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Projekt realizowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”
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Projekt: Startuj do stażu!

Okres realizacji projektu: od: 2017-02-01 do: 2018-02-28

Realizator projektu: Caritas Archidiecezji Przemyskiej
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Kto może wziąć udział w projekcie ?

Jeżeli:
• masz pomiędzy 15-29 lat,
• mieszkasz na terenie województwa podkarpackiego,
• nie uczysz się w trybie stacjonarnym,
• nie szkolisz się,
• nie pracujesz, 
• nie jesteś zarejestrowany/-a w urzędzie pracy.
• zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie

Planowany termin naboru: 02-07.2017r.
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Z projektu wyłączone są osoby, które są objęte wsparciem w ramach w 
Poddziałania 1.3.1 tj. osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat 
bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET z 
następujących grup docelowych: 
• młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu 

instytucji pieczy) ze szczególnym uwzględnieniem: 
• wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po 

zakończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin 
naturalnych, 

• wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy założyli 
własne gospodarstwo domowe, 

• wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają 
się i mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia po zakończeniu pobytu w 
instytucjach pieczy zastępczej, 
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• matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy), 
• absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych 

ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu), 
• absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych 

ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu), 
• matki przebywające w domach samotnej matki, 
• osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po 

opuszczeniu).
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Oferujemy w ramach projektu:

• poradnictwo zawodowe i psychologiczne,
• szkolenia zawodowe,
• staż zawodowy.
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Opis działań

Poradnictwo zawodowe i psychologiczne
• Poradnictwo zawodowe  - 4 godziny na Uczestnika/Uczestniczkę projektu, 
• Poradnictwo psychologiczne - 4 godziny na Uczestnika/Uczestniczkę projektu,

Cel: Identyfikacja potrzeb uczestników oraz diagnozowanie możliwości w zakresie 
doskonalenia zawodowego, doradztwo w planowaniu i rozwoju kariery zawodowej, 
w tym podniesienie, uzupełnienie kwalifikacji zawodowych, przedstawienie profilu 
kompetencyjnego

Efekt: wypracowanie Indywidualnego Planu Działania, określającego m.in. rodzaj 
szkolenia zawodowego, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.

Planowany termin realizacji: 02-08.2017r.
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Szkolenia zawodowe 
zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu, potwierdzającego nabyte 
kwalifikacje. Kursy/szkolenia zawodowe będą adekwatne do potrzeb 
Uczestników/Uczestniczek projektu i zgodne z ustalonym dla nich IPD
W ramach szkoleń zapewniamy:
• materiały szkol.
• odzież ochronną
• badania lekarskie
• wyżywienie 
• stypendium – 6 zł brutto za 1 godzinę

Planowany termin realizacji: 05-09.2017r.
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Staż zawodowy
Staż będzie trwał 3 miesiące
Realizacja stażu: 40h tygodniowo i 8h dziennie
Osoby niepełnosprawne zakwalifikowane do znacznego lub umiarkowanego stopnia 
niepełnosprawności: 7h  na dobę i 35h tygodniowo.
Stażysta będzie pracował pod nadzorem opiekuna stażu

Stypendium stażowe: 1840 zł brutto

Po zakończonym stażu stażysta otrzyma zaświadczenie o ukończeniu stażu wraz z 
oceną uwzgledniającą osiągnięte rezultaty i efekty stażu

Planowany termin realizacji: 07.2017r.-01.2018r.
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Dziękuję za uwagę 

Kontakt:

Caritas Archidiecezji Przemyskiej
ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl
tel. 16 676 90 60, fax: 16 676 90 61
tel. 510 177 331 
e-mail: przemysl@caritas.pl 


