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Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 młodych osób 
do 29 roku życia (18 kobiet i 32 mężczyzn) z woj. śląskiego, pozostających bez pracy 
w szczególności nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, poprzez udział 
w indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej prowadzącej do 
zdobycia tytułu czeladnika w zawodach rzemieślniczych.

W ramach projektu zostanie dokonana identyfikacja potrzeb osób młodych 
pozostających bez zatrudnienia, diagnoza możliwości doskonalenia 
zawodowego, pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego 
z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby, poradnictwo 
zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, 
w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji 
zawodowych. Szkolenia miękkie, aktywizacyjno-motywujące, 
aktywne metody poszukiwania pracy, 6 miesięczne programy nauki 
zawodu, prowadzące do zdobycia tytułu czeladnika, który jest wysoko 
ceniony wśród mśp, a dzięki jego uwierzytelnieniu przez Związek 
Rzemiosła Polskiego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
uznawany w całej UE.

Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym niepełnosprawnych, 
w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu 
i szkoleniu - tzw. młodzież NEET. 

Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 15-29 lat, która 
spełnia łącznie trzy warunki: 

             nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), 

             nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym 
             w trybie stacjonarnym),

             nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających
             na celu  uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności 
                                                   i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do    
             wykonywania pracy)

     
     Miesięczne wynagrodzenie,
     Nauka zawodu pod opieką mistrza/fachowca,
     Nauka w rzeczywistym środowisku pracy,     
     Możliwość uzyskania tytułu czeladnika, 
     Gwarancja zatrudnienia po zakończeniu nauki.
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         Indywidualny Plan Działania, 
         Diagnoza możliwości  doskonalenia zawodowego,
         Opracowanie ofert zawodowych, 
         Porady indywidualne, grupowe,
         Wsparcie motywacyjne.

1. Doradztwo zawodowe: 

2. Pośrednictwo pracy.
3. Warsztaty z autoprezentacji i aktywnych metod poszukiwania      
     pracy.
4. Nauka zawodu u pracodawcy w ilości 1008 godz. 
5. Stypendium szkoleniowe.
6. Potwierdzenie kwalifikacji zawodowych - egzaminy czeladnicze.


