Jesteś osobą młodą, nie uczysz się i nie kształcisz?
Nie masz doświadczenia zawodowego ani kwalifikacji?
Twoja dotychczasowa praca nie daje Ci satysfakcji?
TEN PROJEKT MOŻE BYĆ SZANSĄ ZAWODOWĄ DLA CIEBIE!!!
Bieszczadzkie Forum Europejskie wraz z Bieszczadzką Agencją Rozwoju Regionalnego w
dniu 01.04. 2019 r. rozpoczęły realizację projektu „Aktywizacja zawodowo-edukacyjna
osób młodych”, który skierowany jest do osób młodych zamieszkujących teren całej Polski.
Uczestnikami procesu rekrutacyjnego do Projektu mogą zostać osoby fizyczne, które
spełniają łącznie 2 kryteria (np. A1 lub A2 itp.,B1 lub B2 itp.):
A. Osoby młode w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i
szkoleniu, w tym niepełnosprawni, emigranci i reemigranci, z następujących grup
docelowych:
1. młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do 2 lat po opuszczeniu
instytucji pieczy)
2. absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych
ośrodków socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
3. absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych
ośrodków wychowawczych (do 2 lat po opuszczeniu),
4. matki przebywające w domach samotnej matki,
5. osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do 2 lat po
opuszczeniu).
6. młodzież, która zakończyła naukę w szkole specjalnej, (do 2 lat po opuszczeniu).
7. osoby , które opuściły zakład pracy chronionej
8. młodzież, która opuściła zakład poprawczy lub schronisko dla młodzieży, (do 2 lat
po opuszczeniu).
B. Osoby młode w wieku 15-29 lat zatrudnioniena umowach krótkoterminowych,
pracujące na umowach cywilno prawnych, ubodzy pracujący, osoby odchodzące z
rolnictwa i ich rodziny, z następujących grup docelowych:
1. młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do 2 lat po opuszczeniu
instytucji pieczy)
2. absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych
ośrodków socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
3. absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych
ośrodków wychowawczych (do 2 lat po opuszczeniu),
4. matki przebywające w domach samotnej matki,

5. osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do 2 lat po
opuszczeniu),
6. młodzież, która zakończyła naukę w szkole specjalnej, (do 2 lat po opuszczeniu),
7. osoby , które opuściły zakład pracy chronionej,
8. młodzież, która opuściła zakład poprawczy lub schronisko dla młodzieży, (do 2 lat
po opuszczeniu).
W procesie rekrutacji do projektu preferowane będą osoby, które otrzymają dodatkowe
punkty preferencyjne:
 Kobiety : +2,
 Osoby niepełnosprawne : +2,
 Osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi :+3,
 Rodzice/opiekunowie prawni lub os. faktycznie sprawujące opiekę nad os.
niepełnosprawną :+2
Rekrutacja zostanie przeprowadzona w 5 etapach:
 Grupa I : kwiecień, maj 2019
 Grupa II: lipiec, sierpień 2019
 Grupa III: październik, listopad 2019
 Grupa IV : styczeń, luty 2020
 Grupa V: maj, czerwiec 2020
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji grupę docelową w projekcie stanowić będzie:

 53 osoby bierne zawodowo,
 13 osób pracujących, które znajdują się w trudnej sytuacji na rynku pracy
w tym osoby niepełnosprawne, imigranci i reemigranci.
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29
roku życia, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w tym osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym i wywodzących się ze środowisk marginalizowanych.
Wsparcie uczestników projektu realizowane będzie w postaci programu zawodowoedukacyjnego obejmującego:



Identyfikację potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania,
Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy/ poradnictwo zawodowe :
 bierni zawodowo pośrednictwo pracy,
 pracujący poradnictwo zawodowe,
 Indywidualne wsparcie mentora, dotyczy osób zakwalifikowanych do tego rodzaju
wsparcia – zapis w IPD,
 Szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników,
 Staże zawodowe, dotyczy osób zakwalifikowanych do tego rodzaju wsparcia – zapis w
IPD.
Numer i nazwa Działania: 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji.

Numer i nazwa Poddziałania:
Społecznego.

1.3.1 Wsparcie udzielane z

Europejskiego
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