Projekt „Szkolenie- Praktyka- Zatrudnienie- Rozwój”- II edycja
Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach ogłasza nabór do II edycji
projektu
„SZKOLENIE – PRAKTYKA – ZATRUDNIENIE – ROZWÓJ” edycja II
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL
Priorytet I Działanie 1.3. Podziałanie 1.3.3.

Dla 100 uczestników województwa świętokrzyskiego
1/ OSiW Starachowice - 20 osób – grupa A i B
2/ 13-1 HP Skarżysko- Kamienna - 20 osób – grupa A i B
3/ 13-3 HP Kielce -20 osób – grupa A i B
4/ 13-5 HP Końskie - 20 osób – grupa A i B
5/ 13-7 HP Pińczów - 20 osób – grupa A i B

Okres realizacji projektu maj 2009 r. – grudzień 2009 r.
Cel projektu
Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży zagrożonej
wykluczeniem społecznym poprzez jej powrót do systemu edukacyjnego, uzyskanie
kwalifikacji zawodowych oraz usamodzielnienie się.
Wsparciem w ramach projektu objęta zostanie nieaktywna zawodowo młodzież, zagrożona
wykluczeniem społecznym w wieku 16 - 24 lata, pochodząca z rodzin wielodzietnych,
środowisk zagrożonych demoralizacją, niepełnych i patologicznych, którym ograniczenia
materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych utrudniają samodzielne
nabycie umiejętności gwarantujących udany start życiowy.

Obowiązujące zasady rekrutacji uczestników do projektu
Uczestnicy projektu to młodzież w wieku 16-24 lata, w tym:
Kategoria A - młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym w wieku 16-17 lat, z OHP lub
spoza OHP, zaniedbująca obowiązki szkolne, zagrożona wypadnięciem z systemu oświaty,
bądź nie realizująca obowiązku nauki, pochodząca z rodzin wielodzietnych, ubogich,
niepełnych, środowisk patologicznych
(w kategorii A uczestnikiem może być osoba, która w momencie przystępowania do
projektu będzie miała ukończone 16 lat i nie będzie miała ukończonych 18 lat)
Kategoria B - młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, w wieku 18-24 lata, nie
ucząca się i niepracująca, wymagająca wsparcia w zakresie aktywizacji edukacyjnej w
obszarze rynku pracy oraz integracji społecznej
( w kategorii B uczestnikiem może być osoba, która w momencie przystępowania do projektu
będzie miała ukończone 18 lat i nie będzie miała ukończonych 25 lat.)

Wykaz zajęć w ramach projektu:
1. Kursy zawodowe (średnio 150 h/osobę) – (uczestnicy kat. B)
2. Szkolenie ABC Przedsiębiorczości – Moja firma (30 h/grupę) – (według rozdzielnika
uczestnicy kat. B)
3. Zajęcia wyrównawcze (30 h/osobę) –( według rozdzielnika uczestnicy kat. A)
4. Kurs ECDL podstawowy (120 h/grupę) – (uczestnicy kat. B)
5. Podstawowy kurs komputerowy (30 h/grupę) – (uczestnicy kat. A)
6. Kursy języków obcych (60 h/grupę) – (według rozdzielnika część osób j. angielski, i część
osób - niemiecki)
7. Kursy prawa jazdy (60 h/osobę) – (według rozdzielnika uczestnicy kat. B)
8. Zajęcia grupowe z doradcą zawodowym (30 h/grupę)
9. Indywidualne wsparcie psychologiczne (średnio 2 h/osobę) – (uczestnicy kat. A i B)
10 .Grupowe integracyjne treningi i warsztaty psychologiczne (20 h/grupę) – 2500 osób
11. Zajęcia ze specjalistą ds. profilaktyki zdrowia w aspekcie rozwoju psychofizycznego
młodzieży(1 h/grupę)

Chętnych prosimy o telefon lub zapraszamy do siedziby ŚWK OHP, ul.
Sienkiewicza 36
Wydział Operacyjny ul. Planty 16 A pok. 208 lub 203.
Telefon (0-41) 345-00-21 w 21 lub 23
oraz:
1/ Ośrodek Szkolenia i Wychowania - Starachowice , ul. Hutnicza 10
tel. (0-41) 274-85-06
2/ Hufiec Pracy 13-1 – Skarżysko-Kamienna; ul. Niepodległości 77
tel. (0-41) 25-25-282
3/ Hufiec Pracy 13-5 –Końskie; ul Partyzantów 1, tel. (0-41) 372-37-19
4/ Hufiec Pracy 13-7 – Pińczów, ul. Spółdzielcza 6; tel. (0-41) 357-61-93
5/ Hufiec Pracy 13-3 – Kielce ul. Paderewskiego 37, tel. (0-41) 34-446-11

Koordynator Wojewódzki Projektu
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