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Europejska inicjatywa „Gwarancje dla m?odzie?y” to skierowany do pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej postulat zapewnienia wszystkim m?odym ludziom w wieku do 25 lat dobrej jako?ci oferty zatrudnienia, dalszego kszta?cenia, przyuczenia do zawodu lub sta?u w ci?gu czterech miesi?cy od zako?czenia kszta?cenia formalnego lub utraty pracy.

„Równi na rynku pracy” i „Pomys? na siebie” to projekty, które do ko?ca 2015 r. s? realizowane przez 393 Ochotnicze Hufce Pracy w ramach „Gwarancji dla m?odzie?y”.

W sze?ciu województwach: mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, ?l?skim i wielkopolskim s? one wspó?finansowane ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego. W pozosta?ych dziesi?ciu: dolno?l?skim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, ?ódzkim, ma?opolskim, podkarpackim, ?wi?tokrzyskim, warmi?sko-mazurskim i zachodniopomorskim s? wspierane w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi m?odych. Oba projekty s? realizowane przez 393 jednostki OHP i potrwaj? do ko?ca 2015 roku.

Na realizacj? projektu „Pomys? na siebie”, w którym bierze udzia? 1500 osób, przeznaczono 19 147 500 z?, a na „Równi na rynku pracy” (6 tys. osób) - 97 274 400 z?, czyli w sumie ponad 116 mln z?.

Do OHP mog? zg?asza? si?:

osoby w wieku 15-17 lat zaniedbujące obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki - do nich kierowany jest projekt „Pomysł na
siebie”,
osoby
w
wieku
18-24
lata
nieuczące
się
i
niepracujące,
nieposiadające
kwalifikacji
zawodowych
lub
posiadające
kwalifikacje
niedostosowane
do
potrzeb
rynku
pracy,
bez
doświadczenia
zawodowego,
nieposiadające
wiedzy
na
temat
skutecznych metod poszukiwania pracy - projekt „Równi na rynku
pracy”.
szkolenia np. warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, kursy
językowe, warsztaty komputerowe, kursy przedsiębiorczości,
wsparcie pedagogiczno-psychologiczne,
poradnictwo zawodowe.
kwalifikacyjne kursy zawodowe (wraz ze stypendium dla uczestników
kursów),
szkolenia np. kursy komputerowe o standardzie ECDL, kursy
przedsiębiorczości,
wsparcie pedagogiczno-psychologiczne,
poradnictwo zawodowe,
nauka aktywnego poszukiwania pracy.
szkolenia
zawodowe
(w
tym
kursy
przekwalifikowujące
lub
doskonalące),
sześciomiesięczne
staże
zawodowe
(wraz
ze
stypendium
dla
uczestników staży),
szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców
np. z zakresu kompetencji miękkich, językowych, komputerowych,
kursu prawa jazdy kat. B,
wsparcie pedagogiczno-psychologiczne,
indywidualne wsparcie opiekuna/tutora,
trening umiejętności społecznych (autoprezentacja, komunikacja
itp.),
poradnictwo zawodowe,
nauka aktywnego poszukiwania pracy,
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pośrednictwo pracy lub pośrednictwo w zakresie organizacji staży,
pomoc w podjęciu szkolenia zawodowego, stażu, a także pracy poza
miejscem stałego zamieszkania.
Jak? pomoc mo?na otrzyma??

Osoby w wieku 15-16 lat (Pomys? na siebie - grupa A):

Osoby w wieku 16 – 17 lat, maj?cych uko?czone gimnazjum (Pomys? na siebie - grupa B):

Pe?noletni (Równi na rynku pracy):

Gdzie si? zg?osi? po dodatkowe informacje?

Dzia?ania Ochotniczych Hufców Pracy w ramach Gwarancji dla m?odzie?y s? realizowane na terenie ca?ego kraju, poprzez ogólnopolsk? sie? jednostek OHP. W województwie ?ódzkim informacje o programie mo?na znale?? na stronie:http://www.lodzka.ohp.pl/
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