Informacje na temat wdrażania przez ŚWK OHP projektu „Młodzieżowa Akademia
Umiejętności” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Uczestnicy OHP to w znacznej większości osoby pochodzące z rodzin o niskim statusie
materialnym, niewydolnych wychowawczo, dotkniętych bezrobociem. Powyższe czynniki
powodują wysoki poziom zagrożenia wykluczeniem i patologią społeczną. Dlatego też osoby te
wymagają specjalnych form wsparcia.
Jednym z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania wystąpieniu tych zjawisk jest
umożliwienie uczestnikom zdobycia wykształcenia i umiejętności zawodowych. W celu osiągnięcia
zakładanych wyników, należy eliminować problemy dotykające młodzież, a leżące u podstaw jej
trudności edukacyjnych i społecznych.
Jednocześnie, pomimo dużych deficytów szkolnych i specyficznych potrzeb
edukacyjnych uczestników, dobrze radzą oni sobie z nauką przedmiotów praktycznych i
z powodzeniem kończą naukę, uzyskując kwalifikacje i umiejętności zawodowe.
Korzystając

z dotychczasowych

doświadczeń oraz

chcąc wyjść naprzeciw

wskazanym wyżej problemom opracowano projekt, który oferuje wsparcie w zakresie
podnoszenia kwalifikacji, nauki języków obcych i diagnozowania potencjału zawodowego
uczestników projektu. Wobec obserwowanego w ostatnich latach wzrostu popytu na usługi
i związanego z tym wzrostu miejsc pracy w sektorze usług, uczestnikom zostaną
zaoferowane dodatkowe szkolenia uwzględniające te aktualne potrzeby rynku pracy.
Działania projektowe mają służyć podniesieniu poziomu wiedzy i zwiększeniu szans na
usamodzielnienie się uczestników w przyszłości.
Projekt realizowany będzie w okresie 1 maja 2010 r. – 31 sierpnia 2010 r. na terenie całej Polski.
Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób w wieku 1620 lat oraz ułatwienie im dostępu do usług rynku pracy w celu poprawy ich zatrudnialności.

Cele szczegółowe projektu to:
•

wzrost wiedzy nt. potencjału osobistego i predyspozycji zawodowych,

•

zwiększenie motywacji do nauki bądź uzyskiwana i podnoszenia kwalifikacji

zawodowych,
•

nabycie bądź podniesienie umiejętności posługiwania się językiem obcym,

•

nabycie umiejętności planowania dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej,

•

poprawa indywidualnej oceny,

•

wzrost umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz umiejętności radzenia sobie

w trudnych sytuacjach życiowych prowadzący do podwyższenia samodzielności.

