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Spółdzielnia Socjalna Serwis zaprasza do udziału w
projekcie: POWER - Subregion Tarnowski
Spółdzielnia Socjalna Serwis Data publikacji: 19.01.2021
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Socjalna Serwis w terminie 01.01.2021. do 30.06.2023r.
realizuje projekt POWER Subregion Tarnowski w ramach Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla
wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, poddziałania 1.2.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie możliwości
uzyskania i utrzymania zatrudnienia 286 Uczestników.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:
w wieku od 15 do 29 lat,
zamieszkałe/uczące się/ pracujące na terenie: Miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego,
dąbrowskiego, brzeskiego,
osoby bierne zawodowo/bezrobotne niezarejestrowane w PUP, w tym osoby niepełnosprawne,
które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (Nie uczestniczą w kształceniu
formalnym w trybie stacjonarnym oraz w okresie ostatnich 4 tygodni nie brały udziału w szkoleniu
(pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i
kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) finansowych ze
środków publicznych lub imigranci, reemigranci oraz osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny
(niezależnie do swojego statusu na rynku pracy).

Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu:
staże zawodowe min. 3 miesięczne,
bezpłatne szkolenia zawodowe o tematyce dopasowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości
Uczestnika projektu oraz potrzeb lokalnego rynku pracy, stypendia szkoleniowe,
identyfikacja potrzeb Uczestników projektu – opracowanie IPD (indywidulany plan działania) dla
każdego Uczestnika projektu,
zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną,
zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną,
wsparcie doradcze.

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie projektu:
Agnieszka Osika
Aneta Gacek
Justyna Węc
Biuro Projektów Spółdzielni Socjalnej Serwis ul. Bitwy o Wał Pomorski 1,
33-100 Tarnów Tel. 535-191-921
e-mail: a.osika@spoldzielniaserwis.pl, a.gacek@spoldzielniaseriws.pl, j.wec@spoldzielniaseriws.pl

https://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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