Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
zaprasza do udziału w II edycji projektu:
„Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji
społeczno
społeczno-zawodowej
zawodowej w mieście Biała Podlaska”
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ZAPRASZAMY OSOBY:
- zamieszkałe na terenie Miasta Biała Podlaska
- bezrobotne zarejestrowane w PUP (14 uczestników)
- bierne zawodowo (16 uczestników)
- będące w wieku aktywności zawodowej
- niepełnosprawne
kwalifikujące
ikujące się do
- korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub potencjalnie kwalif
korzystania z pomocy
społeczno-zawodowych
- chętne do podniesienia kwalifikacji społeczno
W II edycji w projekcie udział weźmie 13 Kobiet oraz 17 Mężczyzn

W ramach projektu oferujemy:
1. Diagnozę potrzeb uczestników – indywidualne spotkanie z psychologiem i doradcą
zawodowym (2 spotkania po 2 godziny)
2. Poradnictwo psychologiczne i zawodowe, w tym m.in.:
- indywidualne doradztwo psychologiczne – 4 godziny,
- indywidualne doradztwo zawodowe – 2 godziny,
- trening kompetencji i umiejętności
iejętności społecznych – zajęcia grupowe 40 godzin,
- warsztaty społeczny – integracyjne
integracyjne– łącznie 60 godzin (zajęcia artystyczno-rękodzielnicze,
artystyczno
kulinarne, florystyczne oraz filmowe
filmowe)
3. Szkolenia i kursy zawodowe – tematyka szkoleń zostanie indywidualnie ustalona podczas
diagnozy potrzeb (za udział w szkoleniu przewidziane jest stypendium szkoleniowe)
4. Staże zawodowe (staż 5 miesięczny, stypendium stażowe)
– pośrednictwo pracy (30 osób)
5. Praca socjalna i wsparcie finansowe w formie zasiłków

Zasady rekrutacji:
- spełnienie warunków formalnych
- zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenie kompletu
dokumentów
Dokumenty dostępne będą na stronie internetowej MOPS Biała Podlaska
www.mops-bialapodlaska.pl
bialapodlaska.pl oraz w siedzibie MOPS Biała Podlaska
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi
(83 343 33 50, 83 343 49 85, 83 343 49 80, 83 343 49 83)
oraz z koordynatorem projektu (83 344 70 31)

Termin rekrutacji
rekrutacji: 08.12.2020 r. do 22.01.2021 r.
Projekt „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno
społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska” współfinansowany jest
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
2014

