
INWESTUJ W SIEBIE - II EDYCJA

 wsparcie w poszukiwaniu pracy

 wsparcie aktywizacji zawodowej

 staże zawodowe u pracodawców 
 min. 4 miesiące z możliwością przedłużenia

 szkolenia zawodowe do kwoty 2 500 zł 
 na osobę zgodne z potrzebami

➢
➢
➢

➢

 stypendium szkoleniowe i stażowe

 zwrot kosztów dojazdu na staż

 środki na wsparcie zatrudnienia dla pracodawców

 środki na otwarcie działalności gospodarczej

➢
➢
➢
➢

WIĘCEJ INFORMACJI W BIURACH PROJEKTU:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 180 osób młodych do 29 r.ż. bez pracy z terenu województwa śląskiego,  dolnośląskiego i podkarpackiego, 
w tym osoby które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, spełniających kryteria grupyt docelowej w konkursie, 
w ramach zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowej w okresie 01.01.2019 -31. 12.2020

Cel projektu:

FUNDACJA IMAGO
Ząbkowice Śląskie, ul. Melioracyjna 3
tel. 506-734-664

* - do dwóch lat po opuszczeniu

Wartość dofinansowania projektu ze środków UE – 2 433 296,59

Okres realizacji 01.01.2019 – 31.12.2020- młodzież z pieczy zastępczej opuszczającą pieczę *
- osoby które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii*
- osoby które opuściły zakłady karne lub areszty śledcze*
- osoby które opuściły zakłady poprawcze lub schroniska dla nieletnich *
- matki przebywające w domach samotnej matki
- osoby które osoby które opuściły specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze *
- osoby które ukończyły naukę w szkole specjalnej (do dwóch lat po ukończeniu nauki)
- oraz osoby które opuściły zakłady pracy chronionej (do dwóch lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie pracy chronionej)
 

 

Osoby w wieku 15-29 lat bierne zawodowo

Osoby z w/w grup zamieszkałe na terenie województw: dolnośląskiego, śląskiego i podkarpackiego
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* - do dwóch lat po opuszczeniu

WIĘCEJ INFORMACJI W BIURACH PROJEKTU:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia 180 osób młodych do 29 r.ż. bez pracy z terenu województwa śląskiego,  dolnośląskiego i podkarpackiego, 
w tym osoby które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, spełniających kryteria grupyt docelowej w konkursie, 
w ramach zindywidualizowanego programu aktywizacji zawodowej w okresie 01.01.2019 -31. 12.2020

Cel projektu:

FUNDACJA IMAGO
Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza 6b 
(siedziba Centrum Aktywności Obywatelskiej) 
tel. 500 782 302

Wartość dofinansowania projektu ze środków UE – 2 433 296,59

Okres realizacji 01.01.2019 – 31.12.2020- młodzież z pieczy zastępczej opuszczającą pieczę *
- osoby które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapii*
- osoby które opuściły zakłady karne lub areszty śledcze*
- osoby które opuściły zakłady poprawcze lub schroniska dla nieletnich *
- matki przebywające w domach samotnej matki
- osoby które osoby które opuściły specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze *
- osoby które ukończyły naukę w szkole specjalnej (do dwóch lat po ukończeniu nauki)
- oraz osoby które opuściły zakłady pracy chronionej (do dwóch lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie pracy chronionej)
 

 

Osoby w wieku 15-29 lat bierne zawodowo

Osoby z w/w grup zamieszkałe na terenie województw: dolnośląskiego, śląskiego i podkarpackiego
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