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W związku z prowadzoną rekrutacją do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI"
realizowanego

w

ramach

Inicjatywy

na

rzecz

zatrudnienia

ludzi

młodych,

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie zwraca się do Państwa
z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o prowadzonym naborze do projektu.
Rekrutacja trwa do końca kwietnia 2019 r. Projekt realizowany będzie do 31.10.2019 r.
Grupą docelową jest młodzież w wieku 18-24 lata, która jest bierna zawodowo
(niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy), nie kształci się oraz nie szkoli się
(tzw. grupa NEET). Serdecznie zapraszamy osoby spełniające kryteria uczestnictwa do
zgłaszania się do naszych jednostek na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym
do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie. Projekt daje realną szansę na
zdobycie kwalifikacji i znalezienie zatrudnienia przez młode bierne zawodowo osoby.
Wszystkie wsparcia są bezpłatne. Łącznie w ramach projektu ze wsparcia skorzysta 90 osób
(54 kobiety i 36 mężczyzn). Projekt ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób
młodych w wieku 18-24 lat bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą
w kształceniu i szkoleniu.
Każdy uczestnik projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" przejdzie kurs
zawodowy w zawodach, na które jest zapotrzebowanie w danym powiecie. Uczestnicy,
którzy z powodzeniem ukończą kurs zawodowy, otrzymają stypendium szkoleniowe.
Wszyscy uczestnicy wezmą również udział w zajęciach z zakresu kreowania wizerunku, które
zakończą się metamorfozą każdej z osób. W ramach tego zadania przewidziano również
wizytę u kosmetyczki, fryzjera oraz zakup strojów odpowiednich na rozmowę kwalifikacyjną
dla każdego uczestnika. Projekt zakończy się 3-miesięcznym płatnym stażem u lokalnych
pracodawców w zawodzie wyuczonym w trakcie kursu zawodowego.
Każda osoba na czas trwania projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" zostanie
ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków. W ramach projektu przewidziane jest
wyżywienie
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7 lat lub osobą zależną oraz dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia. Wraz z pismem
przesyłamy ulotkę, którą w miarę możliwości prosimy o udostępnienie w Państwa siedzibie
oraz o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej.
Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie do kontaktu
z jednostkami ZWK OHP w celu uzyskania szerszej informacji o projekcie
„Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" oraz wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! Zapraszamy do naszych jednostek w celu
przystąpienia do projektu, zdobycia zawodu i szansy na zatrudnienie.
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Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie
zaprasza do udziału w projekcie

„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI" 2019
Zapraszamy młodzież:
> W wieku od 18 do 24 roku życia
> Nieaktywną zawodowo
> Nieuczącą i nieszkolącą się
W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:
•
•

Kursy zawodowe dopasowane indywidualnie do każdego uczestnika
3-miesięczne płatne staże zawodowe

•
•

Doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy
Warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty

•

Zakup stroju na rozmowę kwalifikacyjną dla każdego uczestnika za ok 700 zł na osobę

Dodatkowo gwarantujemy:
>
>
>
>
>

Stypendium szkoleniowe po zakończeniu szkolenia i stypendium stażowe
Dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia
Wyżywienie w trakcie zajęć
Ubezpieczenie NNW na czas trwania projektu
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Zapraszamy! Zgłoś się do nas!
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie
ul. Morska 43, 75-215 Koszalin
Tel.: 94 343-10-36 wewn. 337
E-mail: e.gewartowska@ohp.pl

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

