Szansa na sukces dla bezrobotnych osiemnastolatków z Polski
Polscy samorządowcy i holenderscy przedsiębiorcy proponują młodym, bezrobotnym Polakom zorganizowaną
bezpłatną naukę i płatną pracę. Projekt „Praca NL – Nauka PL” rusza już od września bieżącego roku.
Młodzi ludzie przez trzy dni w miesiącu będą pobierać naukę w polskiej szkole w Złotoryi (woj. dolnośląskie),
a w pozostałe dni pracować w Holandii w sektorach: rolniczym, budowlanym, hotelarskim, przetwórstwie,
przemyśle i innych.
Koszty związane z utrzymaniem ucznia w szkole ponosi Starostwo Powiatowe w Złotoryi, zaś za przejazdy
uczniów, zakwaterowanie, wyżywienie w Polsce, zorganizowanie pracy w Holandii i ubezpieczenie odpowiada
firma Van den Berg Consulting Internacional Sp z o. o.
„Projekt ma na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu poprzez zorganizowanie i zapewnienie młodemu, nie
zawsze zaradnemu człowiekowi pracy, przejazdów, zakwaterowania, częściowego wyżywienia, ubezpieczenia,
wykształcenia przez okres 2–3 lat” - tłumaczy pomysłodawca przedsięwzięcia Marius Van den Berg.
„W tym czasie młodzi Polacy powinni ukończyć szkołę lub kurs, nauczyć się języka angielskiego i lub
holenderskiego, zdobyć zawód, poznać inną mentalność i kulturę pracy, nauczyć się samodzielności,
odpowiedzialności za siebie, kolegów, pracę, powierzone mienie, odłożyć niemałą w polskich realiach kwotę
pieniężną, osiągnąć umiejętności społeczne, ułatwiające funkcjonowanie na rynku pracy, a w przyszłości radzić
sobie ze zmianami strukturalnymi i utrzymać zdobyte stanowisko pracy” – dodaje Polak z Holandii.
Adresatami projektu są młodzi obywatele polscy w wieku 18 – 19 lat, którzy w chwili przystąpienia do niego nie
uczą się ani nie pracują. Z chwila ukończenia szkoły lub kursu (mogą to być 2–3 lata do wyboru) nie mogą mieć
ukończone więcej niż 22 lata. W projekcie docelowo weźmie udział 480 osób w 16 grupach po 30 osób. Przy
czym w miejsce absolwentów rekrutowani będą co semestr nowi uczniowie.
Projekt realizowany jest przez Firmę Van den Berg Consulting International Sp. z o. o., reprezentującą w Polsce
holenderską Spółkę ILS Noord – Holland BV oraz Starostwo Powiatowe w Złotoryi. Autorami projektu są
członkowie VPNO (Vereniging Pools – Nederlands Onderneimers - Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polsko–
Niderlandzkich), pasjonaci, świetnie prosperujący, doświadczeni przedsiębiorcy i pedagodzy tworzący
międzynarodowy, zgrany zespół znający znakomicie realia biznesu i oświaty na niwie polskiej i holenderskiej.
„Pasja tworzenia oraz towarzysząca jej chęć niesienia pomocy młodemu człowiekowi były i są nadrzędną
motywacją stworzenia tegoż innowacyjnego projektu” – zapewnia Marius Van den Berg.

Więcej informacji na temat projektu i naboru udzielają :
Marius Van den Berg
tel. +48 519 644 356
m.vandenberg@vp.pl

+31 647 864 401
z.nocon@ils-nl.nl

Bożena Szeląg
Starostwo Powiatowe w Złotoryi
Tel. +48 76 878 69 33

wewn.212

kultura@powiat-zlotoryja.pl

+31 227 795 000

