w2l want2learn

w reintegracji edukacyjno-zawodowej
młodzieży NEET z województwa łódzkiego

Celem głównym projektu jest zwiększenie do 30.04.2018 możliwości zatrudnienia 130 (78K, 52M) osób młodych w wieku 15-29 lat,
w tym min. 39 osób w wieku 18-24 lata, z powiatów: opoczyńskiego, tomaszowskiego, piotrkowskiego, m. Piotrków Trybunalski,
radomszczańskiego, rawskiego i bełchatowskiego w woj. łódzkim, bez pracy (104 osoby bierne zawodowo oraz 26 osób bezrobotnych, w tym min. 11 długotrwale), nieuczestniczących w szkoleniu lub kształceniu (tzw. młodzież NEET), w tym min. 32 osoby
niepełnosprawne i min. 45 osób o niskich kwalifikacjach, poprzez rozwój umiejętności poruszania się po rynku pracy, kompetencji
ogólnych i zawodowych oraz umiejętności praktycznych, niezbędnych na rynku pracy, zgodnie z trendami rozwoju woj. łódzkiego.

Wartość projektu:
1 939 630,68 zł
Wkład własny:
98 980,00 zł
Kwota dofinansowania:
1 840 650,68 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój
realizowany przez Stowarzyszenie PROREW (lider)
i Gminę Żarnów (partner),
w ramach Osi Priorytetowej I:
Osoby młode na rynku pracy,
Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałania: 1.2.2 Wsparcie udzielane
z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Termin realizacji:
01.03.2016 - 30.04.2018

Kto może wziąć udział w projekcie?

- młodzież tzw. NEET’s, tj. osoby w wieku 15-29 l. (w tym w wieku 15-24 l. - 39 osób) zamieszkałe w 1 z 7 powiatów (opoczyńskim,
tomaszowskim, piotrkowskim, m. Piotrków Trybunalski, radomszczańskim, rawskim, bełchatowskim) w województwie łódzkim,
- osoby bierne zawodowo, nieuczące się i nieszkolące lub bezrobotne, w tym także długotrwale bezrobotne
- osoby niepełnosprawne (32 osoby)

Co oferujemy?
Więcej informacji:
http://stowarzyszenieprorew.pl/want2learn/
tel. 533 535 008,
e-mail: want2learn.zarnow@gmail.com

>> Indywidulane poradnictwo zawodowe w celu opracowania Indywidualnego Planu Działania >> Grupowe poradnictwo zawodowe (dla osób z niepełnosprawnościami) >> Szkolenia z kompetencji ogólnych niezbędnych na rynku pracy >> Szkolenia zawodowe: Kurs księgowości I stopnia / Magazynier z obsługą wózków widłowych / Kierowca kat. C / Spedytor z jęz. angielskim z certyfikatem językowym TELC/TOEFL/FCE/CAE / Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B >> 3-miesięczne płatne staże zawodowe
>> Indywidualne pośrednictwo pracy >> Dodatki relokacyjne >> Stypendia szkoleniowe >> Zwroty kosztów dojazdu

