
 

Projekt pn. „Młodzi, wykwalifikowani z POWEREM!” 

(nr projektu WND-POWR.01.02.01-12-0079/19) 
 

CEL:  
Wzrost zdolności do zatrudnienia wśród 60 osób młodych, w tym osób  
z niepełnosprawnościami 6, w wieku 15-29 lat, pozostających bez pracy, osób biernych zawodowo, 
które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zamieszkałych na obszarach 
wiejskich położonych poza ZIT w powiatach gorlicki, nowosądecki, tarnowski, brzeski (zgodnie z KC), 
z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego 
w poddziałaniu 1.3.1. dzięki uczestnictwie w zorganizowanych i wdrożonych usługach 
rynku pracy realizowanych w ramach programu zawodowo - edukacyjnego obejmującego: 
identyfikację potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie 
doskonalenia zawodowego - IPD, poradnictwo zawodowe, wysokiej jakości szkolenia, 
pośrednictwo pracy, staże zawodowe, w terminie 01.03.2020-31.03.2021. 

 

 

GRUPA DOCELOWA:  

Grupę docelową stanowią: 

a) osoby bierne zawodowo (100% GD, w tym 36 kobiet i 24 mężczyzn); 

b) osoby zamieszkujące na obszarach wiejskich położonych poza ZIT (100% GD, w tym 36 kobiet 

i 24 mężczyzn); 

c) osoby o niskich kwalifikacjach (60% GD, w tym 21 kobiet i 15 mężczyzn); 

d) osoby niepełnosprawne (10% GD, w tym 4 kobiety i 2 mężczyzna). 

 

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba, która łącznie spełnia następujące warunki: 

a) jest osobą zamieszkującą w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze 

województwa małopolskiego, w tym jeden z powiatów: gorlicki, nowosądecki, tarnowski, 

brzeski; 

b) jest osobą zamieszkującą tereny wiejskie (DEGURBA kategoria 3) położone poza ZIT; 

c) jest osobą bierną zawodowo w wieku 15-29 lat; 

d) jest osobą z kategorii NEET; 

e) nie jest osobą należącą do grupy wyłączonej z objęcia wsparciem tj. grupy docelowej 

określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER; 

f) nie jest uczestnikiem innego projektu (dotyczącego aktywizacji zawodowo-edukacyjnej) 

realizowanego w tym samym czasie w ramach PO WER. 

 
NEET: osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest 

bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w 

trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyła w 

pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności 

i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze 

środków publicznych). 

 

Grupa docelowa określona dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER: 

• osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy), 



 

• osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 

2 lat po opuszczeniu), 

• osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze 

(do 2 lat po opuszczeniu), 

• osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole 

specjalnej), 

• matki przebywające w domach samotnej matki, 

• osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu), 

• osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu), 

• osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia 

w zakładzie). 

 
 

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE: 

1. Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia 

zawodowego - IPD: 60 os.; 8h/os.: 4 dni x 2h   

Dla UP: zwrot kosztów dojazdu (4 dni x 15 zł/dzień) 

 

2. Poradnictwo zawodowe: 60 os.: 6 gr. po 10 os./gr.; 16h/gr.: 2 dni x 8h  

Dla UP: zwrot kosztów dojazdu (2 dni x 15 zł/dzień), wyżywienie,   

 

3. Pośrednictwo pracy: 60 os.: 6h/os.: 4 dni x 1,5h  

Dla UP: zwrot kosztów dojazdu (4 dni x 15 zł/dzień),  

 

4. Szkolenia zawodowe: 60 os.: 6 gr. po 10 os./gr.  

Czas: średnio 80h/os.  

Tryb: 10 dni po 8h/gr.  

 

Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika projektu 

oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy. 

 

Dla UP: zwrot kosztów dojazdu (10 dni x 15 zł/dzień), stypendium szkoleniowe (60 os. x 80 h x 

6,89 zł/h), możliwość podejścia do egzaminu zewnętrznego, materiały szkoleniowe, 

wyżywienie, 

 

5. Staże zawodowe: 3 miesięczne staże dostępne dla 36 UP, 8h/dziennie, pn-pt (40h/tyg.) lub 

7h/dziennie (35h/tyg.) dla ON o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności 

 

DLA UP: stypendium stażowe (36 os. x 3-m-ce x 1033,70 zł/m-c), ubezpieczenie NNW, badania 

lekarskie, zwrot kosztów dojazdu (36 os. x 3 m-ce 100 zł/m-c),  

 
 
 
 
Projekt jest realizowany w okresie od 01.03.2020-31.03.2021r.  


