Lublin, dnia 09/09/2016r.
Biuro Projektu:
„Aktywni-Młodzi-Samodzielni”
Lubelski Ośrodek Samopomocy
ul. Grodzka 14
20-112 Lublin
Szanowni Państwo,
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie Państwa Podopiecznym, informacji na temat
projektu, którego celem jest udzielenie wsparcia dla Wychowanków Pieczy Zastępczej (do
roku po opuszczeniu instytucji pieczy), w wieku 15-29 lat, o niskich kwalifikacjach,
nieuczestniczących
w
kształceniu
i
szkoleniu
(tzw.
Młodzież
NEET),
również osób z niepełnosprawnościami, w tym osób:
 biernych zawodowo,
 bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji Urzędów Pracy,
 bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji Urzędów Pracy,
Projekt skierowany jest do mieszkańców województw: lubelskiego, podlaskiego,
podkarpackiego, świętokrzyskiego.
Formy wsparcia
1. PORADNICTWO ZAWODOWE – zajęcia indywidualne – 6h/osobę.
2. WSPARCIE SPECJALISTYCZNE:
 Indywidualne
wsparcie fakultatywne – śred.8h/osobę (m.in. poradnictwo
psychologiczne, prawne, terapeutyczne, rodzinne, pedagogiczne i in. w zależności od
potrzeb Uczestnika Projektu),
 Grupowe wsparcie – 1h/1 grupa,
 Wizyty studyjne – 1 dzień/1wyjazd/1grupa.
1.
WARSZTATY KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:
 Wyjazd 3-dniowy – 4 moduły do wyboru:
 Kontakt społeczny – autoprezentacja,
 Stres – strategia radzenia sobie w sytuacji trudnej,
 Proces rekrutacji – proaktywni na rynku pracy,
 Zarządzanie czasem.
 Warsztaty wspierające:
 Komputerowa gra symulacyjna – Sztuka wyboru z zakresu rozwoju kompetencji
osobistych i zawodowych – 2h/1grupa.

Kompetencje informatyczne
4.
SZKOLENIA:
 Asystent/ka ds. księgowości – 120 godzin,
 Magazynier/ka z obsługa wózka widłowego – egzamin państwowy – 100 godzin,
 Specjalista/ka ds. sprzedaży / Telemarketer/ka – 100 godzin.
5.
POŚREDNICTWO PRACY – zajęcia indywidualne – 3h/osobę.
6.
STAŻE I WSPARCIE ZATRUDNIENIA:
 Staże zawodowe – 4 miesiące – dla 90% najbardziej potrzebujących Uczestników
Projektu (decyduje Identyfikacja potrzeb uczestnika, wynik badań lekarskich,
motywacja),
 Wsparcie w zatrudnieniu.
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Zapewniamy:
 Stypendia szkoleniowe i stażowe.
 Zwrot kosztów dojazdu dla osób mieszkających poza miejscem realizacji zajęć (80%UP).
 Jednorazowy dodatek relokacyjny dla osób podejmujących pracę (12 osób).
 Poczęstunek / ciepły posiłek podczas zajęć grupowych.
 Zwrot kosztów badań lekarskich.
 Ubezpieczenie NNW.
 Referencje pracodawcy po odbyciu stażu.
 Możliwość pomocy wolontariuszy dla osób niepełnosprawnych.
 Wynagrodzenie opiekuna osoby zależnej (podczas szkoleń).
Jeżeli uważają Państwo tę inicjatywę za potrzebną prosimy o zachęcenie Państwa
Podopiecznych do udziału w wyżej wymienionym nieodpłatnym projekcie.
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego, który dostępny
jest na stronie www.los.lublin.pl/aktywni
w Biurze Projektu:
Lubelski Ośrodek Samopomocy
ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin
tel.: 507 153 337 lub 81 525 28 43, e-mail: aktywni@los.lublin.pl
Rekrutacja trwa od 09.09.2016 do 31.01.2017 roku.
Z wyrazami szacunku,
Agnieszka Sobczak
Specjalista ds. rekrutacji,
logistyki i monitoringu projektu

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, priorytet: I. Osoby młode na rynku pracy, działanie: 1.3
Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, poddziałanie: 1.3.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
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