
 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki 

zaprasza do udziału w szkoleniach i stażach zawodowych 
organizowanych w ramach projektu 

„OTWARCI NA ZMIANY – GOTOWI DO PRACY” 
 

Szkolenia realizowane w ramach Projektu finansowane są ze środków Unii Europejskiej i Budżet Państwa 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, 

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów 

adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 

 

Celem projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osobistych, niezbędnych do 

podjęcia nowego zatrudnienia przez nauczycieli, którzy po dniu 31.12.2012 roku utracili zatrudnienie 

z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 

 

 

PROPONOWANE WSPARCIE 
W ramach projektu „OTWARCI NA ZMIANY – GOTOWI DO PRACY” proponujemy bezpłatne 

uczestnictwo w następujących formach wsparcia: 

1. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (6 godzin/uczestnika): IPD to osobisty program 

poszukiwania pracy / kariery zawodowej / rozwoju zawodowego przygotowany przy współpracy 

osoby poszukującej pracy z pośrednikiem pracy, doradcom zawodowym. IPD polega na ustaleniu 

z uczestnikiem projektu szeregu działań dostosowanych do jego sytuacji osobistej i lokalnego 

rynku pracy. Przeprowadzona zostanie również analiza potrzeb zawodowych uczestników oraz 

ich możliwości, jak również określenie ścieżki rozwoju edukacyjnego i zawodowego; 

2. Poradnictwo psychologiczne (5 godzin/uczestnika): Przeprowadzona zostanie ocena stanu 

emocjonalnego, analiza potrzeb, analiza braku aktywności zawodowej w aspekcie 

psychologicznym. W czasie spotkań przeprowadzone zostanie badanie psychologiczne, które 

umożliwi określenie sfery poznawczo-rozwojowej funkcjonowania każdego uczestnika projektu 

indywidualnie. Rozmowa z psychologiem będzie miała na celu m.in. podniesienie własnej 

samooceny i nabrania pewności siebie. Poradnictwo pozwoli zaplanować oraz omówić sposoby 

rozwiązywania różnorodnych problemów natury osobistej i zawodowej; 

3. Poradnictwo zawodowe (3 godziny/uczestnika): Dotyczyć będzie poszukiwania możliwości 

zawodowych, przeprowadzony zostanie kurs autoprezentacji, umiejętności komunikacji 

i umiejętności interpersonalnych; 

4. Warsztaty grupowe z technik aktywnego poszukiwania pracy (10 godzin/grupa): 

a. Moduł I: Planowanie kariery zawodowej (4 godziny): bilans kompetencji i umiejętności, 

określenie predyspozycji zawodowych, mocne i słabe strony oraz pokonywanie barier 

w uzyskaniu zatrudnienia, strategia poszukiwania pracy, 



 

 

b. Moduł II: Aktywne poszukiwanie pracy (3 godzin): techniki poszukiwania pracy, 

samozatrudnienie, równość szans na rynku pracy, 

c. Moduł III: Rozmowa kwalifikacyjna (3 godzin): błędy popełniane w dokumentach 

aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, błędy popełniane podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja. 

5. Szkolenie zawodowe (min. 150 godzin):  Kierunek szkolenia zgodny będzie z indywidualnymi 

potrzebami uczestników, określonymi w Indywidualnym Planie Działania. Na czas udziału 

w kursach uczestnikom zapewnione zostanie stypendium szkoleniowe; 

6. Staże zawodowe (3 miesiące/uczestnika): Na płatne trzymiesięczne staże zawodowe 

skierowanych zostanie 60% uczestników projektu, staże realizowane będą w kierunkach 

zgodnych z odbytym szkoleniem zawodowym; 

7. Pośrednictwo pracy (10 godzin/uczestnika): Przeprowadzone zostanie przez agencję 

pośrednictwa pracy, do której zadań będzie należało wyszukiwanie ofert pracy oraz aktywne 

poszukiwanie ofert u pracodawców.  

 

 

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
Z oferowanych w ramach Projektu szkoleń mogą skorzystać osoby, które: 

− utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy po 31.12.2012r., 

− przed utratą pracy wykonywały zawód nauczyciela, 

− zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego, 

− posiadają wykształcenie wyższe, 

− znajdują się w wieku aktywności zawodowej, tj. między 18 a 64 rokiem życia, 

− posiadają status osoby bezrobotnej. 

 

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ? 
Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy dostarczyć następujące dokumenty: 

− wypełniony Formularz zgłoszeniowy 

− kopia świadectwa pracy/wypowiedzenia umowy, potwierdzające zwolnienie z pracy 

z przyczyn dotyczących pracodawcy, 

− zaświadczenia z właściwego powiatowego urzędu pracy, potwierdzającego posiadanie 

statusu osoby bezrobotnej. 

 

Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do Biura Projektu przy ul. Tetmajerów 5/5, 35-056 

Rzeszów osobiście, za pośrednictwem poczty lub maila pod adres rzeszow@sawg.pl. 

 

 

KONTAKT 
Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki 

ul. Tetmajerów 5/5 

35-056 Rzeszów 

tel. 535 422 532 

e-mail: rzeszow@sawg.pl 

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 

W PROJEKCIE!! 


