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Kościerzyna dnia, 02 lipca 2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie oraz Stowarzyszenie „Integracja na Plus”
ZAPRASZA
do wspólnego realizowania projektu pt: „Młodzież na Plus”.
Zdajemy sobie sprawę, iż wsparcie instytucjonalne w podejmowanych próbach samodzielności
jest niezwykle ważne, stąd piszemy do Pani/Pana, aby zaprosić do współpracy. Pierwsze
spotkanie informacyjne w sprawie projektu odbędzie się w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Kościerzynie, w dniu 11 lipca, o godz. 1000 w sali nr 12.
Do projektu zapraszamy osoby z powiatu kościerskiego do 30 roku życia, które:
• opuściły pieczę zastępczą lub zakład poprawczy czy schronienie dla nieletnich
• opuściły zakłady pracy chronionej
• opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
• matki przebywające w domach samotnej matki
Proponujemy:
• wsparcie mentora/opiekuna, który będzie spierał poczynania każdego z osobna oraz
motywował do dalszych działań,
• wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, pośrednika pracy, którzy wspólnie wybiorą
wraz z uczestnikiem najodpowiedniejszą ścieżkę rozwoju zawodowego,
• wsparcie materialne na przygotowanie wizerunkowe do rozmowy o pracę (np. zakup
odpowiedniego stroju, wizytę u fryzjera czy wizażysty),
• wsparcie szkoleniowe w zakresie wybranego zawodu,
• wsparcie zawodowe, po zakończeniu szkoleń (podjęcie 3 miesięcznego stażu
zawodowego). Staż płatny w postaci stypendium
UWAGA!
wszyscy uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z dodatkowych kursów tj. kurs na
prawo jazdy kat. B, zajęcia z obsługi programów biurowych i komputerowych,
kursy językowe.
Szkolenia i kursy odbywać się będą na terenie Kościerzyny. Zapewnia się uczestnikom Projektu w trakcie
szkoleń, spotkań zajęć wyżywienie oraz dietę na pokrycie kosztów dojazdu na zajęcia, spotkania,
szkolenia i staż.

Więcej informacji udziela Stowarzyszenie Integracja na Plus pod numerem telefonu 606 916 221
lub w siedzibie PCPR w Kościerzynie ul. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna pokój nr 13.
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