SpRAwozDANrE zE zREALIzowANycH DZIALAIt w 2016 RoKU
wHsUJAcYCH SIE w CELE PowI.ATOwEGo PRoGRAMU PRoMocJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI
LoKALNEGo RYNKU PR.ACY
fRzYcorowANEGoNA LATA 2014 -2020
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EGo 13
lvspieranie aktymoSci zawodowej os6b beaobotnych poprz€z indywidualiza.jp dzid€6;
Zwiekszenie efekg'vnotui zafudnieniowej poprzez kompleksowosd dzialafr na DEcz posz.ze96lnych os6b beaobohycL zE sz,czqgolnyrn tuwzdQdoieniem Srup
szczeg6ltrogo ryzyka (kobiety, osoby mlode, osoby powyzej 50 roku rrcia, osoby niepelnospnwrc);
Zwigkizenie efektywnosci wsp6lpncy insBtucji systemu opieki spolecanej (GOPS-y) z PUP Kartuzy, w zakrcsie integra.ji i adaphcji spolecarej oraz zawodowej
os6b bld4cych w trudnej s)tuacji.

Tvrur, PRoJEKTU/x.Lzwa
Lp.

PROGRAMU LUB

PRZEDSIDWZIF,CIA

UcznsrxtcY PRoJEKTU
Zxn x.tzow.Lx n/nplI,r z owAN E DZIALAN IA

RpllrzA,ton
PROJEKTU

30 kobiet , gl6wnie w wieku l8-45 lat, pozostajAce bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane w
PUP jako bezrobotne i znajdujqce sig w III profilu pomocy) ;
wyjazdowe i stacjonarne szkolenia grupowe z,,kompetencji kluczowych", wypracowanie

I

,,STER NA ZMIANY,, - AKTYWIZACJA
SPOLECZNO.ZAWODOWA

PROJEKT SOCJALNY,,GRUPA

2

WSPARCIA DLA BEZROBOTNYCH
KOBIET,,

3

KoNTRAKTY SOCJALNE

indywidualnych Scie2ek reintegracji, indywidualne doradztwo zawodowe, mobilny coachingpsycholog, warsztaty kompetencji rodzicielskich, kursy zawodowe, stahe zawodowe, warsztaty
wyjazdowe - rodzinnie i aktywnie - dla uczestniczek i ich rodzin,warsztary aktywizowania
spolecmoSci poprzezanimacjg spoleczn4, wsparcie dodatkowe: zwrot koszt6w dojazdu na
kursy zawodowe, stypendiazaudzial w kursach zawodowych, zwrot koszt6w dojazdu na
szkolenia zklucza kompetencji, opieka nad dzieckiem do lat 6

GOPS Sierakowice

Kaszubski Uniwersytet
LudowyWiezyca

l2 bezrobotnych kobiet poszukuj4cych pracy;
warsztaty grupowe z poradnictwa zawodowego maj4ce na celu zwigkszenie umiejgtnoSci
poruszania sig po rynku pracy, spotkania indywidualne slu24ce doskonaleniu umiejgtnoSci
nabytych na spotkaniach grupowych/warsztatach, pobudzenie aktywnoSci spoleczrej i
zawodowej, wzmacnianie pocancia wlasnej wartoSci tym samym przyczyniajqce sig do
wyr6wnywania szans na rynku pracy

GOPS Sierakowice

47 os6b bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i/lub maj4cych problem z utrzymaniem pracy;
praca socjalna i specjalistyczne poradnictwo ukierunkowane na aktywizacjg zawodowq i
nabycie umieigtnoSci poszukiwania lub/i utrzymania pracy, pomoc w odbyciu szkoleri i/lub

GOPS Sierakowice

