
KOMPETENCJE - DOŚWIADCZENIE - PRACA.
Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób młodych.

DLA KOGO?

Osób w wieku 15-29 lat z obszaru województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) 
należących, do jednej z poniższych grup: 

Osób niepracujących, niezarejestrowanych w  Powiatowych Urzędach Pracy, które nie uczestniczą 
w szkoleniu i kształceniu (tzn. młodzież NEET), w tym:

 » Osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych 
 » Osób biernych zawodowo

Osób pracujących, w tym:
 » Osób zatrudnionych na umowy krótkoterminowe
 » Osób pracujących w ramach umów cywilno-prawnych
 » Ubogich pracujących 

Do udziału w projekcie zapraszamy: osoby o niskich kwalifikacjach, osoby opiekujące się dziećmi i/lub osobami wy-
magającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, osoby z niepełnosprawnościami, młodzież NEET, kobiety, osoby 
długotrwale bezrobotne, osoby zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze 
obszaru województwa śląskiego.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020



KONTAKT:
Punkt rekrutacyjny:
Ul. Moniuszki 22 /112, Bytom 41-902
E: mail: rekrutacja121@oczamibrata.pl
Telefon: 500 782 302

BIURO PROJEKTU:
Ul. Brzezińska 47/59, lok. 2
Częstochowa 42-208

Okres realizacji projektu: 01.01.2021-31.12.2022
Wartość projektu:  1 324 080, 00 PLN       Kwota dofinansowania:  1 257 876, 00 PLN

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

CO OFERUJEMY?

 » INDYWIDUALNE PORADNICTWO ZAWODOWE wraz z  opracowaniem INDYWIDUALNEGO PLANU 
DZIAŁANIA (IPD) polegające na identyfikacji potrzeb oraz zdiagnozowaniu możliwości Uczestnika w zakresie 
doskonalenia zawodowego wraz z identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy. Stałe wsparcie doradcy 
zawodowego w trakcie realizacji wsparcia.

 » SZKOLENIA ZAWODOWE umożliwiające uzupełnienie lub zdobycie nowych kwalifikacji i  kompetencji 
(stypendium szkoleniowe, materiały dydaktyczne itp.)

 » STAŻE umożliwiające nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego (minimum 3 miesiące, 
stypendium stażowe, badania lekarskie)

 » POŚREDNICTWO PRACY – indywidualne wsparcie pośrednika pracy w  zakresie przygotowania do 
podjęcia zatrudnienia zgodnego z oczekiwaniami, predyspozycjami i kwalifikacjami Uczestnika.

 » DORADZTWO PSYCHOLOGICZNE - indywidualne wsparcie psychologa w  umacnianiu motywacji do 
zmiany sytuacji zawodowo-edukacyjnej.

 » WSPARCIE ASYSTENTA OSOBY Z  NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ - indywidualne wsparcie asystenta dla 
Uczestnika z niepełnosprawnością. 

 » REFUNDACJĘ KOSZTÓW DOJAZDU ORAZ OPIEKI NAD DZIECKIEM/OSOBĄ ZALEŻNĄ - wsparcie 
dedykowane dla Uczestników, których udział w  projekcie wiąże się z  koniecznością dojazdów na 
spotkania, szkolenia, staż i/lub pozostawiania osób zależnych pod opieką osób trzecich.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 120 osób młodych (66 kobiet i 54 mężczyzn) w wieku do 
29 lat z  województwa śląskiego, doświadczających trudności na rynku pracy podjęcia i  utrzymania zatrudnienia 
oraz niekorzystnych warunków zatrudnienia i  rozwoju kariery, w  tym w  szczególności osób, które nie uczestniczą 
w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w ramach zindywidualizowanych programów aktywizacji zawodowej 
realizowanych w okresie 01.2021-12.2022.

JEŚLI MASZ PYTANIA ZADZWOŃ LUB NAPISZ

+48 500 782 302
rekrutacja121@oczamibrata.pl


