PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Projekt pn. „Krok w przyszłość z nowym zawodem”
Realizowany w ramach POKL Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”
Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu w 2010 r. przystąpił do realizacji projektu partnerskiego pt. „Krok w przyszłość z nowym
zawodem". Liderem projektu jest Forum Aktywności Lokalnej, które skupiło partnerów z różnych środowisk. Tak powstał projekt
reprezentowany przez instytucję pozarządową (Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu), przedstawicieli samorządu
terytorialnego (gminy: Wałbrzych, Mieroszów, Boguszów – Gorce), instytucję szkoleniową (Ośrodek Szkolenia Technicznego
w Wałbrzychu) oraz Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu. Projekt realizowany jest w ramach Piorytetu VII Promocja Integracji
Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a czas jego trwania obejmuje okres
od 01.09.2010 r. do 31.08.2012 r.
Uczestnikami projektu są osoby:
 bezrobotne lub korzystające ze wsparcia ośrodka pomocy społecznej,
 posiadające maksymalnie zawodowe wykształcenie,
 nie wykazujące przeciwwskazań zdrowotnych do odbycia szkoleń zawodowych w zawodzie technolog robót
wykończeniowych oraz szkoleń indywidualnych,



posiadające predyspozycje zawodowe do udziału w projekcie.

W czasie realizacji projektu 40 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo (w tym 16 kobiet i 24 mężczyzn) zamieszkałych
na terenie gmin: Wałbrzych, Mieroszów i Boguszów – Gorce uzyska kompleksowe wsparcie ułatwiające im powrót na rynek
pracy. Dodatkowo działania podjęte w projekcie są odpowiedzią na nurtujące nasz region problemy sektora budownictwa.
Jednocześnie przyczynią się do skrócenia czasu remontu lokali gminnych, gdyż uczestnicy remontować będą mieszkania
należące do zasobów gmin partnerskich.
Ponadto poprzez uczestnictwo kobiet w zajęciach program łamie stereotypowe myślenie o wykonywaniu zawodu z branży
budowlanej przez mężczyzn.
Przedsięwzięcie rozpocznie się od warsztatów motywacyjnych i aktywizacyjnych. Kolejnym etapem będą szkolenia w zawodzie
technolog robót wykończeniowych. Po ich zakończeniu uczestnicy odbędą staże w wyspecjalizowanych jednostkach
budżetowych samorządu terytorialnego, dzięki którym będą mogli wykorzystać w praktyce nowo uzyskane umiejętności
zawodowe. Zarówno za udział w szkoleniach, jak i w stażach uczestnicy programu otrzymają stosowne wynagrodzenia.
Ponadto zgodnie z założeniami programu zostaną oni objęci indywidualnym poradnictwem psychologicznym i zawodowym, jak
również wsparciem towarzyszącym w postaci opłaty opieki nad dzieckiem czy osobą zależną. Dla uczestników przewidziano
także posiłki i możliwość skorzystania z dojazdów na zajęcia. Dodatkową zachętą do udziału w programie jest perspektywa
wyboru szkolenia w dowolnie dobranej do swoich potrzeb specjalności, do kwoty nieprzekraczającej 3 500 zł.
Dzięki programowi bezrobotni będą mogli nie tylko podnieść kwalifikacje, ale uzyskają również możliwość otrzymania
zatrudnienia. Po zakończonym stażu gminy zapewnią pracę dla najlepszych uczestników przedsięwzięcia.
Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu jako partner w projekcie odpowiedzialny jest za proces rekrutacji uczestników.

