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FUNDACJA ECO-INNOVA 

Opis projektu pt. „PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO  ZATRUDNIENIA” 

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 421 330,00 zł. 

 

Okres realizacji od 01.12.2016 do 31.05.2018. 

Partner projektu Imperia Med. Sp. z o.o. 

 

Celem głównym projektu jest podniesie  do V 2018 r. poziomu aktywności społeczno-

zawodowej 24 uczestniczek projektu,  pozostających  bez pracy mieszkanek wybranych 

powiatów woj. dolnośląskiego, należących do kategorii NEET w wieku 18-29 l. poprzez 

objęcie ich kompleksowym programem wsparcia, odpowiadającym na zidentyfikowane  

trudności i bariery, jakie napotykają w wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy. 

 

Grupa docelowa:  24 kobiety w wieku od 18 do 29 lat (uczestniczki projektu), zamieszkałe 

na terenie powiatów lubiński, polkowicki, głogowski, zgorzelecki, które nie uczestniczą w 
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kształceniu i szkoleniu (ostatnie 4 tygodnie przed przystąpieniem do projektu), tak zwana 

„Młodzież NEET”,  w tym: 

- 18 kobiet bezrobotnych, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, 

- 6 kobiet biernych zawodowo, 

- 4 kobiety długotrwale bezrobotne, 

- 4 kobiety z niepełnosprawnością (każda z kobiet może skorzystać nieodpłatnie z pomocy 

asystenta osoby niepełnosprawnej ), 

- 8 kobiet o niskich kwalifikacjach (wykształcenie ponadgimnazjalne lub niższe). 

preferowane osoby  zamieszkałe na terenach wiejskich  lub z niepełnosprawnością. 

Uczestniczki będą rekrutowane po 6 osób z każdego wymienionego powiatu. 

 

ZADANIA ZAPLANOWANE DO ZREALIZOWANIA W PROJEKCIE:  

 

Zadanie 1. OKREŚLENIE SCIEŻKI ROZWOJU ZAWODOWEGO 

Realizacja w terminie  12.2016 - 02.2017 (pierwsza grupa 12 uczestniczek) oraz w 

terminie 07.- 08.2017 (druga grupa  12 uczestniczek). 

W ramach zadania doradca zawodowy przeprowadzi indywidualną identyfikację potrzeb 

każdej uczestniczki, opracuje dla każdej uczestniczki  Indywidualny Plan Działania oraz 

przeprowadzi indywidualne poradnictwo zawodowe z określeniem ścieżki rozwoju 

zawodowego. Poradnictwo zawodowe będzie realizowane w oparciu o wypracowane 

rozwiązania w projekcie innowacyjnym pt. Tworzenie architektury własnego środowiska 

pracy: pakiet ścieżek wsparcia zawierający modelowe programy szkoleń i warsztatów 

adresowanych do osób młodych w tym NEET i rekomendacje dla osób pracujących z 

młodymi ludźmi w zakresie ich aktywizacji społeczno-zawodowej.  

Rozwiązanie odpowiada na problem niskiego poziomu zatrudnienia wśród osób w wieku do 

25 lat  poprzez wypracowanie nowych narzędzi i metod wsparcia.  

Na produkt finalny składają się następujące elementy: 

1. Szkolenie  "Kreatorzy Kariery" - skierowane do  pracowników instytucji rynku pracy 

wspierające umiejętności istotne dla  efektywnej pracy z młodymi osobami. 

2. Pakiet Ścieżek Wsparcia - cykl szkoleń skierowanych do osób młodych. 

3. Modelarnie Przestrzeni Pracy: miejsce, w którym młodzi ludzie otrzymują wsparcie 

oferowane w ramach projektu. 

4. Portal Modelarnia przestrzeni pracy- jest to platforma wymiany informacji pomiędzy 

pracodawcami a poszukującymi pracy. Platforma pozwala także na zasadach aukcji 

internetowych rozstrzygać o wyborze wykonawcy zleceń zamieszczanych przez 

pracodawców.    

5. vCV i wideowizytówki,  krótkie filmy prezentujące sylwetki odbiorców projektu, z którymi 

pracodawcy mogą się zapoznać na platformie "emodelarnia". 

http://ecorys.pl/aktualnosc/8/projekt-modelarnia-przestrzeni-pracy-nabiera-rumiencow 

  

Zadanie 2. WSPARCIE DORADCZE I POŚREDNICTWO PRACY   

Realizacja w terminie 01.2017- 05.2018 

http://ecorys.pl/aktualnosc/8/projekt-modelarnia-przestrzeni-pracy-nabiera-rumiencow


3 

 

W ramach tego zadania uczestniczki projektu otrzymają wsparcie  profesjonalnych 

pośredników pracy i mentora, którzy w ramach indywidualnego wsparcia dla każdej 

uczestniczki, wspólnie opracują PORTFOLIO  uczestniczki, które będzie wykorzystane do 

prezentacji dla pracodawców. Zorganizują również w każdym powiecie, spotkania 

uczestniczek z pracodawcami oraz specjalistami rynku pracy z różnych instytucji, jak również 

DNI KARIERY. Przygotują dla każdej uczestniczki oferty pracy i pomogą wybierać 

pracodawcę do odbycia stażu po szkoleniu zawodowym. 

Dodatkowo mentor będzie wspierał uczestniczki  poprzez monitorowanie adekwatności 

założonego w IPD wsparcia dla potrzeb uczestniczki i wpływu realnego wsparcia na zmianę 

sytuacji uczestniczki na rynku pracy. Na zakończenie mentoringu każda uczestniczka przy 

pomocy mentora,  stworzy plan dalszego rozwoju swojej  ścieżki zawodowej. 

 

Zadanie 3. WSPARCIE MOTYWACYJNO-AKTYWIZUJĄCE  

Realizacja w terminie 01.2017-03.2017 oraz 08.2017-10.2017 

W ramach zadania będą przeprowadzone warsztaty motywacyjne, które  poprowadzi trener. 

Dzięki warsztatom, uczestniczki osiągną postawę proaktywną, zwiększą wiarę w siebie i 

zbudują poczucie sprawstwa. Wsparcie psychologa przyczyni się do rozwiązywania trudności 

osobistych jako bariery w poszukiwaniu pracy, wyrównanie zdiagnozowanych deficytów, 

pokonywanie barier środowiskowych. Tematyka warsztatów motywacyjnych będzie zgodna z 

IPD uczestniczki. Na zakończenie warsztatów odbędzie się egzamin. Uczestniczka, która zda 

egzamin otrzyma  certyfikat.  

 

Zadanie 4. ZINDYWIDUALIZOWANE WSPARCIE SZKOLENIOWE  

W ramach zadania będą zrealizowane dla dwóch grup uczestniczek indywidualne szkolenia 

zawodowe zgodnie z IPD uczestniczki,  w kierunku odbycia stażu zawodowego u wybranego 

pracodawcy, (dwie grupy po 12 os. każda, w okresie 02.03.04.2017, i 09.10.11.2017). 

Szkolenia zakończone będą egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje. W okresie 

szkolenia uczestniczki otrzymają stypendium szkoleniowe w kwocie  854zł za 100h 

szkolenia. Program szkolenia będzie zgodny ze ścieżką rozwoju zawodowego uczestniczki. 

Szkolenie zakończone będzie zewnętrznym egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje 

zawodowe, które będą adekwatne do przyszłego miejsca zatrudnienia.  

 

Zadanie 5. ROZWÓJ  DOŚWIADCZENIA  ZAWODOWEGO. 

Realizacja w terminie od 02.2017 do 05.2018. 

W ramach zadania zrealizowane będą: 

- staże zawodowe dla 20 uczestniczek, dla 14 os. w 2017 r i 6 os. w 2018r. W okresie stażu 

trwającego 5 m-cy, uczestniczki otrzymają stypendium stażowe ok. 1550,00zł/m-c (brutto). 

- wsparcie mobilności geograficznej w postaci dodatku relokacyjnego dla 4 uczestniczek, 

które zechcą podjąć prace poza miejscem  zamieszkania pow. 50 km, jednorazowo w kwocie  

7500,00zł. Uczestniczka będzie zobowiązana da podjęcie pracy na umowę o pracę na okres  

max 6 m-ce. 6 uczestniczek po zakończeniu projektu otrzyma pracę na okres 6 m-cy u 

lokalnych pracodawców. 


