Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt „PWP Rynek pracy dla mam” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Fundacja „Fundusz Inicjatyw”

zaprasza niepracujące mamy z terenu województwa lubelskiego do udziału
w projekcie „PWP Rynek pracy dla mam”.

Do 28 lutego 2014 r.

prowadzimy rekrutację na BEZPŁATNE wsparcie obejmujące szkolenie

„BUSINESS ENGLISH Z ZAAWANSOWANĄ OBSŁUGĄ
PAKIETU MS OFFICE”,

Oprócz szkolenia w ramach wsparcia oferujemy:
 3 godziny indywidualnego doradztwa,
 8 godzin coachingu psychologicznego,
 3-miesięczny płatny staż,
 8 godzin warsztatu równych szans kobiet i mężczyzn wraz z mężem/partnerem
 Wyjazd na spotkanie partnerskie do Wilna dla 1 uczestniczki,
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY KOBIETY ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Z CO
NAJMNIEJ JEDNEGO POWODU SPOŚRÓD WSKAZANYCH W USTAWIE O POMOCY SPOŁECZNEJ Z
12.03.2004 r. (ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w
rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji
kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej),

spełniające łącznie następujące warunki:

 zamieszkanie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego;
 wiek aktywności zawodowej (od 25 do 34 roku życia);
 posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo;
 brak podjęcia zatrudnienia po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, tj. w
okresie minimum 12 miesięcy, maksimum 5 lat od urodzenia najmłodszego dziecka;
 zainteresowanie podnoszeniem i uzupełnianiem swoich kwalifikacji zawodowych;
 gotowość do podjęcia zatrudnienia w minimum połowie wymiaru czasu pracy oraz do odbycia
trzymiesięcznego stażu,
 gotowość męża/partnera do udziału w warsztatach równych szans kobiet i mężczyzn.
Uczestniczkom zapewniamy:
• materiały szkoleniowe i pomocnicze; wyżywienie; stypendia szkoleniowe/stażowe; zwrot kosztów
przejazdu;
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