Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Poddziałanie 7.2.1

„OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA”
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.2, PODDZIAŁANIE 7.2.1
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Okres realizacji: 01.11.2009 – 30.12.2010.
Cel projektu: Podniesienie kwalifikacji i motywacji do szukania pracy, dla 230 BO.
Beneficjenci: - osoby bezrobotne z województwa wielkopolskiego, - osoby po 50 roku życia długotrwale bezrobotni
w tym kobiety nieaktywne zawodowo i powracające na rynek pracy po urlopach wychowawczych i macierzyńskich.
Warunek dostępu do projektu: pozostawanie bez pracy i złożenie oświadczenia, że w rodzinie bezrobotnego
osiągany jest dochód poniżej minimum socjalnego.
Szkolenia w ramach projektu:
- kurs komputerowy ECDL – 30 osób, cel: podniesienie kwalifikacji z obsługi komputera,
- kurs języka angielskiego – 50 osób, cel: podniesienie poziomu wiedzy z języka angielskiego w grupach o różnym
stopniu zaawansowania,
- kurs języka niemieckiego – 50 osób, cel: podniesienie poziomu wiedzy z języka niemieckiego w grupach o różnym
stopniu zaawansowania,
- kurs spawania metodą MAG 135 – 30 osób, cel: zdobycie umiejętności spawania elektrodą topliwą w osłonie
gazów aktywnych,
- kurs spawania metodą MIG 141 – 30 osób, cel: zdobycie umiejętności spawania elektrodą nietopliwą w osłonie
gazów obojętnych,
- kurs kosmetyczny – 40 osób, cel: zdobycie umiejętności stylizacji paznokci, wizażu, kosmetyki twarzy i ciała.
Wszyscy uczestnicy kursów przejdą szkolenie z przedsiębiorczości, którego celem jest przybliżenie zasad
prowadzenia własnej działalności gospodarczej i pozyskiwania środków na jej prowadzenie, oraz otrzymają
możliwość konsultacji z doradcą zawodowym, który opracuje dla nich indywidualny plan działania oraz przekaże
wskazówki dotyczące dobrego opracowania dokumentów aplikacyjnych, zapozna z technikami autoprezentacji i
przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, zyska umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz pozyskiwania ofert
pracy.
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