Dlaczego warto się
zgłosić?
Psychologowie,

Do kogo się zgłosić aby
się zapisać?

terapeuci
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Informacje na temat projektu dostępne w biurach
Lidera i Partnera:

PEWNIE
W DOROSŁOŚĆ

Lider projektu
Fundacja Sempre a Frente
ul. Grodzka 14, 20-112 Lublin
Osoba do kontaktu: Jacek Lis, Kierownik projektu,
e-mail: jacek.lis@sempre.org.pl, tel.: 690-008-018
www.sempre.org.pl

i zainteresowań u czestników .
Dzięki uczestnictwu w projekcie
zdobędziesz

kompetencje,

kwalifikacje i doświadczenie
zgodne z potrzebami pracodawców i regionalnego rynku pracy!

*

*

*

Partner projektu
Fundacja Aktywności Obywatelskiej
ul. Dolna 3-go Maja 6/3, 20-079 Lublin
Osoba do kontaktu: Agata Czwórnóg, Asystent Kierownika projektu, e-mail: fundacja-fao@o2.pl,
tel.: 81 532 25 52
www.fao.org.pl

Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020
(Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne,
Działanie 11.1 Aktywne włączenie)

PEWNIE W DOROSŁOŚĆ
Fundacja Sempre a Frente, w spólnie z
Fundacją Aktywności Obywatelskiej
rozpoczynają realizację projektu
„Pewnie w dorosłość”

Co oferujemy?
Każdy uczestnik przejdzie przez ścieżkę składającą się
z następujących form wsparcia:

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy
osoby, które:

1. Przeprowadzenie identyfikacji
młodych – 4h / uczestnika

A. są wychowankami:

2. Przeprowadzenie indywidualnych spotkań z
doradcami zawodowymi - planowanie kariery
zawodowej
(indywidualne
poradnictwo
zawodowe) – 4h/ uczestnika



placówek opiekuńczo-wychowawczych, lub



młodzieżowych ośrodków wychowawczych
i socjoterapeutycznych, lub



zakładów poprawczych i schronisk dla
nieletnich, lub



placówek wsparcia dziennego, lub



jednostek o charakterze opiekuńczowychowawczych
prowadzonych
przez
Ochotnicze Hufce Pracy,

C. Pochodzą z gmin: Gminy miejskie:
Lublin, Kraśnik, Krasnystaw, Chełm, Zamość, Włodawa, Świdnik, Lubartów, Biała
Podlaska; Gmina wiejskie: Konstantynów,
Janów Podlaska, Biłgoraj, Dubienka, Cyców, Rejowiec, Lubartów; Gmina miejskowiejska: Janów Lub elski, B ych aw a,
Kazimierz Dolny, Łęczna
D. posiadają
średnie

wykształcenie

maksymalnie

osób

3. Udzielenie
wsparcia
psychologicznego
–
indywidualne spotkania z psychologami – 4h/
uczestnika
4. Udział w grupowych zajęciach z planowania
kariery (gr upow e dor adztw o zaw odow e) –
6 spotkań grupowych x 3h / spotkanie
5.

B. są w wieku 16-29 lat,

potrzeb

Udział w grupowych zajęciach rozwoju osobistego
– 6 spotkań grupowych x 3h / spotkanie

6. Uczestnictwo
w
szkoleniach zawodowych
kończących się zdobyciem certyfikatu –
tematyka szkoleń dobrana indywidualne do potrzeb i zainteresowań uczestnika
7.

Uczestnictwo w 3-miesięcznych płatnych
stażach u pracodawców, pozw alających n a
wykorzystanie zdobytej podczas szkoleń wiedzy i
zdobycie doświadczenia zawodowego

Uczestnikom projektu zapewniamy:
- opiekę Moderatora przez cały okres
realizacji projektu,
- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
- stypendium szkoleniowe,
- stypendium stażowe,
-

szkolenie

zawodowe

z indywidualnymi preferencjami

- 3-miesięczny staż zawodowy.

zgodne

