REKRUTACJA DO PROJEKTU
„OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ – EFS”
w ramach Gwarancji dla Młodzieży
ZAPRASZAMY!
Ochotnicze Hufce Pracy w województwie śląskim rozpoczęły nabór do ogólnopolskiego projektu, w
ramach którego uczestnikom proponowane są Indywidualne Plany Działania, szkolenia zawodowe,
trzymiesięczne staże zawodowe, a dla części osób również szkolenia językowe, komputerowe i kursy
prawa jazdy kategorii B.

KIEDY?
Projekt, którego celem jest poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników projektu objętych
wsparciem, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do
zatrudnienia w trakcie trwania projektu, trwać będzie od maja do grudnia 2016 roku.

DLA KOGO?


Wiek: 18-24 lata (ukończony 18 rok życia i nieukończony 25 rok życia),



Osoby niepracujące i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy,



Osoby, które w ciągu 4 tygodni przed zgłoszeniem do projektu nie uczyły się, nie szkoliły i nie
pracowały,



Osoby posiadające niskie kwalifikacje zawodowe (lub żadnych) albo kwalifikacje
niedostosowane do potrzeb rynku pracy,



Osoby ZAMIESZKUJĄCE (niekoniecznie zameldowane) w województwie
mazowieckim, podlaskim, pomorskim, wielkopolskim lub opolskim.

śląskim,

CO?














grupowe i indywidualne zajęcia z doradztwa zawodowego,
warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
grupowe wsparcie psychologiczne – trening i warsztaty
indywidualne konsultacje psychologiczne (dla 50 % uczestników)
kursy języka angielskiego (dla 20% uczestników)
podstawowy kurs komputerowy (dla 10% uczestników)
kurs komputerowy ECDL (dla 20% uczestników)
kurs przedsiębiorczości (dla 10% uczestników)
kursy zawodowe
kursy prawa jazdy kat. B (dla 20% uczestników)
indywidualne pośrednictwo pracy/pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych
warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty
3-miesięczne staże zawodowe u lokalnych pracodawców










wsparcie opiekunów grup
wyżywienie w trakcie zajęć grupowych (gorący posiłek)
dofinansowanie do kosztów poniesionych na zakup biletów komunikacji publicznej
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz ubezpieczenie
zdrowotne (prywatne ubezpieczenie w zakresie podstawowej opieki medycznej,
nieobejmujące pobytu w szpitalu)
refundację kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w czasie uczestnictwa w
projekcie (ok. 7 % uczestników)
stypendium szkoleniowe dla absolwentów kursów zawodowych
stypendium stażowe dla uczestników odbywających staż zawodowy

GDZIE?
Planowana jest rekrutacja w sumie 240 osób do 10-osobowych grup w następujących lokalizacjach
(po dwie grupy w każdej lokalizacji):
CEiPM Bielsko Biała

ul. Kosynierów 20
43-300 Bielsko-Biała

MCK Węgierska
Górka
z siedzibą w Cięcinie

ul. Św. Floriana 8
34-350 Cięcina

PPP Cieszyn
MCK Katowice
OSZ Wodzisław
Śląski
MCK Jaworzno
MCK Będzin
MCK Radzionków
PPP Radlin

ul. Wałowa 4
43-400 Cieszyn
Pl. Grunwaldzki 8-10
40-950 Katowice
Os. 1-go Maja 16a
44-304 Wodzisław Śląski
ul. Gliniana 12
43-600 Jaworzno
ul. 11 Listopada 3
42-500 Będzin
ul. Kużaja 19
41-922 Radzionków
ul. Rymera 15
44-310 Radlin

CEiPM Częstochowa

Al. Niepodległości 20/22
42-200 Częstochowa

OSZ Częstochowa

ul. Szymanowskiego 15
42-200 Częstochowa

PPP Myszków

ul. Kościuszki 97
42-300 Myszków

Tel.: (33) 822 04 34 lub (33) 822 15 25
E-mail: ohp_bielsko@poczta.onet.pl
Tel. (33) 86 41 170
E-mail: mck_wgorka@onet.pl
Tel: (33) 851 41 03 wew. 215
E-mail:
ppp.cieszyn.ohp@gmail.com lub ppp.cieszyn@ohp.pl
Tel.: (32) 330-37-87
E-mail: mckkatowice@wp.eu
Tel.: (32) 729 32 00
E-mail: osz.wodzislaw@wp.pl
Tel.: (32) 616 43 00
E-mail: mckjaworzno@wp.pl
Tel.: 32 333 19 97
E-mail: mck.myslowice@wp.pl
E-mail: mckbedzin@wp.pl
Tel.: (32) 388 71 46
E-mail: mckradzionkow@wp.pl
Tel.: (32) 454 92 14
E-mail: ppp.radlin@wp.pl
Tel.: (34) 363 30 58
Fax.: (34) 363 30 32
E-mail: ceip_czestochowa@interia.pl
Tel.: 533 943 829
E-mail: osz_czestochowa@interia.pl
Tel.: (34) 313 02 52
E-mail:
ppp.myszkow@interia.pl /ppp.myszkow@ohp.pl
oraz
Tel.: (34) 313 32 33
E-mail: mck.myszkow@ohp.pl

