OGŁOSZENIE O NABORZE NA SZKOLENIA
Stowarzyszenie Morena realizuje projekt pt.: „CIS Osówek - zatrudnienie na przyszłość” w ramach Działania
6. 1. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Kto może skorzystać ze wsparcia:
Osoby bezrobotne nie zarejestrowane lub zarejestrowane w PUP bez prawa do zasiłku lub osoby bierne
zawodowo (czyli nie pracujące), osoby z niepełnosprawnościami, korzystające ze świadczeń pomocy
społecznej, objęte programem realizowanym w ramach PO Pomoc Żywnościowa, zamieszkujące jedną
z 9 gmin wiejskich: Bobowo, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skórcz, Smętowo Graniczne, Zblewo,
Stara Kiszewa, 2 gmin miejsko-wiejskich (Czarna Woda i Skarszewy) lub miejskiej Skórcz.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i trwa 6 miesięcy
od 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.
Kompleksowe wsparcie z zakresu usług integracji społecznej i zawodowej będzie realizowane przez
Centrum Integracji Społecznej w Osówku w postaci 6-miesięcznego programu zatrudnienia socjalnego
zawierającego elementy aktywizacji społecznej i zawodowej.
Uczestnictwo w CIS zakłada 1 m-c okres próbny, 2-6 m-c okres właściwy. Okres właściwy podzielony został
na dwie części: w 2 i 3 miesiącu uczestnictwa tygodniowy plan zajęć podzielony jest na 2 dni zajęć
z psychologiem i doradcą zawodowym, a kolejne 3 dni na praktyczne zajęcia z instruktorem zawodu lub
u pracodawców. Od 4 miesiąca do 6 m-ca, uczestnicy i uczestniczki mają 1 dzień zajęć z doradcą
zawodowym lub psychologiem i 4 dni zajęć praktycznych z instruktorem zawodu lub u pracodawców.

Wsparcie w ramach Centrum Integracji Społecznej:











Wsparcie psychologa, warsztaty grupowe i spotkania indywidualne
Wsparcie doradcy zawodowego, warsztaty grupowe i spotkania indywidualne
Pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia
Wsparcie pracownika socjalnego
Szkolenia zawodowe z instruktorem zawodu
Zajęcia praktyczne u pracodawców
Wsparcie finansowe: świadczenie integracyjne (1-y m-c: 520 zł, kolejne m-ce: 1040 zł na rękę/m-c)
Bezpłatne badania lekarskie, ubrania robocze, szkolenie BHP, ubezpieczenie zdrowotne, społeczne
(okres składkowy liczony do emerytury), NW, wizyty studyjne, poczęstunek
Zwrot kosztów dojazdu /transport na zajęcia w CIS w Osówku
Certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Chętne osoby zapraszamy do kontaktu
z miejscowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
lub w przypadku pytań z pracownikami CIS: tel. 515151741 lub tel. 533319886

