Projekt „Szkolenie dla Ciebie - druga edycja” realizowany przez Wektor Consulting sp. z o. o., w partnerstwie
ze STOWARZYSZENIEM PRO VIS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I, Działanie 1.2 , Poddziałanie 1.2.1 na podstawie Umowy
nr POWR.01.02.01-18-0059/19-00 z dnia 30.10.2019 r. zawartej z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Rzeszowie.

Szanowni Państwo,
Pragnąc umożliwić udział byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego,
realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO1
w realizowanym przez WEKTOR Consulting Sp. z o.o. projekcie pt. „Szkolenie dla Ciebie – druga
edycja” uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie informacji o niniejszym projekcie.
Poniżej kilka informacji o projekcie:
Udział w projekcie obejmuje:
1) Realizację wsparcia indywidualnego- diagnoza potrzeb, indywidualny plan działania
2) Szkolenia zawodowego- zgodnego ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem
Uczestnika/czki projektu
3) Poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy

Oferowane wsparcie, dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej i Budżetu
Państwa jest darmowe dla Uczestników projektu.
Dodatkowo z tytułu uczestnictwa Uczestnikom przysługuje stypendium szkoleniowe,
możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu.
Zapewniamy również bezpłatne materiały szkoleniowe.
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Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne w całości finansowana z EFS realizuje cel tematyczny 9 Wspieranie włączenia
społecznego i walka z ubóstwem. Zakres interwencji obejmuje: Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym. Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej.
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Projekt skierowany jest do:
- Osób w wieku 15-29 lat
- Zamieszkujących obszar woj. podkarpackiego, w szczególności następujące miasta: Dębica,
Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa
Wola lub Tarnobrzeg.
Osób pracujących - zatrudnionych na umowie krótkoterminowej tj. termin umowy upływa
w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy oraz której miesięczne zarobki
nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia2;
Osób pracujących- zatrudnionych w ramach umowy cywilno – prawnej, której miesięczne
zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia3;
Osób pracujących- jestem tzw. ubogich pracujących (w przypadku wybrania tej odpowiedzi,
na dzień przystąpienia do projektu, należy złożyć oświadczenie potwierdzające status bycia
ubogim pracującym4 )

- osób, które nie należą do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego
w Poddziałaniu 1.3.15

Do udziału w projekcie zachęcamy w szczególności osoby niepełnosprawne i/lub o niskich
kwalifikacjach (posiadające wykształcenie co najwyżej średnie).
Serdecznie dziękujemy za pomoc. W załączeniu plakat, promujący projekt.
Z wyrazami szacunku
Wektor Consulting Sp. z o.o.
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w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu.
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Grupa docelowa w poddziałaniu 1.3.1 tryb konkursowy to:
• osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy w tym w szczególności osoby, które nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET,z następujących grup docelowych:
- osoby, które opuściły pieczę zastępczą(do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
- osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
- osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze(do 2 lat po opuszczeniu),
- osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
- matki przebywające w domach samotnej matki, - osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po
opuszczeniu)
- osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
- osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).
• imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy
pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych (wsparcie
tych grup powinno wynikać z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej) - wywodzący się z powyższych grup docelowych.
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