PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

„Człowiek – najlepsza inwestycja”
Priorytet VII, Działanie 7.4
„Praca czeka na Ciebie :-)”

„Praca czeka na Ciebie:)”
- projekt aktywizacyjny dla osób
niepełnosprawnych z powiatu poznańskiego
Do projektu zapraszamy osoby nieaktywne zawodowo w wieku od 15-30 roku życia, zamieszkujące tereny wiejskie,
miejsko-wiejskie i miasta (do 25 tys. mieszkańców) z powiatu poznańskiego.
Uczestnicy podczas projektu:
 Zostaną przygotowani do podjęcia zatrudnia, które będzie sprawiało im
satysfakcję oraz umocni ich mocne strony.
 Odkryją w sobie talenty i dowiedzą się jak mogą je wykorzystać w życiu
zawodowym.
 Otrzymają odpowiednie możliwości i wsparcie w powrocie na rynek pracy.
 Przejdą
ścieżkę
zawodowo-edukacyjną
dostosowaną
do
ich
indywidualnych potrzeb.
 Będą mieli okazję zrealizować płatny staż w firmie.
 Otrzymają stypendium szkoleniowe za udział w warsztatach.
 Otrzymają zwrot kosztów dojazdów na zajęcia.
Ścieżka rozwojowa uczestników projektu:
1. PORADNICTWO ZAWODOWE
a) SPOTKANIA INDYWIDUALNE: przygotowanie planu działań odpowiadający potrzebom i możliwościom
uczestnika, celem określenia dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej.
b) SPOTKANIA GRUPOWE: poświęcone będą nabywaniu kompetencji kluczowych potrzebnych do
samorealizacji, integracji społecznej i zawodowej. Zagadnienia: komunikacja interpersonalna, samoocena,
instrumenty i segmenty rynku pracy, szanse i zagrożenia wynikające z podjęcia zatrudnienia, metody
aktywnego poszukiwania pracy, prawa i obowiązki pracownika niepełnosprawnego , autoprezentacja (grupy
6 osobowe, 30h na grupę).
2. SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM – spotkania z psychologiem w domach uczestników projektu. Zakres
wsparcia: przełamywanie barier i obaw wynikających z izolacji społecznej i zawodowej; ćwiczenia
motywujące i zwiększające poziom samooceny i wiary we własne siły, przełamywanie obaw związanych
z podjęciem przyszłego zatrudnienia, ćwiczenia sprzyjające integracji społecznej i zawodowej (1h mies. /UP).
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3. SZKOLENIA ZAWODOWE – każdy z uczestników na podstawie stworzonego wcześniej planu działania oraz
zapotrzebowania lokalnego rynku pracy zostanie skierowany na szkolenie zawodowe zgodnie z
predyspozycjami (średnio 120h/UP).
4. PŁATNY STAŻ ZAWODOWY – 3 miesięczny staż.
5. POŚREDNICTWO PRACY – przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, wsparcie w poszukiwaniu ofert pracy.
6. ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE – wsparcie w okresie zatrudnia.

Rekrutacja do projektu:
Rekrutacja zostanie zakończona z dniem 30 czerwca 2014 roku.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Martą Sosińska-Piotr:
Tel. 781 397 404
Email: marta@mpbti.pl
www.praca.wgpr.pl

Organizator:
Realizatorem projektu jest Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp.k
w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości.

Realizator Projektu „Praca czeka na Ciebie :-)”,
Priorytet VII, Działanie 7.4
Lider Projektu: Wielkopolska Grupa Prawnicza Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp.k.
ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań
Tel. (061) 8501233, Fax. (061) 8501144
Partner Projektu: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, ul. Grudzieniec 64, 60-601
Poznań

