Zapraszamy do udziału w projekcie niepracujące i niepełnosprawne
Mieszkanki i Mieszka c w gminy Goleni w w wieku od 18 do 64 lat,
zagrożonych ub stwem i/lub wykluczeniem społecznym.
W ramach projektu zapewniamy BEZPŁATNIE:
stworzenie przyjaznego i interesującego
dla uczestnika projektu miejsca spotka
indywidualnych lub/i grupowych do czasu
uruchomienia ZAZ - PRACOWNI
WSPIERANIA ROZWOJU I AKTYWNO CI
ź indywidualne spotkania z doradcą
zawodowym, pedagogiem/ pracownikiem
socjalnym, psychologiem;
ź warsztaty kompetencji społecznych z zakresu
komunikacji, autoprezentacji, asertywno ci,
pracy w zespole, radzenia sobie ze stresem,
życia rodzinnego oraz dla chętnych aspekty
tworzenia i prowadzenia organizacji
pozarządowych (warsztaty będą prowadzone
w salach dostosowanych do indywidualnych
potrzeb uczestnika, w małych 5-8 osobowych
grupach maksymalnie po 4 godziny
w trybie 1 lub 2 x w tygodniu, z zapewnionym
poczęstunkiem);
ź specjalistyczne poradnictwo: psychologiczne,
psychospołeczne, prawne i zawodowe;
ź
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ź
ź
ź
ź
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ź

badania lekarskie podstawowe i specjalistyczne
(z książeczką Sanepid);
zwrot koszt w dojazdu na
zajęcia/zorganizowanie dojazdu na zajęcia;
ubezpieczenie NNW;
szkolenie BHP;
podstawowe materiały szkoleniowe oraz
dydaktyczne;
stypendium szkoleniowe w trakcie przyuczania
do zawodu;
szkolenia/kursy zawodowe pozwalające na
uzyskanie kwaliﬁkacji lub/i kompetencji
zawodowych przygotowujące do podjęcia
zatrudnienia w międzywydziałowym ZAZ:

Pracownik pralni, Kucharz, Kelner,
Introligator, Pracownik myjni
samochodowej, Ogrodnik (utrzymanie
teren w zielonych), Pracownik usług
czysto ciowych, Pracownik pomocniczy robotnik pomocniczy (montaż-demontaż).
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Projekt „CHCEMY WIĘCEJ - aktywna integracja społeczno-zawodowa niepełnosprawnych Mieszkanek i Mieszka c w gminy Goleni w - przygotowanie do pracy
w nowo utworzonym Zakładzie Aktywno ci Zawodowej w Goleniowskim Parku Przemysłowym” jest wsp łﬁnansowany przez Unię Europejską ze rodk w
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu pa stwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew dztwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

