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Projekt: OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA
Okres realizacji: 01.01.2018-31.12.2019
Obszar realizacji: województwo małopolskie, powiaty: miechowski, krakowski, chrzanowski, wadowicki,
olkuski, oświęcimski .
Biuro: ul. Zawierciańska 6 32-310 Klucze
Realizator: JMM Mariusz Lewandowski
I.
KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU
Wsparcie projektu skierowane jest do 100 osób, powyżej 18 roku życia, o niskich kwalifikacjach, z
obszaru 6 powiatów: chrzanowskiego, olkuskiego, wadowickiego, oświęcimskiego, miechowskiego i
krakowskiego, w tym:
- osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają
aktywizacji społecznej, w tym w szczególności:
- osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego,
- osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
- środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do społeczności lokalnych
na obszarach zdegradowanych, objętych rewitalizacją,
- otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
- 55 kobiet
Pierwszeństwo udziału będą miały:
- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
- osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym z
niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi/
FORMY WSPARCIA SPOŁECZNO-ZAWODOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
A. Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) [100% UP – obligatoryjne dla każdego
uczestnika]

Wsparcie 100 UP w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem,
prowadzących do opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR), która będzie zawierać zestaw
kompleksowych i zindywidualizowanych form wsparcia, mających na celu wyprowadzenie osób z ubóstwa lub
wykluczenia społecznego. UP uczestniczyć będą:
- w ocenie predyspozycji psychicznych i kompetencji społecznych w kontekście zawodowym,
- w diagnozie sprawności i wydolności fizycznej w odniesieniu do określonego typu pracy,
- w badaniu potencjału zawodowego przy wykorzystaniu prób pracy.
Ścieżka (re)integracji może być realizowana w ramach jednego projektu (ścieżka udziału w projekcie) lub – ze
względu na złożoność problemów i potrzeb danej osoby lub rodziny – wykraczać poza ramy jednego projektu i
być kontynuowana w innym projekcie lub poza projektowo. Powyższa diagnoza i analizę potrzeb oraz forma
doradztwa indywidualnego pozwolą na wyznaczenie kierunku rozwoju społeczno-zawodowego UP. Każdy UP
skorzysta średnio z 6 godzin wsparcia doradczego. Doradca/psycholog kontaktuje się z uczestnikiem projektu
poprzez: pisemną korespondencję, indywidualne (bezpośrednie lub telefoniczne) rozmowy, spotkania grupowe
oraz kontakty on-line. IŚR podlega stałej weryfikacji, tzn. może ulegać zmianie w trakcie pracy z UP. Uczestnik
projektu ma prawo do konsultacji z pracownikiem projektu prowadzącym IŚR wątpliwości, co do realizacji IŚR,
weryfikacji lub modyfikacji IŚR.
 Doradztwo zawodowe i poradnictwo zawodowe [100% UP obligatoryjne dla każdego uczestnika.
Celem poradnictwa jest wsparcie UP w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub
uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Przewidziano średnio 6h pracy doradcy zawodowego
(wywiad - średnio 3 h/UP, badanie testowe - średnio 3 h/UP). Doradca zawodowy udziela porad z
wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę
pracy, bada kompetencje, zainteresowania i uzdolnienia zawodowe.
B. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne [indywidualnie według potrzeb uczestnika]
Zaplanowano uruchomienie dyżurów specjalistów, którzy będą realizować poradnictwo (w tym specjalistyczne) z
takich zagadnień, jak: zdrowie i równowaga psychiczna, rozwiązywanie problemów osobistych (życiowych),
rodzinnych, które wpływają na osłabienie motywacji do zmiany sytuacji życiowej/poszukiwania pracy.
Zaplanowano uruchomienie dyżurów specjalistów w miejscach zbliżonych do miejsca zamieszkania Uczestników
Projektu.
C. Warsztaty aktywizacji: 6-dniowy trening kompetencji i umiejętności społecznych [100% UP –
obligatoryjne dla każdego uczestnika]
Wsparcie dla 100 UP. Planowany zakres warsztatu: samopoznanie, analiza i modelowanie postaw,
rozpoznawanie własnych zasobów i wzmacnianie samooceny, metody radzenia sobie ze stresem), warsztaty
II.
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interpersonalne (komunikacja, trening asertywności, proces tworzenia zespołu i współpracy w grupie,
identyfikacja i rozwiązywanie konfliktów). Zakres tematyczny każdorazowo uzależniony od grupy tj. rodzaju
ograniczeń, doświadczenia społeczno-zawodowego. Zostaną przygotowane materiały z zakresu
psychologii/motywacji, które będą wykorzystywane przez UP zarówno na warsztatach i po ich zakończeniu.
D. Średnio 96-godzinny program szkoleń zawodowych [dla 70% uczestników] i średnio 48godzinny program szkoleń IT (np. ECDL, AUTODESK, MICROSOFT) [dla 30% uczestników]
JMM pokrywać będzie koszty:

jednego/kilku szkoleń (w zależności od IŚR), w miarę możliwości (środki na opłacenie kursu i
stypendium dla uczestnika) i potrzeb uczestników - również długotrwałych form kształcenia
ustawicznego - np. KKZ-tów

egzaminów, w tym egzaminów zewnętrznych i zaświadczeń

niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych

przejazdu na szkolenia (śr. 10 zł/przejazd)

stypendium szkoleniowego (6,65 zł netto/godz.).
Kursy i szkolenia zawodowe będą wynikały z IŚR każdego uczestnika.
E. Minimum 3-miesięczny program stażu/praktyk zawodowych (dla 70% uczestników)
JMM pokrywać będzie koszty:

stypendium stażowego w wysokości 997,40 netto (tzw. „na rękę”)

średni miesięczny koszt przejazdu UP do i z miejsca odbywania stażu (jeżeli miejsce stażu jest
poza miejscem zamieszkania uczestnika, śr. 100 zł/mc)

koszty związane z odbywaniem stażu: koszty wyposażenia stanowiska pracy, koszty eksploatacji
materiałów i narzędzi, szkolenia BHP stażystki

koszty niezbędnych badań lekarskich
F. Pośrednictwo pracy
Wsparcie dla 100 UP. (Re)integracja z rynkiem pracy. Pośrednicy dokonają analizy założeń IŚR. Na podstawie
analizy dokumentacji i osobistych spotkań z UP, informacji od doradcy zawodowego, pośrednicy będą
pozyskiwać od pracodawców oferty stażu oraz pracy i kierować konkretnych UP na rozmowy do pracodawców
(zgodnie z oczekiwaniami, kompetencjami i doświadczeniem zawodowym UP oraz potrzebami pracodawców).
Działania pośredników pracy będą mieć charakter ciągły, nieodłącznie towarzyszący każdej formie aktywizacji ,do
momentu zakończenia przez UP udziału w projekcie.
G. Usługi aktywnej integracji o charakterze zdrowotnym
Dla ok. 50% UP zapewnione zostaną usługi o charakterze zdrowotnym i/lub zajęcia rehabilitacyjne, zgodnie z
potrzebami Uczestników Projektu, zidentyfikowanymi w IŚR. Indywidualny program może zawierać takie
elementy jak:
-codzienne usprawnianie ruchowe przez fizjoterapeutów z wykorzystaniem metod: Vojta, NDT Bobath, PNF,
Integracja sensomotoryczna, Denison, Medi Taping,
-stosowanie zabiegów fizjoterapeutycznych,
-terapia słuchu - trening uwagi słuchowej met. Denninga
-terapia prowadzenie terapii zaburzeń mowy
- usługi zdrowotne/zabiegi stomatologiczne, okulistyczne, foniatryczne i inne.
III.
MIEJSCA REALIZACJI SPOTKAŃ DORADCZYCH
Spotkania doradcze będą odbywać się w biurze projektu lub salach udostępnionych nieodpłatnie przez podmioty
lokalne lub w ośrodkach innych podmiotów, które będę pełnić w projekcie funkcję partnerów społecznych,
wspierających na ich terytorium aktywizację społeczno-zawodową.
IV.
CEL PROJEKTU
Celem projektu, zaplanowanym do 31.12.2019 r., jest wzrost zdolności do zatrudnienia mieszkańców powiatów:
chrzanowskiego, olkuskiego, wadowickiego, oświęcimskiego, miechowskiego i krakowskiego, wykluczonych i
zagrożonych wykluczeniem społecznym, przez objęcie ich kompleksowym programem integracji społecznej i
zawodowej.
V.
KONTAKT:
Biuro Projektu:
ul. Zawierciańska 6
32-310 Klucze
e-mail: wz-2@jmm.net.pl
www.jmm.net.pl/wzmalopolskie
www.facebook.com/wz.malopolskie

