Projekt „PROJEKT – ROZWÓJ – ZATRUDNIENIE” współﬁnansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 09 – IX Włączenie
społeczne, Działania 01 – IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, Poddziałania 01 – IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Cel główny projektu to zwiększenie do 31.10.2019 zdolności do zatrudnienia i aktywnego
udziału w życiu społeczno-zawodowym 60 (36K/24M) osób w wieku 18 lat i więcej
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności
wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w
województwie łódzkim, pozostających bez zatrudnienia (wyłącznie biernych zawodowo – min.
80%UP, tj. 48 osób (29K/19M) lub bezrobotnych z III proﬁlem pomocy), w tym min. 6 osób z
niepełnosprawnościami (4K/2M).
Wartość całkowita projektu: 948 627,00 zł
Wkład własny: 47 431,35 zł
Kwota doﬁnansowania: 901 195,65 zł
Termin realizacji projektu: od 01.06.2018 r. do 31.10.2019 r.
Zapraszamy do udziału w projekcie osoby:
w wieku 18 lat i więcej,
zamieszkujące województwo łódzkie,
bierne zawodowo,
bezrobotne, zarejestrowane w ewidencji urzędów pracy, którym został określony III proﬁl
pomocy
zagrożone ubóstwem,
zagrożone wykluczeniem społecznym.
W szczególności zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami oraz kobiety.
W ramach projektu oferujemy:
indywidualne spotkania z doradcą zawodowym,
grupowe treningi kompetencji społecznych,
innowacyjny jobcoaching,
indywidualne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz psychologiczne,
szkolenia podnoszące kompetencje lub kwaliﬁkacje zawodowe,
czteromiesięczne staże zawodowe,
stypendium szkoleniowe i stażowe,
indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy,
badania lekarskie i ubezpieczenie NNW w ramach staży,
zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia (dla 50% Uczestników Projektu),
zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależna w ramach szkoleń i staży (dla 10%
Uczestników Projektu).
KONTAKT:
Adres e-mail: prz@stowarzyszenieprorew.pl
Tel. 577 999 418
Biuro projektu: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Przeskok 3 lok. 7.
PLIKI DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy PRZ
Oświadczenie o kwaliﬁkowaniu się do objęcia wsparciem pomocy społecznej PRZ_
Oświadczenie o przynalezności do grupy docelowej PRZ
Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie PRZ
Oświadczenie POPŻ
Regulamin projektu PRZ
Oświadczenie o wielokrotnym wykluczeniu_

