Szanowni Państwo
W związku z realizacją Projektu „KIERUNEK: SUKCES” przez
Akademickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych mamy do
zaoferowania pomoc dla 80 osób bezrobotnych z województwa lubelskiego
w formie bezpłatnego doradztwa zawodowego, psychologicznego,
pośrednictwa pracy i szkoleń zakończonych również nieodpłatnym
egzaminem: kierowca kat. C, C+E lub kierowca kat. D wraz ze wstępną
przyspieszoną kwalifikacją zawodową.
Celem
Projektu
jest
wzrost
atrakcyjności
zawodowej
80 Uczestników/czek Projektu (w tymi minimum 8 kobiet) należących do
grupy osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy
w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do
Projektu oraz do grupy pracowników/czek przewidzianych do zwolnienia
lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
w okresie 01.05.2018 r. - 31.07.2019 r. Cel zostanie osiągnięty dzięki
zapewnieniu zindywidualizowanego, wysokiej jakości kompleksowego
wsparcia. Potwierdzeniem jego osiągnięcia będzie m. in. uzyskanie przez
Uczestników/czki uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy kat. C+E lub
kat. D, zdobycie doświadczenia zawodowego i nabycie umiejętności
poruszania się po rynku pracy. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
Zaplanowane działania mają charakter zindywidualizowany i każdorazowo
odpowiadać
będą
na
sprecyzowane
potrzeby
każdego/każdej
z Uczestników/Uczestniczek zdiagnozowane w Indywidualnym Planie
Działania (IPD). Zaplanowano szeroki wachlarz wsparcia, w tym:
Indywidualne
doradztwo
zawodowe
połączone
z przygotowaniem
Indywidualnego Planu Działania, indywidualne poradnictwo psychologiczne,
szkolenia i staże zawodowe oraz indywidualne pośrednictwo pracy.
W ramach Projektu po opuszczeniu programu co najmniej 55% osób, które
zakończyły udział w Projekcie, podejmie pracę lub będzie kontynuować
zatrudnienie.
Wsparcie kierowane jest wyłącznie do osób, które zamieszkują
lub pracują na terenie województwa lubelskiego.
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1.
INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE POŁĄCZONE
Z PRZYGOTOWANIEM INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA (IPD):
Każda osoba otrzyma ofertę wsparcia obejmującą formy pomocy, które
zostaną zidentyfikowane u niej jako niezbędne w celu zwiększenia własnej
atrakcyjności zawodowej.
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W ramach Projektu oferujemy:

2. INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE: spotkania
z psychologiem mające na celu uspokojenie negatywnych emocji związanych
z utratą/perspektywą utraty pracy, odbudowę poczucia własnej wartości,
zapoznanie Uczestnika/czki z technikami radzenia sobie ze stresem,
wzbudzenie motywacji do działania. Istotą pomocy jest przejście od stadium
apatii do działania w kierunku polepszenia swojej sytuacji na rynku pracy.
3.
SZKOLENIA ZAWODOWE: W ramach Projektu Uczestnicy/czki będą
mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w jednym
z branych na podstawie IPD szkoleń zakończonych egzaminem: kierowca
kat. C, C+E lub kierowca kat. D.
4.
STAŻE ZAWODOWE: Udział w 3 miesięcznym płatnym stażu zapewni
Uczestnikowi/czce Projektu doświadczenie zawodowe, wymagane przez
pracodawców. Program stażu zostanie opracowany z uwzględnieniem potrzeb
i potencjału stażysty
5.
INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY: Uczestnicy/czki zostaną
objęci/te kompleksową opieką pośrednika pracy obejmującą pozyskiwanie
ofert pracy i stażu, przedstawienie każdemu Uczestnikowi/każdej
Uczestniczce wysokiej jakości oferty zatrudnienia, umawianie spotkań
rekrutacyjnych z pracodawcami.

Ponadto zapewniamy:
Profesjonalną kadrę wykładowców

·

Stypendium szkoleniowe - 1289,00 zł brutto za całe szkolenie

·

Komplet materiałów szkoleniowych

·

Catering (obiad, przerwa kawowa)

·

Opłacamy egzaminy państwowe

·

Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

·

Badania lekarskie

·

Stypendium stażowe - 1289,84 brutto/mies.

·

Ubezpieczenie NNW
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·

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
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Projekt „KIERUNEK: SUKCES” o numerze RPLU.10.02.00-060039/17 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020.
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o pomoc
w poinformowaniu osób spełniających kryteria grupy docelowej
o możliwości wzięcia udziału w Projekcie. Rekrutacja jest ciągła i potrwa
od maja 2018 r. do czasu zrekrutowania wszystkich Uczestników/czek
Projektu. Zapisy możliwe są poprzez wypełnienie dokumentów
rekrutacyjnych
dostępnych
na
stronie
internetowej
Projektu:
http://www.szkolenia.asise.pl oraz w Biurze Projektu.

Z wyrazami szacunku
Zespół Projektu
„KIERUNEK: SUKCES”

Dane kontaktowe:
Biuro Projektu:
ul. Narutowicza 61, 20-016 Lublin
e-mail: biuro@asise.eu
www.szkolenia.asise.pl
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Tel. 815324632
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