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Projekt nr POWR.01.02.01-02-0206/16 pn. 

„Jestem aktywny i dbam  

o swoją zawodową przyszłość” 
 

w  ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy,  

Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy  

– projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego  

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020  

realizowany jest przez Natural House Sp. z o.o. we Wrocławiu w partnerstwie  

z Centrum Wspierania Biznesu Europea Sp. z o.o. we Wrocławiu  

 
Okres realizacji Projektu: od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. 

Cel główny Projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia 54 (28K, 26M) osób młodych 

niezarejestrowanych w urzędach pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat 
bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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Formy wsparcia przewidziane dla Uczestników Projektu:    

a. doradztwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia 

lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych świadczone przez doradcę 

zawodowego/psychologa w formie konsultacji indywidualnych w zakresie analizy 

klienta/identyfikacji potrzeb oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania, zwanego 

dalej IPD, w wymiarze średnio 6 godzin na uczestnika;  

b. Indywidualne Poradnictwo Zawodowe świadczone przez doradcę zawodowego/psychologa  

w formie konsultacji indywidualnych w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego, 

wywiad oraz badania testowe w wymiarze średnio 6 godzin na uczestnika; 

c. warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy w wymiarze 32 godzin szkoleniowych; 

d. certyfikowane szkolenie komputerowe ECDL Base lub inne TIK w wymiarze 56 godzin; 

e. kurs zawodowy/szkolenie certyfikowane indywidualnie dobrane do zdiagnozowanych potrzeb 

wg opracowania IPD, ale także do zapotrzebowania na konkretne kwalifikacje i zawody na 

dolnośląskim rynku pracy, w wymiarze średnio 120 godzin na uczestnika, zakończone 

egzaminami i uzyskaniem certyfikatu zgodnie z diagnozą i IPD oraz z wymogami pracodawcy 

oferującego zatrudnienie po zakończeniu projektu. Kursy dostosowane do potrzeb kobiet  

i niepełnosprawnych oraz do uczestników z terenów wiejskich; 

f. trzymiesięczne staże w wymiarze 40 godzin tygodniowo/8 godzin dziennie zgodnie z IPD 

odbywane u pracodawców współpracujących w ramach Projektu i deklarujących zatrudnienie 

Uczestników Projektu po zakończeniu udziału w projekcie przez okres min. 6 miesięcy. Każdy 

stażysta będzie miał dedykowanego opiekuna oraz otrzyma stypendium stażowe. Staż lub 

praktyki zawodowe z założenia będą prowadzone równolegle ze szkoleniami i kursami  

w układzie modelowym 2 miesiące szkoleń, 3 miesiące praktyk zawodowych/staży. 
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