
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych

SZANSA NA 6-MIESIĘCZNY STAŻ DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ
POMATURALNYCH, STUDIÓW WYŻSZYCH LICENCJACKICH

BĄDŹ MAGISTERSKICH!!!!

LGD  „Korona Sądecka”  w  ramach  realizowanego  projektu:  „Korona  Sądecka  na  rzecz
zatrudnienia osób młodych” zaprasza wszystkich absolwentów szkół pomaturalnych i studiów
wyższych  do  skorzystania  z  6  -  miesięcznych  staży  wraz  z  gwarancją  trzymiesięcznego
zatrudnienia.
Ze wsparcia w ramach projektu mogą skorzystać osoby młode w wieku 15 – 29 lat, kwalifikujące
się do kategorii NEET (ang. not in employment, education or training), czyli spełniające dodatkowo
w momencie przystąpienia do projektu łącznie cztery warunki:

– nie pracują i nie są osobami zarejestrowanymi w Urzędzie Pracy, jako bezrobotni, czy
poszukujące pracy,

–  nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kryterium to spełniają
słuchacze szkół wieczorowym i studenci studiów zaocznych),

– nie  szkolą  się (tzn.  nie  uczestniczyły  w  szkoleniu,  kursie  finansowanym  ze  środków
publicznych w okresie ostatnich czterech tygodni),

–  zamieszkują na terenie jednej z czterech gmin: Chełmiec, Kamionka Wielka, Grybów
gm. wiejska bądź miasta Grybów.

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!!!

Każdy z uczestników projektu otrzyma wsparcie w postaci:

– opracowania Indywidualnych Planów Działania - służące m.in.: identyfikacji potrzeb osób
młodych  pozostających  bez  zatrudnienia,  zdiagnozowaniu  możliwości  w  zakresie
doskonalenia zawodowego oraz określeniu form wsparcia,

– kompleksowego, indywidualnego pośrednictwo pracy,

– poradnictwa zawodowego w zakresie planowania i rozwoju kariery zawodowej,

– nabycia  lub  uzupełnienie  doświadczenia  zawodowego  oraz  praktycznych  umiejętności
w zakresie wykonywania danego zawodu poprzez udział w 6 miesięcznym stażu.

Z A P E W N I A M Y:

–  pokrycie kosztów wstępnych badań lekarskich,

– stypendium stażowego w kwocie 997,40 zł za każdy pełny miesiąc odbywania stażu,

–  ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

– zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem.
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Więcej informacji w biurze projektu:

LGD "KORONA SĄDECKA" (Urząd Gminy w Chełmcu)

33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2, pokój nr 19 ( w godz. od 7.15 do 15.15)

tel. 18 414 56 58, 

e-mail: koronasadecka@gmail.com

strona internetowa projektu: http://lgdkoronasadecka.pl/strona/projekt-na-rzecz-mlodych

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami:

1.  Regulamin  uczestnictwa  w  projekcie:  „Korona  Sądecka  na  rzecz  zatrudnienia  osób
młodych”- link 
2 Formularz rekrutacyjny-link 

Projekt pn.:  „Korona Sądecka na rzecz zatrudnienia osób młodych”, realizowany jest
przez LGD „KORONA SĄDECKA” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój, oś Priorytetowa I, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy
na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2. Projek współfinansowany jest ze środków
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w ramach  Inicjatywy na  rzecz  zatrudnienia  ludzi
młodych, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Krakowie.
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