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Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu prowadzi nabór osób chętnych do udziału w projekcie
                 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób pozostających bez pracy „Zacznijmy od
nowa”” na rok 2013.

W projekcie uczestniczyć mogą osoby, które:

    
    -  są bezrobotne i zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,   
    -  są osobami w wieku aktywności zawodowej – niezatrudnionymi lub zatrudnionymi –
zagrożonymi wykluczaniem społecznym, rozumianym jako występowanie co najmniej jednego z
poniższych problemów: niskie lub zdezaktualizowane wykształcenie, przemoc w rodzinie,
potrzeba ochrony macierzyństwa, wielodzietność, bezradność w sprawach
opiekuńczo–wychowawczych, alkoholizm, narkomania,   
    -  są w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata),  
    -  są mieszkańcami Gminy Rzekuń,  
    -  korzystają ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej,  
    -  nie posiadają kwalifikacji zawodowych, bądź posiadają kwalifikacje nieodpowiadające
wymogom rynku pracy,   
    -  nie uczestniczą równocześnie w żadnym z projektów współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.   
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W projekcie mogą wziąć udział również osoby, które posiadają orzeczony stopień
niepełnosprawności lekki bądź umiarkowany.

      

Projekt obejmuje szkolenia i specjalistyczne doradztwo, m.in.:

    
    -  warsztaty psychologiczne grupowe i indywidualne konsultacje psychologiczne,  
    -  warsztaty z doradcą zawodowym grupowe i indywidualne konsultacje z doradcą
zawodowym,   
    -  kursy zawodowe,  
    -  prawo jazdy kat.”B”,  
    -  inne w zależności od potrzeb.  

  

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej osób pozostających bez
pracy oraz niepełnosprawnych mających problemy z podjęciem zatrudnienia, równocześnie
zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających ze wsparcia tutejszego Ośrodka.

Osoby, które spełniają kryteria, a są zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się
do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-14.00.

  

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektowym w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, tel. 29 76 17 395.

  

Załączniki:

    
    -  wniosek o przystąpienie do projektu {BIP-3627-wniosek_o_przystapienie_do_projektu.pdf}
 
    -  formularz zgłoszeniowy {BIP-3626-formularz_zgloszeniowy.pdf}  

  

 

 2 / 3



Rekrutacja do projektu systemowego

Autor (źródło): Danuta Orzołek
piątek, 15 marca 2013 11:39 - Poprawiony piątek, 15 marca 2013 11:54

  

 

  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
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