
 
 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego 

INFORMACJE O PROJEKCIE 

MOJA STREFA WPŁYWU program aktywizacji osób młodych na wielkopolskim rynku pracy 

nr POWR.01.02.01-30-0124/18 

 

Projekt realizowany jest od 1 września 2019 r. do 28 lutego 2021 r. i jest współfinansowany ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2 Wsparcie 

osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Programu Operacyjnego WIEDZA 

EDUKACJA ROZWÓJ. 

 

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie, w okresie od 1 września 2019 r. do 28 lutego 2021 r, 

szans na zatrudnienie lub polepszenie sytuacji zawodowej 115 osób w wieku 18-29 lat w tym z 

niepełnosprawnościami, z następujących grup: 

 osoby niepracujące: bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym 

Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. Młodzież NEET; 

 osoby pracujące: zatrudnione na umowach krótkoterminowych i w ramach umów cywilno-

prawnych, 

które pracują lub zamieszkują (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarze woj. 

wielkopolskiego, w przypadku których problemy społeczne i bariery edukacyjno-zawodowe są 

największe, a wyposażenie ich w kwalifikacje i kompetencje poszukiwane na rynku pracy jest szansą 

na trwałe zatrudnienie. 

 

GRUPĄ DOCELOWĄ jest 115 młodych osób fizycznych, w tym osoby z niepełnosprawnością (69 kobiet, 

46 mężczyzn) w wieku 18-29 lat z następujących grup: 

 osoby bierne zawodowo,  

 osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu 

tzw. NEET (definicja POWER 2014-2020) z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej 

określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1 w tym: 

 osoby z niepełnosprawnością; 

 osoby z niskimi kwalifikacjami; 

 osoby długotrwale bezrobotne; 

 osoby nienależące do ww. grup; 

 osoby pracujące (tzw. ubodzy pracujący), zatrudnione na umowy krótkoterminowe lub umowy 

cywilno-prawne.  

Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących obszar Wielkopolski w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego w tym do co najmniej 20% tj. ok. 23 osób z miast średnich. 
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Zadania przewidziane w ramach projektu:  

1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA (obligatoryjnie) i INDYWIDUALNE WSPARCIE DORADCZE 

2. INDYWIDUALNE I KOMPLEKSOWE POŚREDNICTWO PRACY (obligatoryjnie) 

3. KURSY / SZKOLENIA NADAJĄCE KWALIFIKACJE I/LUB KOMPETENCJE ZAWODOWE 

4. STAŻE U PRACODAWCÓW 

5. PODNOSZENIE ZDOLNOŚCI DO MOBILNOŚCI GEOGRAFICZNEJ - DODATEK RELOKACYJNY 

 

Projekt zakłada następujący plan wsparcia: 

- 115 uczestników projektu: 

 Indywidualny Plan Działania określający cel zawodowy i ścieżkę rozwoju; 

 Indywidualne Poradnictwo Zawodowe i Motywacyjne przygotowujące do wejścia na rynek pracy 

i rozwiązywanie problemu zawodowego; 

 Pośrednictwo Pracy (w tym dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością) podnoszące 

szanse zatrudnienia; 

 Szkolenia pozwalające na uzyskanie kwalifikacji/kompetencji adekwatnych do predyspozycji 

uczestnika projektu i poszukiwanych na rynku pracy; 

- 75 uczestników projektu: 

 Staże pozwalające na zdobycie doświadczenia zawodowego. 

- 5 uczestników projektu: 

 Dodatki relokacyjne ułatwiające podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania 

 

W ramach udzielanego wsparcia zapewniamy: 

 Zwrot kosztów dojazdu; 

 Stypendium szkoleniowe i składki na ubezpieczenie społeczne; 

 Stypendium stażowe i składki na ubezpieczenie społeczne; doposażenie stażystów w odzież, 

obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej. 

 Badania lekarskie; 

 Ubezpieczenie NNW; 

 Pokrycie kosztów egzaminów; 

 Zwrot kosztów opieki nad osoba zależną/dzieckiem 

 

REKRUTACJA 

 

Udział w projekcie wymaga uzupełnienia następujących dokumentów: 

 Formularz zgłoszeniowy;  

 Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające niezarejestrowanie w ZUS 

w przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych zawodowo; 

 Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia wydany 

przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię – w przypadku osób z 
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niepełnosprawnością; 

 Oświadczenie Uczestnika Projektu;  

 Oświadczenie NEET. 

 

Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć listownie lub osobiście do naszego biura: 

SENSE consulting sp. z o.o 

ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań 

tel. / fax: 61 843 26 11 

Zgłoszenie wstępne można też przysłać na adres mailowy: msw@senseconsulting.pl 
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