PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Informacje ogólne:
Projekt Czas na zmianę realizowany jest w ramach osi priorytetowej 9 - Region Spójny Społecznie, dla
działania : 9.1 – Aktywna Integracja, poddziałanie 9.1.2 – Aktywna integracja projekty konkursowe
przez Stowarzyszenie Olkusz Kreatywnie na podstawie umowy nr RPMP.09.01.02-12-0240/17-00
zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Cel projektu:
Celem jest aktywne włączenie 48 mieszkańców MG Olkusz bezrobotnych/nieaktywnych zawodowo,
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans
na zatrudnienie
Do kogo adresowany jest projekt?
Projekt dedykowany jest pełnoletnim osobom, które zgodnie z Kodeksem Cywilnym zamieszkują teren
miasta i gminy Olkusz oraz spełniają przynajmniej jedną z poniższych przesłanek:
 Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu:
 ubóstwa
 sieroctwa
 bezdomności
 Bezrobocia
 Niepełnosprawności
 długotrwałej lub ciężkiej choroby
 przemocy w rodzinie
 potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych
 zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 alkoholizmu lub narkomanii
lub innej przesłanki kwalifikującej do objęcia pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej
 Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi w tym:
niepełnosprawnością intelektualną lub z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 Osoby zamieszkujące teren objęty Programem Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych
MG Olkusz
 Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa

Jakie formy wsparcia oferujemy w projekcie?
W ramach projektu oferujemy KOMPLEKSOWE wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej i
integracji społecznej:
 Zespół ds. diagnozy
 Wsparcie doradcy zawodowego i psychologa
 uczestnictwo w warsztatach z zakresu aktywizacji zawodowej i psychospołecznej oraz
szkoleniu z zakresu kompetencji cyfrowych
 Grupa wsparcia
 Naukę nowego zawodu w ramach szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem i
zdobyciem KWALIFIKACJI!
 Program 3 miesięcznych STAŻY zawodowych
 Stałe usługi pośrednika pracy

Gdzie można się zapisać?
Przesyłając formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami do Biura Projektu lub osobiście
dostarczając dokumenty do Biura Projektu: Olkusz, ul. Szpitalna 5.
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