Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw,
ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza do udziału w projekcie ,,Czas na zmiany”
PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:
 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż
6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
 pracowników przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn
dotyczących zakładu pracy (pracownicy przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub jednostkę
organizacyjną na terenie województwa lubelskiego, zatrudnieni na obszarze województwa
lubelskiego),
 osób z obszaru województwa lubelskiego, tj. osoby fizyczne, które zamieszkują na obszarze
województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).
GRUPA DOCELOWA:
 60 osób (36 kobiet, 24 mężczyzn),
 6 osób z niepełnosprawnościami,
 6 osób powyżej 50 r. życia (w tym 5 osób zwolniony z przyczyn dot. zakładu pracy),
 24 osoby o niskich kwalifikacjach (w tym 22 osoby zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy).
ŚCIEŻKA WSPARCIA (na grupę):
1. Doradztwo zawodowe z tworzeniem indywidualnego planu działania (zajęcia indywidualne):
2 spotkania x 2 godz. x 2 razy w miesiącu (ŁĄCZNIE 4 godz. / UP)
2. Poradnictwo psychologiczne (zajęcia indywidualne): 4 spotkania x 2 godz. x 4 razy w miesiącu
(ŁĄCZNIE 8 godz./UP)
3. Szkolenie zawodowe – (zajęcia grupowe, grupa 12 osobowa), tematyka do wyboru na
podstawie IPD oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy; szkolenie musi nawiązywać do sektora
zielonej gospodarki (poza rolnictwem) tj. transport zbiorowy, odnawialne źródła energii,
budownictwo, gospodarka odpadami; szkolenie zakończone egzaminem zewnętrznym;
15 spotkań x 8 godz. x średnio 3 razy w tygodniu (ŁĄCZNIE 120 godz./grupę).
Stypendium szkoleniowe: 799,20 zł
4. Staż zawodowy – staż 4 miesięczny
Stypendium stażowe 1017,79 zł
5. Pośrednictwo pracy (indywidualne): 6 spotkań x 2 godziny x 3 razy miesięcznie (ŁĄCZNIE 12
godz. / UP)
Rekrutacja do projektu trwa od dnia 01.05.2018 r. do dnia 31.07.2018 r.
Na każdą formę wsparcia przysługuje zwrot kosztów dojazdu max. 10 zł dla osoby / dzień (doradztwo
zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia zawodowe, pośrednictwo psychologiczne) oraz
max. 230 zł zwrotów kosztów dojazdu podczas 4 miesięcznego stażu.

Dodatkowe informacje: czasnazmiany@eds-fundacja.pl, nr tel. 507 114 740

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020

