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Działanie 5.2. Poddziałanie 5.2.2. „ZAKTYWIZUJ SIĘ! - kompleksowy program aktywizacji zawodowej bezrobotnych
osób w wieku powyżej 30 lat zamieszkujących obszary o najwyższej stopie bezrobocia w województwie pomorskim”
RPPM.05.02.02-22-0040/16

Firma ATC s.c. Wojciech Kaczmarek, Irena Kaczmarek, Daniel Kaczmarek
serdecznie zaprasza do uczestnictwa w projekcie realizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn.
ZAKTYWIZUJ SIĘ! – kompleksowy program aktywizacji zawodowej bezrobotnych osób w
wieku powyżej 30 lat zamieszkujących obszary o najwyższej stopie bezrobocia w województwie
pomorskim
Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 115 osób bezrobotnych z obszarów o wysokiej stopie
bezrobocia z województwa Pomorskiego.
Realizacja projektu odbywać się będzie w okresie 01.09.2017-31.08.2019.
Grupą docelową projektu jest 115 osób fizycznych (64 kobiety, 51 mężczyzn) bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP powyżej 30 roku życia, zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego) wyłącznie na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia w województwie pomorskim,
w tym:





minimum 6 osób powyżej 50 lat, w tym 4 kobiety i 2 mężczyzn
minimum 12 osób z niepełnosprawnościami, w tym 7 kobiet i 5 mężczyzn
minimum 5 osób długotrwale bezrobotnych, w tym 3 kobiety i 2 mężczyzn
minimum 92 osoby o niskich kwalifikacjach, w tym 51 kobiet i 41 mężczyzn

Do udziału w projekcie kwalifikują się mieszkańcy następujących powiatów: bytowskiego,
chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego, kwidzyńskiego, lęborskiego, malborskiego,
nowodworskiego, puckiego, słupskiego, starogardzkiego, sztumskiego, tczewskiego, wejherowskiego.
W ramach projektu proponujemy następujące rodzaje wsparcia:
1.
2.
3.
4.
5.

Wywiad – Indywidualny Plan Działania – 115 osób
Indywidualne poradnictwo zawodowe – 115 osób
Pośrednictwo pracy – 103 osoby
Spotkania osób z niepełnosprawnością z trenerem pracy – 12 osób
Nieoznaczone kursy/szkolenia umożliwiające nabycie/podniesienie kwalifikacji, zgodnie
z Barometrem Zwodów Deficytowych w poszczególnych powiatach – 115 osób
6. Staże zawodowe trwające 3 miesiące – 70 osób
Dodatkowo uczestnicy otrzymują:
1.
2.
3.
4.

Zwroty kosztów dojazdu
Stypendium szkoleniowe
Ubezpieczenie NNW
Stypendium stażowe (dotyczy stażystów)

Chętnych prosimy o kontakt pod nr telefonu 796 568 404 lub bezpośrednio w biurze projektu
w Chojnicach przy ul. Lichnowskiej 5 (siedziba ZDZ).
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