
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradczej (PAKD) zaprasza do udziału w projekcje 

„Praktyczne kwalifikacje Twoją szansą na zatrudnienie”. 

Realizowany  jest w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, którego głównym
celem jest zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych osób do 24 roku życia dzięki nabyciu
przez nie kompetencji  i  kwalifikacji  zawodowych,  popartych praktycznym doświadczeniem
zawodowym,  szczególnie  w  sektorze  turystycznym  i  szczególnie  w  małych  firmach  tego
sektora.

W ramach projektu oferowane są:  

 Staże zawodowe z wynagrodzeniem na poziomie umowy o pracę

 Szkolenia zawodowe z certyfikatem zawodowym

 Innowacyjny model kształcenia Szkoła Drugiej Szansy

Główne działania w projekcie:

Staże zawodowe -  które najlepiej gwarantują zyskanie praktycznych kwalifikacji i wiedzy na
temat codziennego funkcjonowania małej firmy. Przewidujemy dwie edycje 5-miesięcznych
staży, którymi obejmiemy łącznie aż 100 osób. 
Zanim jednak beneficjent projektu zostanie skierowany na staż, uzyska  Indywidualny Plan
Rozwoju Zawodowego, który wskaże najlepszą dla niego drogę kariery, zapewniającą stabilne
zatrudnienie. 

Szkolenia zawodowe - zostały zaplanowane po uzgodnieniach i konsultacjach z konkretnymi
przedsiębiorcami, którzy zaoferują beneficjentom zatrudnienie po ukończeniu szkoleń. 
Zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami firm, będą to szkolenia w zawodach związanych z obsługą
ruchu turystycznego. 
Każde  szkolenie  kończyć  się  będzie  odpowiednim  egzaminem  i  uzyskaniem  certyfikatu
potwierdzającego nabyte kwalifikacje.

Szkoła Drugiej Szansy - innowacyjny model wsparcia skierowany dla 10 osób, które znajdują
się w najtrudniejszej  sytuacji  i  z  różnych przyczyn przerwali  naukę.  Model  łączy edukację
zawodową i społeczną. W ciągu 5 miesięcy uczestnicy tej niezwykłej szkoły będą trenować
umiejętności  społeczne  pod  okiem  psychologa  i  trenera-opiekuna.  Natomiast  edukacja
zawodowa obejmuje szkolenia:  komputerowe oraz trening zawodowy obejmujący teorię i
praktykę, które połączone z praktykami w ramach staży zawodowych lub też przygotowania
zawodowego. 



Do kogo adresowane są działania projektu?

Projekt  obejmie  łącznie  130  osób  w wieku 15-24  lata, które  aktualnie  nie  pracują  i  nie
kształcą  się  w trybie  stacjonarnym.  Ważnym jest  przy  tym,  aby przystępując  do projektu
beneficjent  nie  był  zarejestrowany w Urzędzie  Pracy,  bowiem formalnie  zarejestrowanym
bezrobotnym  pomaga  właśnie  urząd  pracy.  Planujemy,  iż  w  projekcie  weźmie  udział  78
dziewczyn i 52 chłopaków. 

Projekt jest w pełni otwarty na osoby niepełnosprawne.

Więcej informacji o projekcie na: 

www.szansanazatrudnienie.pl lub pod nr tel. 791 190 901. 

http://www.szansanazatrudnienie.pl/
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