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Projekt „DROGA do pracy II – Klub Integracji Społecznej”
W projekcie mogą uczestniczyć osoby:
- niezatrudnione, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
i
- bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
będące mieszkańcami miasta Białystok

Aby wziąć udział w projekcie należy zgłosić się osobiście do siedziby firmy ECDS Polska (ul. Św. Rocha 5, lok.208) lub do
Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie DROGA (ul. Proletariacka 21) w celu złożenia wymienionych niżej dokumentów:
- formularz zgłoszeniowy
- zaświadczenie z MOPR lub zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
- oświadczenie potwierdzające zamieszkanie na terenie m. Białystok (jeśli adres zameldowania poza m. Białystok)
*wzory dokumentów do pobrania na miejscu lub na stronie internetowej
drogadopracy@ecds.pl

Wsparcie w projekcie obejmuje:
Elementy obowiązkowe:
Rozmowa wstępna z doradcą zawodowym – w celu ustalenia predyspozycji zawodowych oraz poznania oczekiwań (2 godziny
dydaktyczne)
Podpisanie i realizację kontraktu socjalnego (pracownik socjalny z uczestnikiem – w porozumieniu z asystentem rodziny)
W ramach kontraktu uczestnik zobowiązuje się do udziału we wszystkich obowiązkowych elementach projektu:
1. Doradztwo zawodowe (warsztaty grupowe) – 4 spotkania po 4 godziny dydaktyczne (łącznie 16 godz.); zajęcia odbywać
się będą w godzinach popołudniowych w firmie ECDS (ul. Św. Rocha 5, lok.208 – budynek „Zielona Kamienica”
naprzeciwko kościoła)
- rynek pracy; wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na poszukiwanie pracy; techniki poszukiwania pracy
- planowanie kariery zawodowej – krok po kroku od celu do realizacji
- przygotowanie dokumentów aplikacyjnych – CV i list motywacyjny
- rozmowa kwalifikacyjna – jak się przygotować do rozmowy z pracodawcą; odgrywanie scenek
2. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym – 2 spotkania po 2 godziny dydaktyczne (łącznie 4 godz.); spotkania
odbywać się będą w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „DROGA” (ul. Proletariacka 21)
- analiza dotychczasowego doświadczenia zawodowego, predyspozycji zawodowych
- stworzenie Indywidualnego Plany Rozwoju Zawodowego
- wyznaczenie celów do realizacji
3. Kuźnia Optymizmu (psychologiczne warsztaty grupowe) – 4 spotkania po 5 godzin dydaktycznych (łącznie 20 godz.); po
każdych zajęciach jest możliwość zjedzenia obiadu; zajęcia odbywać się będą w godzinach przedpołudniowych w
Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „DROGA” (ul. Proletariacka 21)
- moje bezrobocie; gospodarowanie czasem
- efektywna komunikacja
- asertywność
- poczucie własnej wartości – jak je wzmacniać; moje mocne strony; jak mnie widzą inni
4. Spotkania indywidualne z asystentem rodziny
Spotkania te służyć będą monitorowaniu realizacji kontraktu socjalnego, rozwiązywaniu ewentualnych trudności,
motywowaniu uczestnika do pracy nad sobą.
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Elementy nieobowiązkowe:
Szkolenia podnoszące umiejętności i kwalifikacje (ustalone na spotkaniach indywidualnych z doradcą zawodowym – w
ramach bonu szkoleniowego przeznaczonego dla każdego uczestnika projektu)
Do wyboru spośród następujących szkoleń:
1. Asystent ds. księgowości
2. Pomoc kuchenna
3. Sprzedawca w branży spożywczej z modułem komputerowym
4. Operator koparko-ładowarki
5. Kierowca operator wózków jezdniowych
6. Elektromonter urządzeń elektroenergetycznych
7. Opiekunka środowiskowa
8. Sprzedawca z modułem komputerowym
9. Pracownik obsługi biurowej z modułem komputerowym
10. Fryzjer
11. Kosmetyczka / wizażystka
Staże zawodu
W ramach Projektu przewidziane są staże dla uczestników i uczestniczek.
Staż – to zdobycie umiejętności i doświadczeń w wybranym zawodzie; odbywane będą u pracodawców, którzy wyrażą zgodę na
przyjęcie uczestników projektu
- czas pracy: średnio 6 godz. dziennie (od 3 do 6 miesięcy)
- w okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium (wypłacane przez firmę ECDS w ramach projektu)
- na wniosek odbywającego staż pracodawca jest zobowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni
kalendarzowych odbywania stażu; za dni wolne przysługuje stypendium
- w okresie odbywania stażu zapewnione są bilety miesięczne, ubezpieczenie, książeczka zdrowia.
Konsultacje indywidualne ze specjalistami – psychologiem, pedagogiem, doradcą zawodowym, mediatorem, prawnikiem
Odbywać się będą w Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „DROGA” (ul. Proletariacka 21); wcześniej należy zgłosić chęć udziału
w konsultacjach i uzgodnić termin
Grupy wsparcia
Spotkania grupowe zmierzające do podniesienia samooceny i samoświadomości.
Prowadzenie „Centrum Darów”
Samopomoc lokalna na rzecz osób potrzebujących (w tym uczestników projektu) poprzez przekazywanie darów od ludzi dla
ludzi, udzielanie pomocy i wsparcia – w tym w formie odzieży, żywności, sprzętu AGD, mebli, obuwia.
Opiekę nad dziećmi od 3 do 10 lat (w godzinach uczestnictwa rodzica w projekcie)
Dane kontaktowe i teleadresowe realizatorów projektu:
Lider:

Partner:

ECDS Polska Sp. z o.o.
ul. Św. Rocha 5, lok.208
15-879 Białystok
tel. fax. (85) 744 39 35
e-mail: biuro@ecds.pl

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „ DROGA”
Białystok, ul. Proletariacka 21
tel. (85) 67-56-411
e-mail: stowdroga@wp.pl (z dopiskiem w temacie –
projekt)
Strony internetowe:
www.ecds.pl
www.stowarzyszeniedroga.pl

