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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W SŁAWKOWIE”

„BUDUJEMY LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Nr projektu: WND-RPSL.09.01.05-24-0426/15

Oś Priorytetowa: IX Włączenie społeczne 

Działanie: 9.1. Aktywna integracja

Poddziałanie:  9.1.5.  Programy  aktywnej  integracji  osób  i  grup  zagrożonych  wykluczeniem

społecznym

§ 1

Objaśnienie terminów i skrótów, definicje

1) EFS - Europejski Fundusz Społeczny.

2) RPO – Regionalny Program Operacyjny

3) SZOOP – Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

4) RPO WŚL – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

5) Organizator – Lider: Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” ul. Hutnicza 26 

32-310  Chechło  Partner:  Stowarzyszenie  na  rzecz  zrównoważonego  rozwoju  społeczno  –

gospodarczego  „KLUCZ”  ul.  Źródlana  3  32-310  Kolbark  Biuro  projektu:  „CENTRUM

AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W SŁAWKOWIE” ul. Mały Rynek 6 i 7 41-260 Sławków. 
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6) Uczestnik/czka projektu – to osoba, która:

- spełnia  kryteria  dostępu  (  osoba  zagrożona  wykluczeniem  społecznym  lub  ubóstwem,

,zamieszkała  w  powiecie  będzińskim  -Osoby  zagrożone  ubóstwem  i  wykluczeniem

społecznym, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji  zatrudnienia i

instytucjach rynku pracy zostały sprofilowane jako oddalone od rynku pracy oraz otoczenie

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,  w zakresie  niezbędnym do wsparcia  osób

wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem.

- podpisała  wszystkie  dokumenty  rekrutacyjne,  udostępniła  dane  osobowe,  posiada

zaświadczenie  z  odpowiedniej  jednostki,  że  jest  osobą  niepracującą  ,  zagrożoną

wykluczeniem społecznym i  ubóstwem,  lub  oświadczenie,że  jest  bierna  zawodowo a  w

przypadku osób niepełnosprawnych - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności);

- przeszła  z  wynikiem  pozytywnym  ścieżkę  rekrutacji  (  określenie  predyspozycji

zawodowych  ,rozmowę  przeprowadzoną  przez  doradcę  zawodowego,

psychologa,koordynatora projektu oraz coacha);

- została zakwalifikowana do udziału w projekcie w oparciu o Regulamin uczestnictwa w

projekcie;

- podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie.

7) Kandydat/ka –  osoba  ubiegająca  się  o  zakwalifikowanie  do  udziału  w  Projekcie  na

podstawie  zasad  określonych  w  Regulaminie  uczestnictwa  w  Projekcie  CENTRUM

AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W SŁAWKOWIE”.

8) Osoby  wykluczona  społecznie  i  zagrożona  ubóstwem  którym  udziela  się  pomocy

społecznej    zgodnie  z  Ustawa  z  dnia  12  kwietnia  2004  roku  art.  7  to:osoby  i  rodziny

wykluczone w szczególności z powodu: 

- ubóstwa; 
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- sieroctwa; 

- bezdomności; 

- bezrobocia; 

- niepełnosprawności; 

- długotrwałej lub ciężkiej choroby; 

- przemocy w rodzinie; 

- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 

- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 

-trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z 

okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach; 

-trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 

- alkoholizmu lub narkomanii; 

- zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

9) Osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia

2004 o  promocji  zatrudnienia  :Profil  pomocy III  –  Program Aktywizacja  i  Integracja,  o

którym  mowa  w  art.  62a,  działania  aktywizacyjne  zlecone  przez  urząd  pracy,  programy

specjalne,  skierowanie  do  zatrudnienia  wspieranego  u  pracodawcy  lub  podjęcia  pracy  w

spółdzielni  socjalnej  zakładanej  przez  osoby  prawne  oraz  w  uzasadnionych  przypadkach

poradnictwo zawodowe. 
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10) Niepełnosprawna osoba bezrobotna –  zgodnie  z  zapisami  Ustawy z  dn.  20 kwietnia

2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oznacza osobę zdolną i gotową do

podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy obowiązującym w danym

zawodzie  lub  służbie  albo  innej  pracy zarobkowej  (…),  zarejestrowaną we właściwym dla

miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

11) Osoba pozostająca bez zatrudnienia (nieaktywna zawodowo) – osoba w wieku powyżej

15  roku  życia  niezatrudniona,  nie  wykonującą  innej  pracy  zarobkowej,  zdolna  

i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru

czasu pracy, w tym osoba zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub

czasowego)  powiatowym  urzędzie  pracy  jako  bezrobotna,  

o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt a-k Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

i instytucjach ryku pracy. (Osoba pozostająca bez zatrudnienia nie musi być zarejestrowana w

PUP jako bezrobotna albo poszukująca pracy).

12) Projekt –  Projekt  „  CENTRUM  AKTYWIZACJI  ZAWODOWEJ  W SŁAWKOWIE”

realizowany  przez  Organizatora  przy  wsparciu  finansowym  Europejskiego  Funduszu

Społecznego oraz budżetu państwa w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego RPO Oś

Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1. Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.5.

Programy  aktywnej  integracji  osób  i  grup  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym   na

podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Katowicach.

§ 2
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Postanowienia ogólne

1) Projekt jest realizowany w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2018 r.

2) Udział Uczestników/czek w projekcie jest bezpłatny.

3) Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie „CENTRUM

AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W SŁAWKOWIE” zwanym dalej projektem.

4) Projekt  obejmuje  swym  zasięgiem  obszar  powiatu  będzińskiego:  gminy

Będzin,Bobrowniki,Czeladź,Mierzęcice,Psary,Siewierz,Sławków,Wojkowice. 

5) Projekt  przewiduje  przeszkolenie  96  osób  zagrożonych  ubóstwem  i  wykluczeniem

społecznym korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12

marca 2004 roku o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy

społecznej  tj.  spełniającej  co  najmniej  jedną  z  przesłanek  określonych  w art.7  tej  ustawy.

mieszkających  w  powiecie  będzińskim,  chcących  z  własnej  inicjatywy  podnieść  swoje

kwalifikacje zawodowe.

6) Wszystkie  informacje dotyczące  realizacji  projektu dostępne są na stronie  internetowej

projektu: www.caz.opokas.pl oraz w Biurze Projektu: ul. Mały Rynek 6 i 7 42-260 Sławków .

Tel: 530 290 175

§ 3
Warunki uczestnictwa w projekcie:

1.Kandydaci/tki,  którzy/e  chcą  uczestniczyć  w  formach  wsparcia  realizowanych  w ramach

projektu, muszą spełniać choć jeden z  niżej wymienionych warunków formalnych:
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- posiadać  zameldowanie  (stałe  lub  czasowe)  na  terenie  powiatu   będzińskiego

potwierdzone  okazaniem  dowodu  osobistego  (zameldowanie  stałe)  lub  zaświadczeniem

właściwego  Urzędu  (zameldowanie  czasowe).  Zgodność  kserokopii  zaświadczenia  z

oryginałem potwierdzają pracownicy Biura Projektu;

- być zdolnym do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej

połowie wymiaru czasu pracy;

- w przypadku osoby niepełnosprawnej posiadać orzeczenie o niepełnosprawności w

stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym;

- osoby lub rodziny  które zaliczane są do III profilu pomocy,bierne zawodowo

2.  Osoba  zainteresowana  uczestnictwem  w  projekcie  jest  zobowiązana  do  przedłożenia

następujących dokumentów:

- Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie powiatu będzińskiego

- Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna o

określonym profilu, lub poszukująca pracy, również np. z  OPS, PCPR,  pobierająca

świadczenia socjalne lub oświadczenie osoby nieaktywnej zawodowo.

- Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( w przypadku osoby niepełnosprawnej)

- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 - oświadczenie o zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie

wymiaru  czasu  pracy  obowiązującym  w  danym  zawodzie  lub  służbie  albo  innej  pracy

zarobkowej;

-  oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych,  dla  celów

rekrutacyjnych,  monitoringu  i  ewaluacji  Projektu.  Uczestnik/czka  projektu  podpisując
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powyższy dokument oświadcza,  iż  ma świadomość posiadania prawa wglądu do swoich

danych  oraz  ich  poprawiania,  zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  danych  osobowych  –

oświadczenie dostępne w Biurze Projektu bądź na stronie internetowej www.caz.opokas.pl;

-  deklaracja  uczestnictwa  w  projekcie  (dotyczy  osób  zakwalifikowanych  do  udziału  

w projekcie na podstawie listy uczestników/czek);

              3.Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zostaną poddane analizie predyspozycji 

    zawodowych (tj. każdy z zweryfikowanych uczestników bierze udział w indywidualnych

    rozmowach z doradcą zawodowym, psychologiem,coachem oraz koordynatorem projektu  ) 

§ 4

Zasady rekrutacji

1) Kandydaci/tki, przed złożeniem formularza zgłoszeniowego, mają obowiązek zapoznać się z

całością tekstu niniejszego regulaminu.

- Rekrutacja będzie przebiegać od kwietnia 2016 r. do końca kwietnia 2017 r.

- Przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu rekrutacyjnym,

opatrzone datą i podpisem Kandydata/ki.

-  Złożone  dokumenty  zgłoszeniowe  będą  weryfikowane  pod  względem  formalnym,  

a Kandydaci/tki będą niezwłocznie informowani/e o ewentualnej konieczności poprawienia lub

uzupełnienia dokumentów.

-  Zgłoszenia,  które  wpłyną  po  uzyskaniu  określonej  liczby  Uczestników/czek  dla

poszczególnych grup szkoleniowych będą rejestrowane na liście rezerwowej. 

      -  Przy wyborze Uczestników/czek Projektu w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę 

      osoby zaliczane do III profilu pomocy,bierne zawodowo ( § 1 pkt 6)
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- Wyboru Uczestników/czek Projektu, na podstawie analizy dokumentów zgłoszeniowych oraz

predyspozycji zawodowych, dokonują koordynator projektu,psycholog,doradca zawodowy oraz

coach.  

- Ponadto na etapie rekrutacji każdy/a z Kandydatów/ek ma możliwość uzyskania dodatkowych

punktów za spełnienie określonych poniżej warunków:

1) 3 pkt. - trzy i więcej powodów  zagrożeniem wykluczenia społecznego

2) 2 pkt. - dwa powody zagrożenia wykluczeniem społecznym

3) 1 pkt. - jeden powód zagrożenia wykluczeniem społecznym

- W  przypadku  osób  niepełnosprawnych,  zagrożonych  wykluczeniem

społecznym  i  ubóstwem  (  20  %  uczestników  projektu)  punktacja  będzie

następująca:

4)  * 4 pkt. - osoby niepełnosprawne intelektualnie,osoby chorujące psychicznie

 * 3 pkt. - osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności

              * 3 pkt. - osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi

 * 2 pkt. - osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

 * 1 pkt. - osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności 

 * 1 pkt – osoby korzystające z programu operacyjnego pomoc żywnościowa

w  przypadku  osób  niepełnosprawnych  które  kwalifikują  się  do  dwóch  grup  zostanie

przyznana punktacja z wyższej grupy. Maksymalna ilość punktów to 8.

- W przypadku tej samej liczby punktów, o kolejności na liście będzie decydować kolejność

zgłoszeń.
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-  O wynikach rekrutacji  Kandydaci/tki  zostaną powiadomieni/one drogą elektroniczną (pod

warunkiem posiadania poczty e-mail), telefonicznie ,osobiście bądź listownie.

- Jeżeli osoba, która została zakwalifikowana do danej grupy szkoleniowej, nie zgłosi się w

wyznaczonym terminie na podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie, zostaje przeniesiona

na listę rezerwową. Na powstałe nowe miejsce przyjęta zostanie pierwsza w kolejności osoba z

listy rezerwowej. Na liście sporządzonej w trakcie rekrutacji, znajdą się osoby, które złożyły

kompletne dokumenty rekrutacyjne.

- W przypadku pojawienia się dodatkowych wolnych miejsc Organizator będzie kontaktował

się z osobami z listy rezerwowej.

- Osoba z listy rezerwowej będzie mogła dołączyć do danej grupy szkoleniowej do momentu

rozpoczęcia warsztatów grupowych przewidzianych w danej formie wsparcia.

- Dokumenty złożone przez Kandydatów/ki do projektu nie podlegają zwrotowi.

§ 5

Warunki rezygnacji z udziału w projekcie

1) Każdy/a  zakwalifikowany/a  Uczestnik/czka  może  zrezygnować  z  udziału  w  projekcie  

w terminie do 3 dni przed pierwszym wyznaczonym terminem zajęć, przekazując odpowiednią
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informację do Biura Projektu lub telefonicznie pod numer :  530 290 175  a następnie składając

rezygnację pisemną.

2) Uznaje się, że Uczestnik/czka projektu zrezygnował/a z uczestnictwa w projekcie gdy liczba

jego/jej nieobecności  przekracza 20% liczby poszczególnych zajęć.

3) Uczestnik/czka,  który/a  zrezygnował/a  z  udziału  w  projekcie  przed  rozpoczęciem  ścieżki

wsparcia zobowiązany/a jest do zwrotu materiałów szkoleniowych.

4) W przypadku  rezygnacji  Uczestnika/czki  opisanej  w  pkt.  1,  do  szkolenia  kwalifikuje  się

kolejną osobę z listy rezerwowej. Udział w projekcie zależny jest od stopnia zaawansowania

działań w projekcie, osoba z listy rezerwowej będzie mogła wziąć udział w pierwszej formie

wsparcia do momentu rozpoczęcia przez ostatnią grupę warsztatów grupowych.

§ 6

Organizacja szkoleń i egzaminów

I. Wszelkie  informacje  związane  z  organizacją  oraz  realizacją  szkoleń  ogłaszane  będą  przez

Organizatora  na  stronie  internetowej  www.caz.opokas.pl oraz  będą  przekazywane  mailowo

,telefonicznie lub osobiście (wg. preferencji uczestników).

II. Zajęcia  stacjonarne  odbywać  się  będą  w  Biurze  Projektu:  „  CENTRUM  AKTYWIZACJI

ZAWODOWEJ W SŁAWKOWIE” ul. Mały Rynek 6 i 7, 41-260 Sławków  bądź w innym

wskazanym  przez  Organizatora  miejscu.  Warsztaty  wyjazdowe  odbywać  się  będą  w

wyznaczonym przez organizatora  obiekcie.

III. W  sytuacjach  nagłych  Organizator  zastrzega  sobie  możliwość  zmian  terminów  i  godzin

odbywania zajęć.

IV. Liczba Uczestników/czek w grupie zajęciowej wynosić będzie: Szkolenia stacjonarne trwające

od 7 dni i więcej w zależności od kierunku szkolenia zawodowego - liczba osób  zależna od
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określonej  wcześniej  ścieżki  IPD  i  predyspozycji  zawodowych  uczestników/uczestniczek.

Warsztaty wyjazdowe - ok.24 osoby w grupie.

V. Każdy/a  Uczestnik/czka  zobowiązuje  się  do  uczestnictwa  w  warsztatach  i  szkoleniach  

w  pełnym  wymiarze  godzin  oraz  przystąpienia  do  egzaminów  wewnętrznych   -  lub

zewnętrznych ( np. w przypadku kierunku prawo jazdy) Uczestnik otrzyma  zaświadczenia z

zakresu wiedzy ze szkoleń zawodowych i nabycia umiejętności komunikacji interpersonalnej) 

VI. Aby uzyskać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia konieczne jest uczestnictwo w min. 80%

zajęć przewidzianych w danym kursie.

VII. Harmonogram szkoleń dostępny jest na stronie internetowej projektu: www.caz.opokas.pl.

VIII. Zajęcia  będą  odbywały  się  w  ciągu  tygodnia  w  godzinach  przedpołudniowych  lub

popołudniowych oraz w przypadku warsztatów wyjazdowych w godzinach przedpołudniowych

oraz  popołudniowych.  Informacje  o  dniach  i  godzinach  poszczególnych  zajęć  będą

zamieszczane  na  stronie  www.caz.opokas.pl.  Każdy  z  uczestników/uczestniczek  otrzyma

również  harmonogram  szkoleń  w  formie  papierowej.  Osoby  nieposiadające  dostępu  do

Internetu będą informowane telefonicznie o wszelkich zmianach w harmonogramie zajęć.

IX. W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:

- cykl  konsultacji  z  trenerem  zatrudnienia  wspieranego  (  coachem) przez  cały  czas

udziału w projekcie tj.  (dla 96 osób);

- wsparcie psychologiczne –  poradnictwo indywidualne  przez  cały czas  udziału  osoby w

projekcie . (dla 96 osób);

- wsparcie  doradcy  zawodowego w  postaci  indywidualnych  sesji  dla  każdego/  każdej

Uczestnika/czki Projektu przez cały okres trwania projektu (dla 96 osób);

- szkolenia i warsztaty:

a) „Aktywizacja zawodowa” –  trwające od. 7 dni szkolenia zawodowe – kursy
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będą  wybierane  przez  Beneficjentów  indywidualnie  i  będą  dostosowane  do  ich

predyspozycji i potrzeb na rynku pracy. Szkolenia dla 54 osób należących do III profilu

pomocy,bierne  zawodowo  oraz  z  niepełnosprawnością  (  20  %   Beneficjentów)  W

zależności  od  ilości  osób  chętnych  na  szkolenia  w  danym  zawodzie  -zajęcia

indywidualne lub grupowe.

- każdy z uczestników może skorzystać z jednej ścieżki szkolenia wybranego na podstawie

IPD w danym zawodzie:

 (m.in.  ksiegowość,  szkolenia gastronomiczne,obsługa komputera,prawo jazdy,pracownik

biurowy, pracownik ochrony oraz inne).

W przypadku stosownej liczby osób zainteresowanych oraz  w zależności od rekomendacji

IPD możliwość odbycia szkoleń zawodowych w innym zawodzie.

Każdy z uczestników szkoleń zawodowych w ramach aktywizacji zawodowej otrzyma zwrot

kosztów dojazdu na kurs.

  b) Warsztaty komunikacji interpersonalnej –  warsztaty wyjazdowe  ( 4 grupy po ok.24

osoby. 8 h dziennie) Uczestnicy będą mieć zapewniony transport w dwie strony,całodobowe

wyżywienie oraz noclegi.  ( 96 osób)

– Cykl szkoleniowy pn. „ Zasady zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii

społecznej”

W ramach wsparcia przeprowadzone będą stacjonarne szkolenia z zakresu zasad zakładania
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i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.  Cykl szkoleń potrwa 5 dni . (32 osoby-

2 grupy po ok.16 osób. Zajęcia ok 8h dziennie)

Podczas szkoleń prowadzonych w ramach projektu Uczestnicy/Uczestniczki otrzymają

materiały szkoleniowe oraz serwis kawowy i lunch

X. Program  cyklu  doradczego  prowadzonego  przez   trenerów  zatrudnienia  wspieranego

(coaching) obejmuje przeprowadzenie dla 96 uczestników/czek projektu:

-  cyklu  doradczego  polegającego  na  ustaleniu  na  podstawie  indywidualnej  diagnozy

potrzeb szkoleniowych i opracowaniu programu stażu, wprowadzeniu uczestnika/czki na

rynek  pracy.  Coachowie  będą  również  wspierać  indywidualnie  beneficjentów  w

rozwiązywaniu  problemów  zdrowotnych,międzyludzkich,  mediacje  w  przypadku

problemów  rodzinnych  itp.  Trener  zatrudnienia  wspieranego  (  coach)  będzie  do

dyspozycji beneficjentów podczas wszystkich etapów udziału danej osoby w projekcie.

- opracowanie  strategii  rozwoju  poszczególnych  uczestników  projektu  (Indywidualnych

Planów Działania – IPD,arkusz potrzeb uczestnika/czki projektu).( 96 osób)

XI. Program wsparcia psychologicznego – poradnictwo indywidualne dla 96 uczestników/czek

projektu obejmuje m.in.:

- Psychoedukacja w obszarach związanych z psychospołecznym aspektem funkcjonowania,

-  Kształtowanie umiejętności społecznych i rozwoju osobistego

- Podniesienie wiary we własne możliwości

- Podniesienie poczucia własnej wartości

 Karty poradnictwa psychologicznego. ( dla 96 osób. Ok 5h dla 1 osoby ) Dyżury psychologa
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jeden dzień w tygodniu w Biurze Projektu.

XII.  Program wsparcia doradcy zawodowego -poradnictwo indywidualne 

- Profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,

- Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy,

- Formy zatrudnienia,

- Warsztaty z autoprezentacji i samopoznania,

- Efektywne metody poszukiwania pracy,

- Przygotowanie do trafnego wyboru zawodu

Karty poradnictwa zawodowego

Organizacja warsztatów:

- Dyżury w Biurze Projektu raz w tygodniu  5 h. ( Dla 96 osób /ok.5h dla 1 osoby)

XIII. Program  Aktywizacja  zawodowa -szkolenia  zawodowe.  Kursy  dobierane  będą  przez

trenerów  zatrudnienia  wspieranego  na  podstawie  możliwości  i  zapotrzebowania

uczestników/czek . 

       Do wyboru jeden z zawodów:

a)  kurs księgowości

b) szkolenie gastronomiczne

c) prawo jazdy

d) pracownik biurowy

e) pracownik ochrony

i inne

Tematyka szkoleń przygotowana będzie na podstawie określonych potrzeb szkoleniowych.

Program szkoleń zakłada poszerzenie kwalifikacji zawodowych.
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Organizacja kursów: Szkolenia  trwają od 7 dni. ( 54 osoby należące do III profilu pomocy,

bierne zawodowo , również niepełnosprawne )

XIV. Program  cyklu  szkoleniowego  pn.”Zasady  zakładania  i  funkcjonowania

podmiotów ekonomii społecznej”   Przeprowadzone zostaną stacjonarne szkolenia z zakresu

zasad  zakładania  i  funkcjonowania  podmiotów  ekonomii  społecznej.  Kurs  ma  na  celu

przygotować uczestników/czki do zakładania spółdzielni socjalnej  po zakończeniu udziału w

projekcie . 

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia to m. in.:

- etapy tworzenia i zakładania podmiotów ekonomii społecznej

- przykładowe źródła finansowania dla działalności podmiotów ekonomii społecznej

- wsparcie bezzwrotne

- wsparcie finansowe

- biznesplan

- wsparcie PES przez lokalne samorządy

- konflikty interpersonalnej

- zarządzanie zasobami ludzkimi

Organizacja  cyklu  szkoleń:   Dla  wybranych  wcześniej  32  uczestników/uczestniczek

przewidziano 5 dni szkoleniowych ( 2 grupy po ok.16 osób, ok.8 godzin dziennie) 

Zrealizowana zostanie również jednodniowa wizyta studyjna w przedsiębiorstwie społecznego.

XV.  Program warsztaty komunikacji interpersonalnej.  Podczas spotkań 

poruszane  będą  zagadnienia  związane  z  umiejętnością  komunikacji  interpersonalnej  i

kompetencji społecznych jak również procesów grupowych, asertywności itp.

Organizacja warsztatów: grupowe szkolenia wyjazdowe . 96 osób w podziale na 4 grupy po ok

24 osoby w jednej grupie. 24 godziny szkoleń w ciągu 3 dni ( 8h/dzień)
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§ 7

Organizacja staży zawodowych

  -    W stażach zawodowych weźmie udział 54 Uczestników/czek projektu

           -   Dobór miejsca wykonywania stażu dokonywany będzie wraz z doradcą

     zawodowym,psychologiem oraz coachem na podstawie wcześniejszych sesji indywidualnych,

         -  preferencji zawodowych, określonego IPD Uczestnika/Uczestniczki  ( oraz stopnia

         niepełnosprawności w przypadku osoby niepełnosprawnej).

Uczestnicy/Uczestniczki projektu będą mieli/miały możliwość samodzielnego wyboru miejsca

wykonywania stażu bądź będą mogli/mogły skorzystać z bazy pracodawców, jaką dysponuje

Organizator. Staż odbywał się będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Uczestnikami/

Uczestniczkami projektu, Pracodawcą i Organizatorem.

- Okres stażu: 5 miesięcy.

- Planowany termin rozpoczęcia pierwszej edycji staży:III/IV kwartał 2016 r.

- Planowany termin zakończenia ostatniej edycji staży I kwartał 2018 r.

- Każdy staż będzie prowadzony na podstawie indywidualnego programu, dopasowanego do

Uczestnika/ Uczestniczki.

- Wymiar czasu odbywania stażu będzie zgodny z Kodeksem Pracy.

-  Uczestnikom/Uczestniczkom  stażu  wypłacane  będzie  stypendium  stażowe  max.  do

wysokości minimalnego wynagrodzenia.
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§ 8

Zmiany w Regulaminie

1) Organizator  kursu  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  Regulaminu  bądź  wprowadzenia

dodatkowych postanowień.

2) W  przypadku  zmian  dokonanych  w  Regulaminie  bądź  wprowadzenia  dodatkowych

postanowień Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestników/czek drogą e-

mailową, telefonicznie ,listownie lub osobiście.

§ 9

Postanowienia końcowe

W przypadkach nieujętych w Regulaminie decyzję ostateczną podejmuje Koordynator Projektu lub

Organizator.

§ 10

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje przez okres realizacji

Projektu.

Zatwierdził:

…….……………...
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