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Szanowni Państwo,  

Plusk Polska sp. z o.o. sp. k. z przyjemnością informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie  

„Młodzi gotowi do działania!” 

Współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój 

Jaki jest cel projektu? 

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu aktywności zawodowej 60 osób młodych, w tym 

z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu 

i szkoleniu z województwa mazowieckiego w okresie od 01.02.2019 r. do 31.02.2020 r. 

Co oferujemy? 

W ramach projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie dla każdego Uczestnika 

Projektu, składające się z następujących form: 

I. Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia 

zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych oraz opracowanie 

IPD 

 6 godzin indywidualnego wsparcia dla każdego Uczestnika Projektu – 2 spotkania x 3 godziny,  

 cel: rozpoznanie aktualnej sytuacji społeczno – zawodowej oraz zidentyfikowanie potrzeb 

Uczestnika Projektu w zakresie wsparcia jakie ma zostać udzielone w ramach projektu, 

 Uczestnicy mają możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. 

II. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie uzyskania odpowiedniego zatrudnienia 

zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby  

 6 godzin indywidualnego wsparcia dla każdego Uczestnika Projektu – 3 spotkania x średnio 

2 godziny, 

 Uczestnicy mają możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu. 

III. Nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy 

w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie poprzez wysokiej jakości 

szkolenia  

 średnio 120 godzin wsparcia na osobę/grupę (6 grup szkoleniowych) – spotkania średnio 4 razy 

w tygodniu, średnio 8 h dziennie średnio 15 spotkań 

 szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników Projektu oraz 

zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy. 

 efektem szkolenia ma być nabycie kwalifikacji lub kompetencji potwierdzonych odpowiednim 

dokumentem (np. certyfikatem), który powinien zawierać informacje na temat uzyskanych przez 

uczestnika efektów uczenia się w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.  

 Uczestnicy otrzymują: 

o stypendium szkoleniowe w wysokości 6,78 zł netto/godzina 

o materiały szkoleniowe 

o catering (przerwa kawowa i/lub obiad) 

o zwrot kosztów dojazdu 

IV. Nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie 

wykonywania danego zawodu poprzez staże spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie 

Jakości Praktyk i Staży 
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 czas trwania stażu: 5 miesięcy dla każdego Uczestnika, po 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo 

(dni robocze), a osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 7 godzin 

na dobę i 35 godzin tygodniowo.  

 Staże realizowane w ramach projektu są zgodne z tematyką szkoleń oferowanych w projekcie 

na rzecz Uczestnika lub posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub kompetencjami, 

 Uczestnicy otrzymują: 

o Badania lekarskie, ubezpieczenie NNW 

o Stypendium stażowe – 1017,40 zł/miesiąc 

o Zwrot kosztów dojazdu 

Kto może wziąć udział w Projekcie? 

W projekcie wziąć udział może każda osoba, która spełnia poniższe warunki: 

 jest w wieku 15-29 lat 

 zamieszkuje na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 

 jest osobą bierną zawodowo, która nie uczestniczy w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) 

 nie pracuje i jest niezarejestrowania w urzędzie pracy 

Szczególnie serdecznie zapraszamy kobiety oraz osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby o niskich 

kwalifikacjach, osoby zamieszkujące miasta średnie lub miasta tracące funkcje społeczno – gospodarcze, tj. 

Ostrołęka, Radom, Ostrów Mazowiecka, Ciechanów, Gostynin, Pułtusk, Kozienice, Sierpc, Garwolin, Płońsk, 

Legionowo, Piaseczno, Piastów, Płock, Siedlce, Sochaczew, Żyrardów, Grójec, Marki, Nowy Dwór 

Mazowiecki, Pruszków, Przasnysz, Wołomin, Sokołów Podlaski, Mława, Kobyłka, Józefów, Wyszków, 

Otwock, Ząbki, Mińsk Mazowicki, Grodzisk Mazowiecki. 

Jak się zgłosić? 

Prawidłowe zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie poprawnie wypełnionych dokumentów: 

 Formularza zgłoszeniowego 

 Oświadczenia potwierdzającego spełnianie warunków kwalifikowalności do projektu 

 Oświadczenia o pozostawaniu osoba niezarejestrowaną w urzędzie pracy, bierną zawodowo 

nieuczestniczącą w kształceniu lub szkoleniu 

 Oświadczenia dotyczącego przekazania informacji o sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału 

w projekcie 

Formularze oraz oświadczenia muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata/tki na Uczestnika 

Projektu.  

Dokumenty dostępne są na stronie projektu www.mlodzidodzialania.plusk24.pl, w biurze projektu oraz 

u członków zespołu podczas bezpośrednich spotkań. Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość 

telefonicznego zgłaszania chęci uczestnictwa w projekcie.  

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń, ponadto pierwszeństwo mają kobiety, osoby o niskich 

kwalifikacjach oraz osoby niepełnosprawne.  

Dodatkowych informacji udziela Zespół Projektu pod numerem telefonu: 512 026 510,  

e-mail:szkolenia@plusk24.pl.  

http://www.mlodzidodzialania.plusk24.pl/

