Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe oraz Ośrodek Szkolenia
Kierowców FALCAR
z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu

„W stronę aktywizacji społeczno-zawodowej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym”
Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społecznej oraz umożliwienie
znalezienia zatrudnienia na otwartym rynku pracy przez 80 osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku oraz powiatu białostockiego do 31.08.2019
roku poprzez przygotowanie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej, realizację
warsztatów rozwoju społeczno-osobistego, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy,
kursów zawodowych oraz staży zawodowych.
Do projektu zapraszamy osoby:
a) które ukończyły 18 lat
b) zamieszkałe na terenie miasta Białystok i powiatu białostockiego
oraz spełnia jeden z poniższych warunków:





jest osobą bezrobotną (zakwalifikowana przez PUP do III profilu pomocy)
jest osobą nieaktywną zawodowo, która korzysta ze świadczeń pomocy społecznej lub korzysta z
PO PŻ lub posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (przynajmniej jedno z
wymienionych)
w przypadku kursu prawo jazdy kat. C – posiadanie prawa jazdy kat. B (kurs można rozpocząć
na 3 miesiące przed ukończeniem 21 lat)

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:
1. Pogłębiona diagnoza potrzeb w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowych – diagnoza
będzie obejmowała analizę problemów danej osoby z zakresu integracji społecznozawodowej, potencjału, predyspozycji i potrzeb. Zostanie ona przeprowadzona przez
osoby doświadczone na rynku pracy tj. psychologa, doradcę zawodowego i pracownika
socjalnego w wymiarze 3 godzin na każdego uczestnika projektu. W wyniku
przeprowadzonych rozmów dla każdego uczestnika projektu zostaną opracowane
indywidualne ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej uwzględniające indywidualne
predyspozycje, sytuację życiową i osobistą, potrzeby rynku pracy.
2. Aktywizacja społeczna:
 Indywidualny coaching – w ramach tego działania każdy uczestnik będzie rozwijał
te obszary w zakresie aktywizacji i integracji społecznej, które wymagają wsparcia
wskazanego w indywidualnej ścieżce reintegracji. Każdy uczestnik otrzyma średnio
8h indywidualnego coachingu, który zakończy się stworzeniem dla niego karty, w
której zostaną podsumowane osiągnięcia, wskazane jego predyspozycje oraz słabe
i mocne strony, które przydatne będą w aktywizacji zawodowej.


Warsztaty rozwoju społeczno-osobistego - zajęcia prowadzone w średnio 10osobowych grupach (automotywacja 16h/grupę, rozwijanie inicjatywności
8h/grupę, autoprezentacja i wizerunek 16h/grupę, zarządzanie sobą w czasie
8h/grupę, komunikacja 16h/grupę)
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3. Aktywizacja zawodowa:



Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – obejmują zajęcia grupowe, w trakcie
których uczestnik pozna sposoby docierania do pracodawców, sposoby
wyszukiwania ofert pracy oraz zasady pisania CV i listów motywacyjnych
(8h/grupę). Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma indywidualne wsparcia, w trakcie
którego przygotuje CV i list motywacyjny.

4. Kursy zawodowe - kwalifikacje, m.in.:
 kurs prawa jazdy kat. B (60h)
 kurs elektryka (35h)
 operator koparko- ładowarki (176h)
 kurs prawa jazdy kat. C (50h) + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. C
(140h)
 spawacz TIG (123h)
 spawacz MIG/MAG (146h)
*kursy zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników/czek
projektu. W razie konieczności rodzaje kursów zostaną zmodyfikowane i
dostosowane do potrzeb uczestników/uczestniczek.
5. Kursy zawodowe – kompetencje, m.in.:
 kurs wizażu (80h)
 kurs florysty I i II stopnia (100h)
 kurs opiekun osoby starszej (70h)
 magazynier (35h)
 operator obrabiarek CNC (50h)
*kursy zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników/czek
projektu. W razie konieczności rodzaje kursów zostaną zmodyfikowane i
dostosowane do potrzeb uczestników/uczestniczek.
6. Staże zawodowe - 3- miesięczne staże u pracodawców średnio (8h/dzień, 40 godz./
tydzień). W przypadku osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia
niepełnosprawności liczba godzin pracy nie będzie przekraczać 7 godzin na dobę i 35
godzin tygodniowo.

Więcej informacji na
www.polskiestowarzyszenie.pl
dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć na adres:
ul. Studzienna 2; 15-771 Białystok
tel. 85 652 61 07; kom. 790 140 822
Biuro czynne w godzinach 8.00-16.00
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