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W grudniu 2012 r. Komisja Europejska przedstawiła koncepcję
Gwarancji dla młodzieży. W dniu 22 kwietnia 2013 r. Rada
Europejska przyjęła Zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 2013r. w
sprawie ustanowienia gwarancji dla młodzieży, zgodnie z którym
od początku 2014 r. państwa członkowskie zostały zobligowane do
wdrożenia Gwarancji. W dniu 30 października 2020 r. na szczeblu
UE przyjęto zalecenie w sprawie wzmocnionej Gwarancji dla
młodzieży, które zastąpiło powyższe zalecenie.

Osoby w grupie wiekowej od 15 do 29 lat i należącej do tzw. Grupy
NEET (ang. not in employment, education or training), czyli osób,
które się nie kształcą, nie szkolą oraz nie pracują, mogą skorzystać
ze wsparcia oferowanego w ramach Gwarancji dla młodzieży. 

Kluczowymi instytucjami realizującymi działania wspierające osoby
młode we wchodzeniu na rynek pracy są: powiatowe i wojewódzkie
urzędy pracy, Ochotnicze Hufce Pracy (OHP), Bank Gospodarstwa
Krajowego.

Niniejszy raport jest poświęcony tylko Ochotniczym Hufcom Pracy.
OHP są państwową jednostką budżetową nadzorowaną przez
ministra właściwego do spraw pracy. Głównym celem działalności
OHP jest stwarzanie młodzieży warunków do prawidłowego
rozwoju społecznego i zawodowego ze szczególnym
uwzględnieniem działań adresowanych do młodzieży ze środowisk
defaworyzowanych, wymagającej pomocy ze strony instytucji
państwowych. Do najważniejszych zadań realizowanych w tym
zakresie przez OHP należy wspomaganie systemu oświaty poprzez
aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną, podejmowanie
działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych
lub przekwalifikowania, wspieranie inicjatyw mających na celu
przeciwdziałanie bezrobociu i wychowanie w procesie pracy, w tym
organizowanie zatrudnienia i rozwijanie międzynarodowej
współpracy młodzieży.

Wprowadzenie
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Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej OHP realizują
projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
przeznaczone dla młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną.
OHP realizują także projekty regionalne inicjowane przez jednostki
terenowe OHP. Jednostkami OHP są Wojewódzkie Komendy OHP,
Centra Kształcenia i Wychowania oraz Ośrodki Szkolenia
Zawodowego.

OHP działają na mocy następujących aktów prawnych: ustawa z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca
2011 r. w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych
Hufców Pracy, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada
2004 r. w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wyksztalcenia
ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz
zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych, rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów szkolnictwa, rozporządzenie Rady Ministrów z
dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego
młodocianych i ich wynagradzania, rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przypadków,
w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych
można przyjąć osobę, która ukończyła 16 albo 15 lat, oraz
przypadków, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę
podstawową, może spełnić obowiązek nauki przez uczęszczanie na
kwalifikacyjny kurs zawodowy, rozporządzenie Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie dodatku do
wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia
oraz Ochotniczych Hufców Pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie
refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń
wypłacanych młodocianym pracownikom oraz ustawa z dnia 21
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej.
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Do głównych zadań OHP należy: wspomaganie systemu oświaty
poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną
młodzieży, podejmowanie działań zmierzających do podwyższania
kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, wspieranie
inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu                   
w procesie pracy, w tym organizowanie zatrudnienia oraz
organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży. 
 
OHP stwarzają młodzieży warunki do prawidłowego rozwoju
społecznego i zawodowego, w tym szczególnie młodzieży
defaworyzowanej, dla której wsparcie polega na budowaniu,
organizowaniu i wspieraniu form wychodzenia z ubóstwa,
bezrobocia i środowisk dysfunkcyjnych. 

Adresatami działań OHP są: osoby młodociane (15-17 lat), ze
środowisk niewydolnych wychowawczo, które nie realizują
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, mają problemy                             
z ukończeniem szkoły i potrzebują zdobycia kwalifikacji
zawodowych, osoby w wieku 18-25 lat, w tym osoby, które
poszukują pracy bądź chcą się przekwalifikować, bezrobotni,
absolwenci szkół i studenci. 

Zdobywanie wykształcenia na zasadzie uczestnictwa w OHP jest
jedną z dróg uzyskiwania wiedzy ogólnej i przygotowania
zawodowego w ramach polskiego systemu oświaty. Pierwsza                     
z wymienionych wyżej grup może w OHP kontynuować kształcenie
ogólne i zdobywać kwalifikacje zawodowe. Każdego roku ponad 30
tys. takich młodych ludzi zyskuje tego rodzaju pomoc                               
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych: centrach kształcenia                              
i wychowania, ośrodkach szkolenia i wychowania oraz hufcach
pracy. Wszyscy będący w trudnej sytuacji materialnej otrzymują w
trakcie pobytu w stacjonarnych jednostkach OHP nieodpłatnie
nocleg, wyżywienie i całodobową opiekę wychowawczą. 

OHP organizują naukę w nietypowych formach prawnych,
umożliwiających jednocześnie realizację przygotowania
zawodowego w trakcie pracy. Zatrudnienie i przygotowanie
zawodowe uczestników OHP odbywa się na podstawie
indywidualnych umów o pracę, na zasadach dotyczących
pracowników młodocianych. Tym samym młodzież korzysta                        
z przysługujących jej świadczeń socjalnych, a okres przygotowania
zawodowego jest jej zaliczany do stażu pracy. 
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Uczestnicy kształcą się w ponad 60 zawodach. Dzięki własnym
warsztatom szkoleniowym oraz wieloletniej współpracy z lokalnymi
pracodawcami, przedsiębiorstwami i rzemiosłem oferta OHP w zakresie
przygotowania zawodowego jest bardzo różnorodna i umożliwia
młodzieży wybór interesującego ją zawodu. Każdego roku ponad 85%
uczestników pozytywnie kończy naukę lub uzyskuje promocję do
następnych klas, pomimo wcześniejszych nawet kilkuletnich opóźnień                 
i zaniedbań edukacyjnych. Takie osoby przystępują do zewnętrznych
egzaminów na tytuły kwalifikacyjne i ponad 90% z nich kończy naukę
zawodu. 

Poza tym uczestnicy są objęci stałą opieką pedagogiczną i mają warunki
do rozwijania swoich uzdolnień artystycznych i sportowych. Prowadzona
jest także działalność turystyczna, tj.: wycieczki, rajdy i biwaki. Dzięki
takim różnorodnym oddziaływaniom, młodzi ludzie po opuszczeniu OHP
są samodzielni i mogą sprawnie funkcjonować w życiu społecznym. 

OHP jako instytucja rynku pracy, realizują powszechny system
bezpłatnych usług dla młodzieży w następujących formach:
pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, organizacja szkoleń
zawodowych i realizacja przedsięwzięć dla środowisk lokalnych                       
w zakresie promocji zatrudnienia. Zadania te są realizowane poprzez
Młodzieżowe Biura Pracy, Mobilne Centra Informacji Zawodowej,
Młodzieżowe Centra Kariery. Jednostki te są nadzorowane przez Centra
Edukacji i Pracy Młodzieży. Ich oferta jest odpowiedzią na
zapotrzebowanie młodzieży w zakresie wsparcia w kształtowaniu ich
ścieżki edukacyjno-zawodowej. 

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej OHP realizują projekty
przeznaczone dla młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną, która
w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego ma m.in. możliwość nabycia kwalifikacji
zawodowych warunkujących uzyskanie zatrudnienia. Od 2004 r. do 2019 r.
OHP łącznie udzieliły wsparcia ponad 116 tys. młodych osób realizując
projekty o wartości w sumie 608 mln zł. Realizowane są także projekty
regionalne inicjowane przez jednostki terenowe OHP. 

Z udziałem funduszy zewnętrznych, głównie w ramach programów:
Erasmus+, Europejski Korpus Solidarności, Polsko-Ukraińska Rada
Wymiany Młodzieży, Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży,
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży OHP organizuje
międzynarodową wymianę młodzieży oraz praktyki i staże zawodowe.
Działania te są traktowane jako ważny czynnik edukacyjno-
wychowawczy, służący kształtowaniu postaw prospołecznych                               
i obywatelskich oraz budowaniu postawy otwartości i tolerancji wśród
młodzieży. 

.
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Do zadań OHP należy też refundacja z Funduszu Pracy
wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych
pracowników. Taką refundację może uzyskać pracodawca, który
zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania
zawodowego. 

W strukturach instytucji działa centrum informacyjno-
konsultacyjne Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży, które
świadczy usługi dla młodzieży, ich opiekunów, pracodawców oraz
dla wszystkich zainteresowanych działalnością jednostek OHP.                  
W skład ECAM wchodzą: infolinia, portal internetowy dla młodzieży
(www.dokariery.pl) oraz baza wiedzy intranet. Centrum powstało ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu
„OHP jako realizator usług rynku pracy”. 
 OHP prowadzą także pod numerem 19524 ogólnopolską infolinię
zajmującą się udzielaniem informacji telefonicznych w zakresie
pomocy oferowanej przez urzędy pracy oraz OHP – Centrum
Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”. 

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej OHP realizują
projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
przeznaczone dla młodzieży zagrożonej marginalizacją społeczną.
Osoby w wieku 15-25 lat mają m.in. możliwość nabycia kwalifikacji
zawodowych warunkujących uzyskanie zatrudnienia,
przekwalifikowania się, wyrównania zaległości w nauce czy też
uzyskania prawa jazdy lub udziału w licznych kursach i szkoleniach.
OHP realizują także projekty regionalne inicjowane przez jednostki
terenowe. 
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DZIAŁANIA REGIONALNE REALIZOWANE
PRZEZ OCHOTNICZE HUFCE PRACY
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W Jaworznie (Śląsk WK) w Hufcu Pracy zakończyła się realizację
projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, w którym uczestniczyła lokalna młodzież. W ramach
projektu uczestnicy skorzystali między innymi z kursu prawa jazdy
kat. B, a także treningów grupowych i indywidualnych z doradcą
zawodowym. Zdobyli kwalifikacje w zawodach: magazynier,
sprzedawca z obsługą wózków widłowych i kasy fiskalnej oraz
kosmetyczka/wizażystka. Zrealizowali również trzymiesięczne staże
zawodowe, podczas których utrwalili wiedzę oraz nabyli
praktycznych umiejętności w wyuczonym zawodzie. Projekt był
również okazją, dzięki profesjonalnym konsultacjom ze stylistami
oraz wizytami u kosmetyczki i fryzjera, do zmiany swojego
wizerunku. Dzięki realizowanym podczas projektu inicjatywom
młodzi ludzie nabyli kwalifikacji, które ułatwią im wejście na rynek
pracy. 

W Jeleniej Górze (Dolnośląska WK) przeprowadzono projekt „Od
szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Uczestnicy kończą staże
zawodowe w firmach budowlanych na stanowisku operatora
koparko-ładowarki. Kursanci odbywali staże bez zakłóceń i zgodnie
z planem. Podczas trzymiesięcznych praktyk nauczyli się, jak
określać i przygotować teren do prac budowlanych, jak
przygotować sprzęt budowlany (koparko-ładowarki) do pracy oraz
jak odspajać grunt. Nabyli również umiejętność wyrównania terenu
za pomocą koparko-ładowarki, zbierania i profilowania skarp oraz
nasypów, kontrolowania i naprawy sprzętu budowlanego,
opanowali wykonywanie prac ziemnych takich jak: drenaż, izolacje,
odwodnienia, wykopy pod sieci wodno-kanalizacyjne i gazowe,
izolacje pionowe budynków, przydomowe oczyszczalnie ścieków,
wykopy pod pompy ciepła. Młodzież poznała nie tylko tajniki prac
na budowie, ale też poszerzyła swoje zdolności komunikacyjne                     
i nauczyła się współpracy z innymi osobami. 
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W Bielsku-Białej (Śląska WK) w Centrum Edukacji i Pracy
Młodzieży odbyło się wręczenie certyfikatów potwierdzających
udział w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”. W
spotkaniu podsumowującym wzięli udział uczestnicy oraz kadra
OHP, która miała okazję prowadzić zajęcia z doradztwa
zawodowego oraz pośrednictwa pracy, jak również pomagać
młodzieży w trakcie trwania projektu. Uczestnicy skorzystali ze
wsparcia w formie warsztatów indywidualnych i grupowych z
doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz zajęć ze stylistą.
Ukończyli kursy zawodowe oraz kursy ogólnorozwojowe związane z
obsługą komputera, w tym podstawowy kurs komputerowy oraz
prawa jazdy kat. B. Kluczowym etapem projektu były staże
zawodowe u lokalnych pracodawców.  

W Rybniku (Śląsk WK) przeprowadzono projekt „Od szkolenia do
zatrudnienia - EFS”. Uczestnicy odebrali certyfikaty, zaświadczenia,
suplementy i inne dokumenty potwierdzające uzyskane
kwalifikacje. W projekcie wzięło udział dziesięć dziewcząt, z których
dwie z bardzo dobrymi wynikami zdobyły certyfikaty pracownika
biurowego o specjalizacji kadry i płace, natomiast pozostałe mogą
się pochwalić kwalifikacjami w zawodzie kosmetyczki                               
z dodatkowym modułem stylizacji paznokci i przedłużaniem rzęs.
Zdobyte na kursach umiejętności uczestniczki doskonale
wykorzystały na trzymiesięcznych stażach zawodowych                              
u pracodawców, a jedna z nich została zatrudniona w miejscu jego
odbywania. Ponadto w ramach pełnej ścieżki wsparcia
zaoferowano zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty aktywnego
poszukiwania pracy, zajęcia z kreowania wizerunku, w skład
których wchodziły usługi fryzjera, kosmetyczki oraz zakup
eleganckiej odzieży. Trzy osoby zdobyły certyfikaty z języka
angielskiego, natomiast siedem uczestniczek przystąpi do
egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B. W projekcie brała
także udział jedna osoba niepełnosprawna, która mogła korzystać          
z dodatkowego wsparcia opiekuna. 
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W Lęborku (Pomorska WK) zrealizowano projekt „Od szkolenia do
zatrudnienia – EFS”, który był współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczestnicy projektu, przygotowujący się do zawodu spawacza                     
u lokalnych pracodawców, odbyli staże zawodowe, które są formą
nabywania umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy.
Celem staży było poszerzenie wiedzy teoretycznej                               
i wykorzystywanie jej w praktyce oraz poznanie własnych
możliwości na rynku pracy. Kursanci na zajęciach poznali zasady
bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy i wytyczne, normy
dotyczące spawalnictwa, spawalność i techniki spawania, procesy
spajania i pokrewne spajaniu, urządzenia oraz sprzęt do spawania.
Dowiedzieli się również, czym są elektrody oraz jakich materiałów
używa się do spawania aluminium i jego stopów. Podczas stażu
młodzież nie tylko doskonaliła umiejętności zawodowe, ale też
poznała zasady i funkcjonowanie zakładu, nauczyła się
odpowiedzialności za powierzone zadania oraz rozwijała w sobie
przedsiębiorczość. 

W Bochni (Małopolska WK) w Młodzieżowym Centrum Kariery
OHP zrealizowano projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”,
którego celem było usamodzielnienie się społeczne i zawodowe
uczestników. Projekt zakładał następujące formy wsparcia:
doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe, spotkania                               
z pośrednikiem pracy, udział w warsztatach kreowania wizerunku
oraz kursach i stażach zawodowych. Młodzież uzyskała nowe
kwalifikacje, a także odbyła praktyki w lokalnych firmach na
stanowiskach kosmetyczki z elementami wizażu, makijażu                               
i stylizacją paznokci oraz magazyniera z obsługą wózka widłowego           
i programem do fakturowania. Jedna osoba dodatkowo ukończyła
kurs prawa jazdy kat. B. Spośród ośmioosobowej grupy, pięć osób
otrzymało propozycję pracy zgodnie ze zdobytymi kwalifikacjami.
Natomiast pośrednik pracy z tamtejszego Młodzieżowego Centrum
Kariery wraz z doradcą zawodowym przedstawili pozostałym
uczestnikom oferty pracy oraz motywowali ich do podjęcia
zatrudnienia. Zarówno uczestnicy projektu, jak i pracodawcy są
usatysfakcjonowani efektami projektu „Od szkolenia do
zatrudnienia – YEI” i wyrazili chęć jego promocji w środowisku
lokalnym.  
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W Krośnie i w Przemyślu (Podkarpacka WK) przeprowadzono
projekt „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”. W Krośnie młodzież
zdobyła doświadczenie na stanowiskach: kucharza, cukiernika,
grafika komputerowego, kosmetyczki, operatora obrabiarek
sterowanych numerycznie, kelnera/barmana/baristy oraz
sprzedawcy. Z kolei w Przemyślu szkolono się w zawodach:
lakiernika samochodowego, kosmetyczki/wizażystki z elementami
kursu stylizacji paznokci, kelnera/barmana oraz operatora koparko-
ładowarki. Ostatni etap projektu miał na celu zapoznanie
uczestników z funkcjonowaniem zakładu pracy i stosowanymi                      
w nim procesami technologicznymi. Stażyści uczyli się zasad
organizacji oraz uczestniczyli w procesach produkcyjnych                             
i usługowych. Mogli także rozwinąć umiejętności praktyczne do
wykonywania określonego zawodu oraz zweryfikować kwalifikacje,
które uzyskali w trakcie odbytych wcześniej kursów zawodowych.
Każdy z uczestników projektu miał swojego opiekuna stażu, który
czuwał nad przebiegiem jego pracy, udzielał wskazówek i wyjaśniał
zasady panujące w danej firmie. Dla większości z młodych ludzi był
to pierwszy kontakt z zawodem, pierwsza praca i doświadczenie
zawodowe. Zarówno uczestnicy z Krosna, jak i Przemyśla po
zakończeniu stażu uzyskali stosowne zaświadczenia. 
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W Kościanie (Wielkopolska WK) zrealizowano projekt „Od
szkolenia do zatrudnienia – EFS”. Uczestnicy odbyli trzymiesięczne
staże zawodowe na stanowiskach magazyniera i kosmetyczki pod
okiem pracowników, którzy udzielają wskazówek i służą pomocą
przy wypełnianiu powierzonych zadań. W czasie realizacji staży
uczestnicy poznali zasady organizacji i mechanizmy
funkcjonowania firmy, a także uczą się samodzielnego wykonania
obowiązków i odpowiedzialności za zleconą pracę. 

W Tarnowie (Małopolska WK) przeprowadzono projekt „Od
szkolenia do zatrudnienia –YEI” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych. Przedsięwzięcie ukończyło dziesięć osób w wieku 18-21
lat, w tym czterech absolwentów OHP – młodzież nieucząca się,
nieszkoląca i bierna zawodowo. Celem projektu było umożliwienie
młodym ludziom startu zawodowego, zachęcenie do podjęcia
zatrudnienia i usamodzielnienia się oraz nabycie umiejętności
poruszania się po rynku pracy i uzyskanie lub podwyższenie
kwalifikacji zawodowych. W trakcie projektu młodzież skorzystała                   
z następujących form wsparcia: zajęcia indywidualne i grupowe                 
z doradcą zawodowym, zajęcia indywidualne z pośrednikiem pracy,
warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty, kursy                
i staże zawodowe, kurs językowy oraz kurs prawa jazdy kat. B.                   
W jednostce zrealizowano łącznie osiem kursów w zawodach
deficytowych na rynku pracy: spawacz, fryzjer,
sprzedawca/magazynier z obsługą kasy fiskalnej, programów do
fakturowania i wózka jezdniowego, kierowca kat. C z kwalifikacją na
przewóz rzeczy, projektant stron internetowych, opiekunka
dziecięca, operator koparko-ładowarki, cukiernik. Po ukończeniu
kursów teoretycznych uczestnicy odbyli staże zawodowe, podczas
których zdobyli doświadczenie oraz umiejętności praktyczne.
Uczestnictwo w projekcie zostało potwierdzone stosownym
certyfikatem. 
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W Olsztynie (Warmińsko-Mazurska WK) odbyły się staże
zawodowe realizowane w ramach II edycji projektu „Od szkolenia
do zatrudnienia – YEI”. Podczas projektu młodzież poszerzyła
zdobytą wiedzę, wykorzystała ją w praktyce oraz zyskała cenne
doświadczenie zawodowe. Młodzi ludzie praktykowali u lokalnych
pracodawców w zawodach sprzedawcy-magazyniera, spawacza,
sprzedawcy, kosmetyczki i kelnera/barmana/baristy. Przed
rozpoczęciem stażu dla każdego uczestnika został sporządzony
indywidualny program, dokładnie określający zakres zadań
wykonywanych w miejscu pracy. Istotne było, aby uczestnicy
projektu mogli w praktyce wykorzystać wiedzę i umiejętności
zdobyte podczas kursów zawodowych, realizowanych na
wcześniejszym etapie projektu. Zaangażowanie poszczególnych
osób zostało dostrzeżone przez pracodawców, którzy zadeklarowali
chęć zatrudniania najlepszych stażystów. Na zakończenie, każdy                     
z uczestników otrzymał opinię od pracodawcy z odbytego stażu
oraz zaświadczenie potwierdzające nabyte kwalifikacje. Są to
pierwsze dokumenty, które ułatwią wejście na rynek pracy. 

W Starachowicach (Świętokrzyska WK) odbył się projekt „Od
szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Najpierw młodzież otrzymała
stosowne zaświadczenia, które wręczyli Wojewódzki Komendant
OHP i kierownik starachowickiego OSiW. Następnie młodzi ludzie
dzielili się wrażeniami z udziału w projekcie, dzięki któremu m.in.
zdobyli nowe kwalifikacje oraz poznali oczekiwania pracodawców.
W Starachowicach w projekcie uczestniczyło dziesięć osób
nieaktywnych zawodowo, z których utworzono dwie grupy
kształcące się w zawodach cukiernika i magazyniera z prawem
jazdy. Młodzi ludzie mieli możliwość skorzystania z usług doradztwa
zawodowego, pośrednictwa pracy, zajęć kreowania wizerunku oraz
odbyli trzymiesięczny staż zawodowy u lokalnych pracodawców.
Szerokie spektrum działań pozwoliło na lepsze poznanie samego
siebie, odkrycie własnego potencjału zawodowego, jak również
wybranie kwalifikacji zawodowych, które zwiększą szansę
młodzieży na rynku pracy. Dla wyróżniających się stażystek
pracodawca sfinansował warsztaty cukiernicze, podczas których
poznały nowe trendy w dekorowaniu tortów. Efektem
zakończonego projektu było podpisanie umów o pracę z dwoma
osobami w zawodzie cukiernika. 
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W Olsztynie (Warmińsko-Mazurska WK) zrealizowano projekt „Od
szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Uczestnicy odbyli staże                             
w zakładach pracy na terenie Olsztyna, Szczytna i Mrągowa,                           
w różnych branżach m.in.: magazynowej, spawalniczej,
gastronomicznej, kosmetycznej. U lokalnych pracodawców
młodzież poznała zasady organizacji i mechanizmy funkcjonowania
zakładu pracy oraz doskonaliła nabytą podczas kursów
zawodowych wiedzę teoretyczną, a także umiejętności praktyczne.
Młodzi ludzie dostali możliwość nawiązania nowych kontaktów,
które mogą okazać się bardzo przydatne w budowaniu dalszej
kariery zawodowej. Dodatkowo mogli liczyć na wsparcie
wyznaczonych przez pracodawców opiekunów, którzy byli
zobowiązani do udzielania wskazówek i pomocy w wypełnianiu
powierzonych zadań. 

W Krośnie (Podkarpacka WK) odbył się projekt „Od szkolenia do
zatrudnienia – YEI”. Uczestnicy z Hufca Pracy realizowali
trzymiesięczne staże zawodowe. Młodzież zdobyła doświadczenie             
u lokalnych pracodawców w zawodach operatora obrabiarek
skrawających CNC, operatora koparko-ładowarki, fryzjerki-
wizażystki, kosmetyczki-wizażystki i kelnera-barmana. W czasie
trwania staży młodzi ludzie doskonalili umiejętności zawodowe
zdobyte podczas zrealizowanych wcześniej kursów. Uczestnicy
zapoznali się ze sposobem funkcjonowania przedsiębiorstw,
panującymi tam zasadami, a także z procesami produkcyjnymi.
Zwiększa to ich zdolności adaptacyjną w nowym otoczeniu                           
i stanowi solidne przygotowanie do dalszej kariery zawodowej. 

W Toruniu przeprowadzono projekt „Od szkolenia do zatrudnienia -
YEI”, w ramach którego uczestnicy odbyli kursy przygotowujące do
zawodu fryzjera oraz nowoczesnego sprzedawcy z obsługą kas
fiskalnych i komputerowych programów handlowych. 

W Lęborku (Pomorska WK) uczestniczki projektu „Od szkolenia do
zatrudnienia – EFS” z Hufca Pracy odbyły staże zawodowe                           
u lokalnych pracodawców, zdobywając umiejętności w zawodach
kosmetyczki i wizażystki oraz ucząc się stylizacji paznokci. Ich
celem było poszerzenie wiedzy, wykorzystanie jej w praktyce,
poznanie własnych możliwości na rynku pracy oraz ułatwienie
zdobycia doświadczenia zawodowego. Dzięki stażom młodzież
poznała zasady i funkcjonowanie gabinetu kosmetycznego,
nauczyła się odpowiedzialności za powierzone zadania oraz
rozwijała w sobie przedsiębiorczość. 
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W Olsztynie (Warmińsko-Mazurska WK) w ramach projektu „Od
szkolenia do zatrudnienia – YEI” – trzymiesięczne staże
zawodowe. Młodzież zdobyła doświadczenie u lokalnych
pracodawców w zawodach sprzedawcy-magazyniera, spawacza,
sprzedawcy, kosmetyczki i kelnera/barmana/baristy. W trakcie
stażu młodzież zapoznała się z obowiązkami na określonym
stanowisku, sposobem funkcjonowania przedsiębiorstw,
panującymi tam zasadami oraz kształtowała i rozwijała
kompetencje społeczne, tj. punktualność, odpowiedzialność,
sumienność, uczciwość. Uczestnicy podkreślali, że
doświadczenie w zawodzie ma kluczowe znaczenie, by się
rozwijać i otrzymywać atrakcyjne oferty pracy, a staż był
doskonałą formą zdobywania umiejętności cenionych w pracy
zawodowej. Stażyści cenili sobie również możliwość nawiązania
nowych znajomości, które mogą okazać się pomocne                            
w budowaniu dalszej kariery zawodowej. 

W Nysie i Prudniku (Opolska WK) odbył się projekt „Od
szkolenia do zatrudnienia – EFS”. Uczestnicy odbyli szkolenie                          
w zawodzie nowoczesnego magazyniera-sprzedawcy z obsługą
wózka jezdniowego (KAT II WJO) i modułem administracyjno-
biurowym. Szkolenie miało na celu przygotowanie młodych ludzi
do wykonywania zawodu w przyszłości. W trakcie trwania kursu
młodzież nabyła uprawnienia kierowcy wózka jezdniowego                        
z napędem silnikowym oraz wymianą butli gazowej. Pojawiły się
także zagadnienia z zakresu organizacji magazynów i logistyki
magazynowej, obowiązujących przepisów prawno-fiskalnych,
nauki obsługi kasy fiskalnej oraz terminali płatniczych,
komputerowego wspomagania ewidencji magazynowej,
przestrzegania zasad BHP, w tym organizacji stanowiska pracy
biurowej, korzystania z wyposażenia oraz urządzeń biurowych,
magazynowych i sklepowych zgodnie z przepisami BHP,
rozliczania i dokumentowania finansowego, nauki obsługi
programów do fakturowania, wystawiania faktur VAT                            
i rachunków oraz przepisów prawnych związanych z zawodem
sprzedawcy. Zdobytą wiedze i umiejętności młodzi ludzie
sprawdzili podczas egzaminu przeprowadzonego przez Urząd
Dozoru Technicznego. Ukończenie tego wielomodułowego
szkolenia było jednoznaczne z uzyskaniem nowych kwalifikacji
przez uczestników projektu. Po zakończeniu szkolenia młodzież
odbyła staże zawodowe u lokalnych pracodawców. 
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W Lubinie (Dolnośląska WK) odbył się projekt „Od szkolenia do
zatrudnienia - YEI”. Staże w zawodach magazyniera oraz kelnera-
barmana odbyli uczestnicy z Młodzieżowego Centrum Kariery.
Młodzi ludzie rozpoczęli staże zgodnie z planowaną ścieżką
wsparcia. Magazynierzy zdobyli pierwsze doświadczenie zawodowe
w hurtowni spożywczej oraz przedsiębiorstwie budowlanym, zaś
kelnerzy-barmani w lokalnych restauracjach. Była to okazja do
skonfrontowania wiedzy i nabytych w trakcie kursu umiejętności                     
w miejscu pracy pod okiem doświadczonego pracownika –
opiekuna stażu ze strony pracodawcy. Młodzież uczyła się także
odpowiedzialności, rzetelności, punktualności i dobrej organizacji
swojej pracy. 

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”                             
z Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP odbyli trzymiesięczne
staże zawodowe u lokalnych pracodawców w Białymstoku,
Hajnówce, Łomży, Suwałkach i Grajewie. Staże były kontynuacją
kursów zawodowych, które uczestnicy wcześniej realizowali                         
w ramach projektu, by podnieść swoje kwalifikacje. Były to m.in.
następujące kursy: magazynier-sprzedawca z modułem obsługi
wózka jezdniowego i wymianą butli gazowej lub modułem ECDL,
pomoc kucharza z modułem baristy i carvingu oraz sprzedawca-
handlowiec z obsługą kasy fiskalnej. Każdy stażysta od pierwszego
dnia pracy został otoczony profesjonalną opieką specjalisty
wyznaczonego przez pracodawcę. Młodzież miała możliwość
zapoznania się ze specyfiką pracy na danym stanowisku oraz
wykorzystania nabytej podczas kursów zawodowych wiedzy
teoretycznej i zastosowania umiejętności praktycznych. Uczestnicy
z zaangażowaniem wykonywali powierzone im przez opiekunów
obowiązki i chętnie uczyli się nowych czynności, związanych                        
z konkretnym zawodem. Odbyty staż zawodowy to istotna forma
wsparcia, ponieważ zwiększa szansę na znalezienie stałego
zatrudnienia. 
.
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Kelner-barman-barista, sprzedawca-magazynier, spawacz oraz
kosmetyczka. Szkolenia w ramach takich zawodów odbyły się                     
w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Olsztynie. Warsztaty                        
z kreowania wizerunku miały miejsce z kolei w Jeleniej Górze
(Warmińsko-Mazurska WK). Kursy zawodowe realizowane były                   
w ramach II edycji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.
Był to ostatni etap tego projektu przed rozpoczęciem
trzymiesięcznych staży zawodowych, stanowiących okazję do
poszerzenia wiedzy zdobytej w czasie kursów. W Olsztynie młodzi
ludzie szkolili się w takich zawodach jak: kelner-barman-barista,
sprzedawca-magazynier, spawacz oraz kosmetyczka.                               
W Młodzieżowym Centrum Kariery w Nidzicy młodzież zdobywała                      
z kolei wiedzę w ramach zawodu pracownika ds. finansowo-
księgowych. Program kursów obejmował część teoretyczną                         
i praktyczną. Szkolenia miały na celu zdobycie umiejętności                        
i kwalifikacji zawodowych, które w połączeniu z trzymiesięcznym
stażem, ułatwiły młodzieży znalezienie zatrudniania. Projekt „Od
szkolenia do zatrudnienia-YEI” realizowany był także w Jeleniej
Górze, gdzie kształcili się przyszli operatorzy koparko-ładowarek.
Pierwszym punktem projektu były metamorfozy i wizyta                            
w zakładzie fryzjerskim, gdzie panowie mieli okazję przystrzyc                       
i wystylizować sobie włosy i zarost. Następnie, uczestnicy kursu
wybrali się do sklepu po ubrania, które założą na pierwszą rozmowę
kwalifikacyjną. W zakupach pomagała stylistka, tłumacząc zasady,
jakimi powinni kierować się przy wyborze garniturów, koszul czy
krawatów. 

W Przemyślu (Podkarpacka WK) odbył się projekt „Od szkolenia do
zatrudnienia – YEI”. Młodzież odbyła staże u lokalnych
pracodawców w zawodach sprzedawcy, fakturzysty, kelnera                       
i barmana. Podczas tego etapu projektu młodzi ludzie nabyli                         
i udoskonalili praktyczne umiejętności oraz poszerzyli wiedzę
zdobytą podczas kursu zawodowego. Staż dał możliwość poznania
typowych zadań i obowiązków na stanowiskach pracy, zdobycia
doświadczenia oraz wzmocnienia kompetencji zawodowych,                         
a także podniesienia poczucia własnej wartości. Po zakończeniu
projektu młodzież uzyska stosowne zaświadczenia. 
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W Braniewie (Warmińsko-Mazurska WK) odbył się projekt „Od
szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Młodzi ludzie zdobyli wiedzę                               
i umiejętności w zawodach: sprzedawca/ fakturzysta/ magazynier,
kelner/ barman/ barista oraz kucharz I i II stopnia. W wyborze
szkoleń pomógł doradca zawodowy, który określił predyspozycje
uczestników oraz potrzeby lokalnego rynku pracy. Zajęcia składały
się z części teoretycznej i praktycznej. Kelnerzy, barmani i bariści
uczyli się m.in. towaroznawstwa, organizacji i techniki obsługi
klienta, profesjonalnego nakrywania stołu, zasad komponowania
napojów mieszanych i koktajli (mixologii), sztuki rysowania
mlekiem (Latte art.), przygotowania i serwowania kaw oraz techniki
poprawnego spieniania mleka. Młodzież nabyła też umiejętności
związane z obsługą kas fiskalnych i terminala płatniczego.
Sprzedawcy, fakturzyści i magazynierzy poznali zagadnienia
związane m.in. z organizacją pracy, towaroznawstwem,
profesjonalną obsługą klienta, dokumentacją i podstawowymi
obliczeniami sklepowymi, obsługą komputera oraz programów
komputerowych najczęściej stosowanych w handlu (Subiekt,
Symfonia Handel Premium, Symfonia Faktura Premium).
Zajmowali się fakturowaniem ręcznym oraz komputerowym.
Poznali też techniki skutecznej sprzedaży. Kucharze z kolei uczyli
się przyrządzania dań oraz poznawali potrawy kuchni regionalnej                     
i narodowej. Dodatkowo nabyli umiejętności związane z obsługą
kas fiskalnych i terminala płatniczego. 

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”,
realizowanego w Hufcu Pracy w Biłgoraju zakończyli udział                       
w szkoleniach zawodowych. Podobny kurs odbył się z kolei                        
w Młodzieżowym Centrum Kariery w Gorlicach. Pięć osób
uczestniczyło w kursie pozwalającym zdobyć uprawienia do
wykonywania zawodu wizażystki z umiejętnością stylizacji paznokci
i obsługą kasy fiskalnej. Trzy osoby zdecydowały się szkolić                             
w zawodzie magazyniera z obsługą kasy fiskalnej, programów
komputerowych do fakturowania i wykorzystaniem wózka
jezdniowego wraz z wymianą butli gazowej. Jedna osoba podjęła
szkolenie w ramach kursu w zawodzie sprzedawcy z obsługą kasy
fiskalnej i programów komputerowych oraz modułem Decorator-
Visual Merchandiser. Dodatkowo, większość kursantów pobierała
lekcje języka angielskiego. Kursanci odbyli praktyki w wybranych
przez siebie zakładach pracy. 
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W Młodzieżowym Centrum Kariery w Gorlicach odbyły się kursy
zawodowe w ramach projektu: „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI
- II nabór”. Uczestnicy, którzy zdecydowali się zdobyć umiejętności
w zawodzie kelner-barman-barista z elementami carvingu, obsługą
kasy fiskalnej oraz terminala płatniczego, brali udział w zajęciach
teoretycznych w restauracji Leśny Dworek w Gorlicach. Na
początku kursanci zapoznali się z organizacją stanowiska, ogólnymi
zasadami pracy i etyki zawodu. Ponadto dowiedzieli się w jaki
sposób należy obsługiwać bar, jak udekorować i nakryć stół. Przyszli
barmani muszą także posiadać umiejętność rozpoznawania
rodzajów napojów i przygotowywania drinków. Młodzież uczyła się
przyrządzać i podawać napoje gorące oraz desery. Kursanci poznali
również możliwości wykorzystania warzyw sezonowych przy
dekoracji potraw. Odbyła się część praktyczna kursu, podczas której
beneficjenci obsługując gości w lokalu mogli wykazać się nabytą
wiedzą. 

W Lęborku odbył się kurs w zawodzie spawacza metodą TIG 141.
Zajęcia odbywały się w ramach projektu „Od szkolenia do
zatrudnienia - EFS”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej. Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia” skierowany był
do osób w wieku od 18 do 24 lat, które nie pracują, nie chodzą do
szkoły i nie odbywają praktyk, lub znalazły się w trudnej sytuacji
życiowej i materialnej. Plan kursu w zawodzie spawacza metodą
TIG 14 obejmował zajęcia teoretyczne w zakresie bezpieczeństwa                 
i higieny pracy. Uczestnicy, zapoznali się także z budową oraz
sposobem użytkowania urządzeń spawalniczych typu TIG, w tym
technik spawania stali nierdzewnych i ich stopów. Podczas
zajęciach praktycznych, uczestnicy kursu uczyli się spawania
teowego: w pionie, w poziomie, nabocznego, okapowego oraz
teowego narożnego. Następnie, ich umiejętności zostały ocenione
przez komisję egzaminacyjną, która wydała pozytywną opinię,
przyznając wszystkim zaświadczenia i certyfikaty ukończonych
kursów. Ostatnim etapem projektu, były staże zawodowe                           
w wybranych przez siebie zakładach pracy. 
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W Opatowie odbyły się staże w zawodzie kosmetyczki, które były
ostatnim etapem projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”.
Przebieg staży w zakładach pracy w zawodzie kosmetyczki ze
stylizacją paznokci i wizażem monitorował opiekun i koordynator
lokalny grupy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP z Opatowa.
Spotkania z beneficjentami w miejscu pracy były okazją do
bezpośredniej rozmowy, sprawdzenia warunków w jakich
wykonują swoje zadania oraz dokumentacji. Opiekunowie byli
także w stałym kontakcie z pracodawcami, od których mogli się
dowiedzieć na temat postępów w rozwoju uczestnika stażu, czy
ewentualnym zatrudnieniu go na dłuższy okres. 

Dwa kursy zawodowe w ramach projektu „Od szkolenia do
zatrudnienia – YEI” były w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży                    
w Przemyślu. W ramach pierwszego z nich, młodzież szkoliła się                 
w zawodzie sprzedawcy, fakturzysty, magazyniera z obsługą kasy
fiskalnej i terminala płatniczego. Drugi z kursów obejmował zajęcia
teoretyczne dla przyszłych kelnerów, barmanów i baristów                         
z umiejętnością obsługą kasy fiskalnej i terminala płatniczego.
Uczestnicy zajęć poznali techniki obsługi przyjęć, bankietów                       
i innych imprez okolicznościowych oraz wyposażenia i organizacji
pracy w zakładzie gastronomicznym. Przyszli barmani dowiedzieli
się podstawowych zasad dotyczących sposobu dekoracji stołów                   
i układania zastawy, doboru potraw, sporządzania koktajli i napojów
firmowych, a także kawy i herbaty. Młodzież wiedzę teoretyczną
mogła wykorzystać podczas trzymiesięcznych praktyk                               
w wybranych przez siebie firmach. 

W Jarosławiu oraz w Tarnobrzegu odbyły się kursy zawodowe                    
w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Kursy
poprzedziły spotkania indywidualne oraz grupowe z doradcą
zawodowym, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy i kreowania
wizerunku. Uczestnik kursu w ramach zawodu grafika
komputerowego zapoznał się z tworzeniem i obróbką zdjęć za
pomocą programu Adobe Photoshop oraz grafiką wektorową.
Specjalista w tym zawodzie musi także umieć tworzyć animacje                     
i grafiki interaktywne, a także poznać zasady projektowania sieci
Web. Kolejnym zawodem był sprzedawca. Kursanci przeszli
praktyczne szkolenie z zakresu obsługi kasy fiskalnej, terminala
płatniczego oraz wystawiania faktur VAT. Poznali również zasady
gospodarki magazynowej oraz związane z nią programy
komputerowe. Wiedzę na temat fizjologii i anatomii człowieka oraz
pielęgnacji twarzy nabyły z kolei uczestniczki projektu kształcące
się w zawodzie kosmetyczki-wizażystki. 
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Panie nauczyły się m.in. umiejętnie dobierać makijaż do danego
typu urody. To kolejny etap projektu przygotowujący młodzież do
odnalezienia się na rynku pracy i zdobycia zatrudnienia                              
w wybranym zawodzie. Podsumowaniem kursów będą staże
zawodowe u lokalnych pracodawców. 

W Krośnie oraz w Rzeszowie zakończyły się szkolenia zawodowe
organizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –
YEI”. Sprzedawca-fakturzysta, magazynier z obsługą kasy fiskalnej                 
i terminala płatniczego oraz magazynier-operator wózka
jezdniowego z wymianą butli oraz obsługą kasy fiskalnej.
Doświadczenie w ramach tych zawodów zdobywali uczestnicy
Hufca Pracy w Krośnie. Szkolenia zakończyły się uroczystym
wręczeniem zaświadczeń, potwierdzających nabyte umiejętności.
Wiedzę tę uczestnicy wykorzystali podczas trzymiesięcznych
płatnych staży zawodowych. Z kolei w krośnieńskim Centrum
Edukacji i Pracy Młodzieży w ramach tego samego projektu odbyły
się staże w zawodach: sprzedawcy, kosmetyczki, kucharza,
operatora CNC oraz kelnera. Stażyści przez trzy miesiące, szkolili się
w wybranych przez siebie lokalnych zakładach pracy. W trakcie
praktyk, młodzież miała możliwość zapoznania się ze sposobem
funkcjonowania zakładu i stosowanych w nim procesach
technologicznych. W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży
w Rzeszowie, młodzież zdobywała z kolei kwalifikacje w takich
zawodach jak: magazynier z obsługą wózka jezdniowego i wymianą
butli gazowej, grafika komputerowego, cukiernika, kosmetyczki-
wizażystki z elementami stylizacji paznokci oraz operatora
obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Szkolenia zawodowe
obejmowały 150 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Po ich
zakończeniu wszyscy uczestnicy z powodzeniem zdali egzamin. Na
jego podstawie wręczone zostały certyfikaty uprawniające do
wykonywania zawodu. Warto zaznaczyć, że w trakcie trwania
szkoleń, każdemu uczestnikowi zapewnione zostało wyżywienie
oraz stypendium. Dofinansowano także koszty dojazdu na zajęcia.
Kursy zostały dobrane dla każdego uczestnika indywidualnie,
podczas spotkań z doradcą zawodowym.  
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Ośmiu absolwentów Hufca Pracy w Polkowicach odbyło kurs
zakończony egzaminem w zawodzie spawacza metodą MAG 135.
Podobne zajęcia odbywają się również w Młodzieżowym Centrum
Kariery w Ostrowie Wielkopolskim. Osoby, chętne do odbycia kursu
w zawodzie spawacza metodą MAG 135, musiały przejść pozytywnie
badania lekarskie, a także spotkać się z doradcą zawodowym
Mobilnego Centrum Edukacji Zawodowej w Legnicy. Następnie
odbyły się wykłady z zakresu teorii spawania i przepisów BHP, które
prowadził wykładowca z Centrum Rozwoju Kompetencji                             
w Pleszewie. Kurs, który trwał trzy tygodnie, podsumowany został
egzaminem. Dla wszystkich jego ośmiu uczestników zakończył się
on wręczeniem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje                           
w zawodzie spawacza metodą MAG 135. Kursy w ramach projektu
„Od szkolenia do zatrudnienia – EFS" odbywają się także                             
w Młodzieżowym Kariery w Ostrowie Wielkopolskim. Uczestnicy
hufców z południowej Wielkopolski zdobyli uprawnienia                            
w zawodzie kosmetyczki z elementami stylizacji paznokci,
magazyniera z obsługą wózków jezdniowych i wymianą butli
gazowych, a także w zawodzie operatora koparko–ładowarki.
Ostatnim punktem projektu były trzymiesięczne staże                               
u wybranych pracodawców. 

W rybnickim Hufcu Pracy (Śląska WK) odbył się projekt „Od
szkolenia do zatrudnienia - EFS” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej. Ostatnim etapem projektu były staże zawodowe.
Pracę w wybranych przez siebie zakładach podjęło 10 uczestniczek
hufca. Dwie z nich wykorzystały wcześniej zdobytą przez siebie
wiedzę w biurze w dziale kadr i płac, gdzie poznały praktyczne
zastosowanie zagadnień związanych z prawem pracy, rozliczaniem
wynagrodzeń, ewidencją czasu pracy oraz obsługą programów
kadrowo-płacowych. Osiem kobiet pracowało z kolei w gabinetach
kosmetycznych wykonując różnorodne zabiegi pielęgnacyjno-
upiększające. W ramach modułu ogólnorozwojowego trzy osoby
dodatkowo pobierały lekcję języka angielskiego. Siedem kobiet
rozpoczęło kurs na prawo jazdy kat. B. Wcześniej wszystkie
uczestniczki projektu z sukcesem zakończyły udział w zajęciach                   
z doradcą zawodowym, warsztatach aktywnego poszukiwania
pracy, indywidualnych konsultacjach z pośrednikiem pracy                         
i zajęciach z kreowania wizerunku oraz metamorfozach.
Uczestniczki projektu korzystały z dodatkowego wsparcia w postaci
wyżywienia podczas zajęć, dofinansowania kosztów dojazdów,
stypendiów szkoleniowych i stażowych oraz refundacji kosztów
opieki nad osobą zależną. 
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150 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych odejmowało
szkolenie w zawodzie kosmetyczki z elementami stylizacji paznokci,
które odbyło się w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Śremie.
Szkolenie w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”,
rozpoczęło się od wykładów z podstaw anatomii i dermatologii.
Wykształcona kosmetyczka musi potrafić ocenić stan defektów
skórnych, tak, aby doradzić, czy niezbędna będzie ingerencja
lekarska. Kolejną umiejętnością było wykonywanie zabiegów                        
z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej: oczyszczanie, złuszczanie,
nawilżanie skóry twarzy, szyi i dekoltu, masażu twarzy, depilacji
ciała, makijażu dziennego i wieczorowego, czy stylizacji.
Uczestniczki kursu poznały także techniki farbowania rzęs i brwi                 
z regulacją łuku brwiowego, manicure i pedicure, zabiegi
pielęgnujące i metody przedłużania paznokci. Zajęcia odbywały się
w Salonie Urody Kleo w Śremie. Po zakończeniu szkolenia odbył się
egzamin, potwierdzający zdobyte umiejętności. Kolejnym krokiem
w projekcie, były trzymiesięczne praktyki w wybranych przez siebie
zakładach pracy. 

W Środowiskowym Hufcu Pracy w Lublinie przeprowadzono kursy
zawodowe dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia
– YEI”. Szkolenia zakończyły się egzaminami. Szkolenia w zawodach
magazyniera, sprzedawcy oraz kosmetyczki rozpoczęły się
pierwszego sierpnia lekcjami języka angielskiego z zakresu
słownictwa branżowego. Magazynierzy w ramach szkolenia
praktycznego do końca miesiąca uczyli się jazdy wózkiem
widłowym, obsługi kasy fiskalnej, programów komputerowych do
fakturowania, a także bezpiecznej wymiany butli gazowej.
Sprzedawca dodatkowo zapoznał się z obsługą programów
komputerowych wraz z modułem Decorator – Visual Merchandiser.
Szkolenia zakończyły się egzaminem. Zaplanowano staże
zawodowe w wybranych zakładach pracy. W sumie w projekcie                    
w jedenastu jednostkach Lubelskiej WK udział wzięło ponad 110
osób. 
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Od indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym rozpoczął się
projekt "Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” w Hufcu Pracy                      
w Siemianowicach Śląskich. W zajęciach udział wzięły osoby                       
w przedziale wiekowym od 18 do 24 lat. Celem spotkania z doradcą
było określenie predyspozycji i zainteresowań zawodowych oraz
opracowanie indywidualnego planu działania, który przyczyni się
do właściwego wyboru kursu zawodowego. Ważnym elementem
projektu były także warsztaty aktywnego poszukiwania pracy                      
i rozmowa z pośrednikiem na temat miejsca stażu. Uczestnicy
projektu przeszli metamorfozę podczas zajęć z kreowania
wizerunku. Każdy mógł kupić odzież, którą założy na pierwsze
spotkanie z przyszłym pracodawcą. W ramach projektu młodzież
wzięła udział w szkoleniach językowych, komputerowych oraz                   
w kursie na prawo jazdy. 

10 firm z terenu Częstochowy, Kłobucka i całego powiatu
częstochowskiego umożliwiło zdobycie doświadczenia
zawodowego uczestnikom miejscowemu Centrum Edukacji i Pracy
Młodzieży. Łącznie 18 osób w ramach projektu „Od szkolenia do
zatrudnienia – EFS” odbyło praktyki w takich zawodach jak:
magazynier, asystent ds. księgowości i spawacz. Postępy w nauce
stale monitorowe były, nie tylko przez samych pracodawców, ale
także przez opiekunów z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży                    
w Częstochowie. Warunki, w których odbywały się staże, były
bardzo dobre. Praktyki przebiegały w przyjaznej atmosferze,                       
a współpraca OHP z zakładami pracy układa się bardzo dobrze.
Trzymiesięczne staże w zawodach magazyniera oraz kosmetyczki
rozpoczęli także uczestnicy 12-17 Hufca Pracy w Jaworznie.
Niektórzy z nich, w ramach modułu ogólnorozwojowego,
realizowali równolegle także kursy na prawo jazdy kategorii B. Do
tej pory w ramach wsparcia projektowego, uczestnicy Hufca
skorzystali z konsultacji indywidualnych i zajęć grupowych                          
z doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy i stylistą. Nabyta
wiedza pomoże im podnieść im swoje umiejętności zawodowe
podczas kursów. Celem projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-
EFS” była aktywizacja zawodowa osób w wieku od 18 do 24 lat,
umożliwiająca start zawodowy, nabycie umiejętności poruszania
się na rynku pracy, a tym samym podjęcie zatrudnienia. 
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Odbyły się kursy zawodowe dla uczestników mazowieckich
jednostek Ochotniczych Hufców Pracy w ramach projektu „Od
szkolenia do zatrudnienia – EFS”. Ich celem było uzyskanie
kwalifikacji zawodowych adekwatnych do obecnej oraz
prognozowanej sytuacji na rynku pracy. Uczestniczki kursu
zdobywały umiejętności w ramach zawodu kosmetyczki                             
z elementami wizażu i pielęgnacji paznokci. Plan szkolenia
obejmował wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka,
znajomości i właściwego stosowania środków kosmetycznych oraz
wykonywania odpowiednich zabiegów kosmetyki pielęgnacyjnej                  
i upiększającej. Przyszłe kosmetyczki poznały także zasady, techniki
i metody zdobnictwa paznokci i profesjonalnego wizażu. Dużym
zainteresowaniem wśród młodzieży cieszą się także kursy szkolące
w zawodzie operatora wózków widłowych oraz operatora koparko-
ładowarki. Wiele ofert pracy wymaga dziś tego rodzaju
certyfikatów. Warto więc było podjąć to wyzwanie, którego
rezultatem, bez wątpienia, było uzyskanie uprawnień
podnoszących atrakcyjność zawodową. Uczestnicy mazowieckich
jednostek Ochotniczych Hufców Pracy szkolili się także                               
w zawodach: kelnera-barmana, sprzedawcy i cukiernika. W trakcie
zajęć młodzież zdobywa wiedzę m.in. z zakresu organizacji pracy w
sklepie i w cukierni. W barze uczyła się technik sporządzania oraz
sposobów serwowania napojów i koktajli. 

Na terenie Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP odbyły się
kursy zawodowe, które dały możliwość zdobycia uprawnień do
pracy w handlu. W Kraśniku sześć uczestniczek uczyło się obsługi
kasy fiskalnej, wystawiania faktur i rachunków, rozliczania
sprzedaży i raportowania. Poznali prawa konsumenta, podstawy
handlu oraz budowania dobrego wizerunku firmy. Mężczyźni                          
z kolei szkolili się w zawodzie magazyniera. Uczestnicy kursu, który
trwa łącznie 150 godzin poznali zasady sporządzania, dekretowania                               
i przechowywania dokumentów handlowych, inwentaryzacji oraz
przyjmowania towarów na podstawie faktury VAT. W Chełmie                     
w ramach tych samych kursów szkoliło się dziesięć osób.
Uczestnicy kursów to osoby bezrobotne w wieku od 18 do 25 lat, a
projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” to prawdziwe,
profesjonalne zajęcia, trzymiesięczne staże, a następnie pewne
zatrudnienie. 
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W Przemyślu odbyły się kursy w ramach współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –
YEI”, mające na celu poszerzenie wiedzy, umiejętności oraz
dodatkowych kwalifikacji osób chcących zdobyć atrakcyjny                          
i poszukiwany na rynku pracy zawód. Uczestnicy przemyskiego
hufca szkolili się w zawodach: lakiernika samochodowego,
kosmetyczki-wizażystki z elementami kursu stylizacji paznokci,
kelnera, barmana, baristy z obsługą kasy fiskalnej i terminala
płatniczego oraz operatora koparko-ładowarki. Młodzież spotkała
się także z doradcą, który uświadomił jej jak istotne przy wyborze
przyszłego zawodu mogą okazać się indywidualne predyspozycje
oraz zainteresowania. Szkolenia zostały dobrane w taki sposób, aby
uczestnicy po ich zakończeniu uzyskali jak największe szanse na
znalezienie zatrudnienia. Kursy zawodowe zakończyły się
egzaminami. Po ich zdaniu osoby uczestniczące w projekcie mogły
rozpocząć trzymiesięczne staże zawodowe w wybranych przez
siebie zakładach pracy. 

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”,
realizowanego przez Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Bochni
(Małopolska WK) zakończyli warsztaty z zakresu kreowania
wizerunku połączone z poradą stylisty, makijażysty i fryzjera.
Podczas warsztatów uczestnicy projektu poszerzyli swoją wiedzę
na temat codziennej higieny, pielęgnacji skóry oraz włosów.
Młodzież nabyła także wiedzę na temat stosowania kosmetyków                  
i makijażu. W ramach metamorfozy wszyscy skorzystali z usług                   
i zabiegów fryzjerskich oraz kosmetycznych. Prowadzący warsztaty
skupili się na wykreowaniu wizerunku profesjonalnego pracownika,
uświadomili również młodym ludziom, jak ważny był wygląd                       
i estetyka. Projekt zakończył się serią porad stylistki dotyczących
dobierania strojów, które z powodzeniem można wykorzystać                    
w trakcie poszukiwania pracy i rozmowy kwalifikacyjnej. 
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Warsztaty ze stylistą, zakup strojów biznesowych oraz
metamorfozę wizerunku przeszli uczestnicy projektu „Od szkolenia
do zatrudnienia - YEI” w Bydgoszczy i Inowrocławiu (Kujawsko-
Pomorska WK). Projekt ten był realizowany etapami w ramach
Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych. Pierwszy etap
polegał na teoretycznym wprowadzeniu do tematyki
profesjonalnego wizerunku. Omówione zostały zasady dress code
obowiązujące w pracy, jak i podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Profesjonalny stylista dokonał analizy budowy ciała i kolorystycznej,
wyznaczając barwy i odcienie, które uczestnicy powinni
wykorzystywać przygotowując swoje stylizacje. Każdy uczestnik
projektu miał możliwość zrobienia zakupów w sklepie odzieżowym.
Stroje biznesowe będą wykorzystane podczas rozmowy
kwalifikacyjnej lub w przyszłej pracy zawodowej. Ostatnim krokiem
w kreowaniu wizerunku było spotkanie z wizażystkami, które
odbyło się w pracowni fryzjersko-kosmetycznej w Bydgoszczy.
Panie zadbały o elegancki i profesjonalny wygląd młodzieży.                      
Po zrobieniu make-up, manicure oraz fryzur, wykonano serię zdjęć. 

Cykl zajęć z doradcą zawodowym i stylistą ma za sobą młodzież                   
z 12-25 Hufca Pracy w Żywcu i 12-1 Hufca Pracy w Siemianowicach
Śląskich, gdzie był realizowany projekt „Od szkolenia do
zatrudnienia-EFS” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Uczestnicy projektu w Żywcu szkolili się                 
w zawodach kelnera-barmana oraz magazyniera - sprzedawcy                  
z obsługą wózka widłowego. Na młodzież czekały także
trzymiesięczne staże w wybranych przez siebie firmach. Każdy
otrzymał również certyfikat oraz stypendium. W siemianowickim
hufcu prowadzony był z kolei projekt "Od szkolenia do zatrudnienia
– EFS” dla grupy osób w przedziale wiekowym 18-24 lata, które
wymagają profesjonalnych i kompleksowych działań pomocowych
o charakterze edukacyjno-wychowawczym. Pierwszym etapem
projektu były indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, które
miały na celu określenie predyspozycji i zainteresowań
zawodowych oraz opracowanie indywidualnego planu działania.
Drugim etapem były warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
kolejnym indywidualne spotkania z pośrednikiem. Ten radził jakimi
kryteriami kierować się przy wyborze miejsca stażu. Uczestnicy
projektu odbyli także zajęciach z kreowania wizerunku, podczas
których otrzymali cenne wskazówki dotyczące autoprezentacji.
Rolą profesjonalnej stylistki było z kolei przeprowadzenie
metamorfozy młodzieży z wykorzystaniem zakupionych wcześniej
odzieży. 
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Grupa z siemianowickiego hufca skończyła kursy w zawodzie
kosmetyczki z wizażem stylizacji paznokci, magazyniera z obsługą
wózka widłowego oraz spawacza. Młodzież odbyła trzymiesięczny
staż zawodowy, który umożliwi im wykorzystanie dotychczasowej
wiedzy oraz zdobycie i podwyższenie kwalifikacji. W ramach
projektu jego uczestnicy wzięli udział w szkoleniach językowych,
komputerowych oraz w kursie na prawo jazdy. 

Warsztaty z zakresu kreowania wizerunku w ramach projektu „Od
szkolenia do zatrudnienia – YEI” odbyły się w Centrum Edukacji                   
i Pracy Młodzieży w Tarnowie oraz Młodzieżowym Centrum Kariery
w Gorlicach (Małopolska WK). Głównym celem warsztatów                        
w Tarnowie było zwiększenie samooceny uczestników oraz
poznanie sposobów autoprezentacji i zasad kreowania wizerunku.
Młodzi ludzie uświadomili sobie, że to, w co się ubierają i jak
prezentują siebie, wpływa na ocenę ich kompetencji. Umiejętne
dobieranie kolorystyki stroju, makijażu, dodatków i fryzury zgodnie
z zasadami dress code’u, pozwala stworzyć własny styl, ale musi on
być adekwatny do biznesowego wizerunku obowiązującego na
współczesnym rynku pracy. Zdobyta wiedza w trakcie zajęć na
temat właściwego wyglądu, umożliwia nabycie pewności siebie                     
w sytuacjach życia zawodowego i osobistego. Na zakończenie
warsztatów przeprowadzona została metamorfoza. Każdy                           
z uczestników odbył wizytę u fryzjera i kosmetyczki. Wszyscy
otrzymali ubrania dobrane do sylwetki. Uczestnicy projektu „Od
szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego przez Młodzieżowe
Centrum Kariery w Gorlicach skorzystali z indywidualnej usługi
fryzjerskiej i kosmetycznej. Był to ostatni etap wsparcia z zakresu
kreowania wizerunku. W ramach przeprowadzonych w salonie
fryzjersko-kosmetycznym „Erica” usług, młodzieży zaproponowano
wykonanie fryzur podkreślających ich naturalną urodę. Udzielono
także porad z zakresu pielęgnacji twarzy, dłoni, stóp i paznokci.
Kobietom wykonano makijaż dzienny odpowiednio dobrany do
danego typu urody.  
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W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Jeleniej Górze
(Dolnośląska WK) odbyły się praktyczne zajęcia w zawodzie
operatora koparko-ładowarki w ramach projektu „Od szkolenia do
zatrudnienia – YEI” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej. W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy kursu uczyli
się obsługi koparko-ładowarki, która jest maszyną wielozadaniową.
Można ją wykorzystywać do załadunku materiałów sypkich oraz do
wykonywania wykopów. Ma też możliwość mocowania osprzętu
np. młotów wyburzeniowych czy nożyc. Uprawnienia operatora
koparko-ładowarki klasy III, jakie zdobyli uczestnicy projektu, dają
możliwość wykonywania prac na dowolnym tego typu sprzęcie do
czterech ton masy całkowitej oraz do ładowarki jednonaczyniowej
do ośmiu ton masy całkowitej. Zdający musiał poprawnie wykonać
zadania związane z obsługą maszyny i jej manewrowaniem.
Powinien umieć wskazać główne elementy, jakie wchodzą w skład
nadwozia, podwozia i układu roboczego. Niezbędna była
umiejętność sprawdzenia stanu poszczególnych płynów, ocena
stanu technicznego układu chłodzenia, hamulców i ogumienia kół.
Ukończenie kursu i zdanie egzaminu IMBIG, dało młodym ludziom
zawód poszukiwany na rynku pracy, dlatego uczestnicy projektu
starali się zdobyć jak najwięcej wiedzy i umiejętności w tym
zakresie. 

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Częstochowie realizowało
projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Jednym z kursów realizowanych w ramach programu
było szkolenie w zawodzie spawacza MAG, w którym udział wzięły
cztery osoby. Zajęcia objęły 150 godzin zajęć w formie teoretycznej                   
i praktycznej. Za udział w kursie jego uczestnicy otrzymali
stypendium. Kurs zakończy się egzaminem państwowym, który
nadał certyfikat oraz książeczkę spawacza, umożliwiającą
wykonywanie tego zawodu na terenie całej Unii Europejskiej.
Kolejną formą wsparcia w projekcie były trzymiesięczne staże
zawodowe w wybranym przez siebie zakładzie pracy. W ramach
projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” Centrum Edukacji                 
i Pracy Młodzieży w Częstochowie realizowała także kursy                         
w zawodach asystenta ds. księgowości i magazyniera/sprzedawcy                 
z umiejętnością obsługi kasy fiskalnej oraz wózka widłowego. Część
uczestników projektu po zakończeniu tego etapu, szkoliła się                     
w ramach kursu komputerowego ECDL (Europejski Certyfikat
Umiejętności Komputerowych), a część osób podjęła staże
zawodowe w zakładzie pracy. 
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W Środowiskowym Hufcu Pracy w Częstochowie (Śląska WK)
odbyły się zajęcia w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia
EFS”. Jego uczestnicy rozpoczęli je od spotkania z doradcą
zawodowym, który sporządził dla każdego indywidualny plan
działania. W zajęciach udział wzięła młodzież w wieku od 18 do 24
lat, która, dzięki temu podniosła swoje kwalifikacje zawodowe.
Projekt rozpoczął się od spotkania grupowego z doradcą w ramach
warsztatów aktywnego poszukiwania pracy. Celem zajęć z doradcą
była aktywizacja społeczno–zawodowa młodzieży, która miała im
ułatwić start w przyszłe życie zawodowe oraz przygotować do
skutecznego funkcjonowania na rynku pracy. W trakcie spotkania
młodzież miała możliwość przygotowania dokumentów
aplikacyjnych, a także własnej autoprezentacji. Uczestnicy projektu
przeszli metamorfozę podczas zajęciach z kreowania wizerunku.
Każdy mógł kupić odzież, którą założy na spotkanie z przyszłym
pracodawcą. Młodzież przeszła kurs w zawodzie magazyniera-
sprzedawcy z modułem wózka widłowego i kasą fiskalną. Po jego
zakończeniu rozpoczęły się staże zawodowe w zakładach pracy. 

W Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Ostrowcu
Świętokrzyskim odbył się kurs w zawodzie kucharza z elementami
kuchni molekularnej, realizowany w ramach projektu „Od szkolenia
do zatrudnienia - YEI”. Zajęcia odbyły się w formie teoretycznej                     
i praktycznej. Nad przebiegiem i realizacją zadań czuwały
pracownice MCK OHP w Ostrowcu Świętokrzyskim. W ramach
projektu jego uczestnicy przygotowali wymyślone przez siebie
potrawy. Muszą posiadać też wiedzę teoretyczną na temat dań, ich
elementów, właściwości, technik oraz podejścia do prezentacji.
Zdobyte umiejętności zostały wykorzystane podczas                               
3-miesięcznych staży zawodowych. W Zakładzie Doskonalenia
Zawodowego w Jędrzejowie (WK Świętokrzyska) odbyły kursy                  
w zawodzie sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych i terminali
płatniczych oraz kucharza i kelnera z elementami carvingu,
cateringu i organizacji przyjęć okolicznościowych. Razem                           
w zajęciach wzięło udział 10 osób. Przyszli sprzedawcy poznali
zagadnienia związane m.in. z organizacją pracy na stanowisku
zatrudnienia, profesjonalną obsługą klienta, kasy fiskalnej oraz
terminala płatniczego. Kandydaci na kucharzy uczyli się z kolei
sporządzania dań, poznali potrawy kuchni regionalnych                               
i narodowych. Nabyte umiejętności wykorzystali podczas                            
3-miesięcznych staży zawodowych, po zakończeniu których podjęli
pracę. 
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Szkolenia w zawodach kosmetyczki-wizażystki, kucharza,
cukiernika oraz operatora obrabiarek sterowanych numerycznie
CNC odbyły się w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie                  
w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia– YEI”. Zajęcia
objęły łącznie 150 godzin szkoleń teoretycznych oraz praktycznych.
Przyszłe kosmetyczki mogły nauczyć się zasad kreowania
wizerunku, elementów makijażu korekcyjnego, dziennego,
wieczorowego czy przedłużania rzęs. Szkolenie objęło tematykę
pielęgnacji, przedłużania i modelowania paznokci. Celem kursu na
operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC było
praktyczne opanowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na
obsługę oraz programowanie tokarek i frezarek. Program szkolenia
przewidywał teoretyczne i praktyczne zapoznanie się z obróbką,
skrawaniem, rysunkiem technicznym, planowaniem procesu
technologicznego oraz programowaniem urządzeń. Z kolei przyszły
kucharz podczas kursu nauczył się oceniać jakość surowców oraz
półproduktów używanych w punktach gastronomicznych. Zdobył
wiedzę i umiejętności przygotowywania różnego rodzaju potraw.
Cukiernik zaś pogłębił swoją wiedzę na temat przygotowania
deserów czy wypieków. Wszystkie kursy zakończyły się egzaminem
oraz uzyskaniem zaświadczeń potwierdzających zdobyte
umiejętności. Dobór szkoleń zawodowych był odpowiedzią na
zapotrzebowanie zgłaszane przez młodzież. Ich predyspozycje
zostały także ocenione przez doradców zawodowych. Kursy zostały
tak dobrane, aby stworzyć dla ich uczestników jak najlepsze szanse
na znalezienie zatrudnienia. 

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Lublinie odbyło się
szkolenie w zawodzie pracownika ds. sprzedaży i przyjęć towaru                   
z fakturowaniem i profesjonalną obsługą klienta oraz modułem
języka angielskiego. Uczestniczki w ramach projektu zdobyły
wiedzę na temat obsługi kasy fiskalnej, wystawiania faktur                            
i rachunków oraz profesjonalnej obsługi klienta. Poznały także
podstawy marketingu, promocji, obrotu towaru oraz dokumentacji
i programów sprzedażowych. Dla młodych osób kurs był szansą na
zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych, które                           
w przyszłości będą mogli wykorzystać w pracy zawodowej. 
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W sumie z 10. możliwości skorzysta z 119. uczestników projektu „Od
szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Sprzedawca z obsługą kasy
fiskalnej, modułem decorator oraz językiem obcym i programu do
fakturowania 45 osób, magazynier z obsługą kasy fiskalnej,
programów komputerowych/do fakturowania z obsługą wózka
jezdniowego/widłowego wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej
30 osób, kosmetyczka z obsługą kasy fiskalnej 13 osób, operator
koparko-ładowarki 6 osób, operator obrabiarek CNC z językiem
obcym 5 osób, wizażystka 5 osób, pracownik ds. sprzedaży i przyjęć
towaru z fakturowaniem i profesjonalną obsługą klienta 5 osób,
pracownik gospodarczy z obsługą kasy fiskalnej, wózka
jezdniowego wraz z bezpieczną wymianą butli i programami
komputerowymi 4 osoby, kelner/barman z elementami baristy oraz
językiem obcym 4 osoby, mechanik pojazdów samochodowych                  
2 osoby. Uczestnicy projektu to osoby w wieku 18-24 lat nieuczące
się i niepracujące. Zajęcia odbywały się w 10-12 osobowych grupach
w jednostkach OHP: CEIPM w Białej Podlaskiej, HP w Łukowie,
CEIPM w Chełmie, HP w Chełmie, CEIPM w Lublinie, ŚHP                               
w Lublinie, HP w Kraśniku, CEIPM w Zamościu, HP w Tomaszowie
Lubelskim i HP w Biłograju. Po zakończeniu kursów zawodowych
uczestnicy projektu wzięli udział w trzymiesięcznych stażach
zawodowych. W zakładzie pracy w praktyce sprawdzono swoją
wiedzę i umiejętności. Dla wielu młodych osób to także szansa na
późniejsze zatrudnienie u pracodawców. Zakończenie projektu
zaplanowano na koniec 2019 r. 

Uczestnicy projektu unijnego „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”,
realizowanego przez OHP na Warmii i Mazurach, wzięli udział                      
w warsztatach z kreowania wizerunku oraz spotkań ze stylistą.
Zajęcia miały na celu uświadomienie młodzieży, że jej wizerunek
oraz autoprezentacja, często mają wpływ na ocenę ich
kompetencji. Uczestnicy podczas warsztatów poznali podstawowe
zasady dress code, sztuki makijażu oraz rodzaje fryzur. Uczyli się
także mowy ciała w kształtowaniu własnego wizerunku, aby móc
profesjonalnie zaprezentować się w kontaktach zawodowych.
Ponadto wraz ze stylistą wybrali i zakupili odpowiednie ubrania,                 
w których niebawem będą mogli zaprezentować się przyszłemu
pracodawcy. Warsztaty zakończyły się wizytą w salonie fryzjerskim        
i w przypadku pań, wykonaniem profesjonalnego makijażu.
Uczestnicy projektu czekają na rozpoczęcie kolejnego wparcia,
jakim będą indywidualnie dobrane kursy zawodowe.  
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W Jarosławiu przeprowadzono projekt „Od szkolenia do
zatrudnienia – YEI”, który był współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi
młodych. Uczestnicy projektu podczas 10-godzinnych zajęć
teoretycznych dowiedzieli się, co wpływa na nasz wizerunek oraz
jak istotną rolę pełni on podczas autoprezentacji. Prowadząca
zajęcia indywidualnie doradzała młodym ludziom, jak można
zmienić swój wygląd na przykład poprzez wybór odpowiedniego
stroju. Udzielała wielu cennych rad i wskazówek, w jaki sposób
wyglądać stosownie podczas rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym
pracodawcą. Po dokonaniu zakupu strojów, każdy uczestnik
przeszedł metamorfozę polegającą na stylizacji fryzury i makijażu.
Zajęcia miały na celu wzrost samooceny uczestników projektu.
Kolejnym etapem realizacji projektu będą kursy zawodowe, po
zakończeniu których młodzi ludzie odbędą trzymiesięczny staż                 
u wybranego pracodawcy. 

Zasady kreowania wizerunku, mowy ciała, dress code oraz
autoprezentacja. Były to główne punkty programu warsztatów                  
w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
realizowanego przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP                  
w Toruniu (Kujawsko-Pomorska WK). Uczestnicy nabyli wiedzę                  
z zakresu podstaw wizażu, doboru garderoby do sylwetki oraz
profesjonalnej stylizacji. Ponadto przeprowadzona została analiza
kolorystyczna pod kątem makijażu, zgodna z danymi typami urody.
Omówiono także zasady modelowania twarzy. Zajęcia były
prowadzone z podziałem na grupy mężczyzn i kobiet. W drugim
dniu zajęć uczestnicy wybrali się na zakupy w celu wyboru ubioru
na rozmowę rekrutacyjną z pracodawcą. Trzeciego dnia zaś
przeprowadzono metamorfozy uczestników w oparciu o zabiegi
fryzjerskie, kosmetyczne i konsultacje ze stylistą. Podobne zajęcia                       
w ramach tego samego projektu odbyły się w Centrum Edukacji                   
i Pracy Młodzieży we Włocławku. Podobnie jak w Toruniu, porady
stylistów miały na celu zwiększenie samooceny uczestników
projektu, nauczenie ich sposobów autoprezentacji oraz dbania                   
o siebie. Poprzez udział w zajęciach młodzież nabyła kompetencje
w zakresie prezentowania się podczas rozmów o pracę oraz                       
w innych sytuacjach strategicznych dla własnego rozwoju
zawodowego. Warsztaty zakończyły się metamorfozą każdego
uczestnika. 
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W Nysie (Opolska WK) przeprowadzono projekt „Od szkolenia do
zatrudnienia - EFS”. Jego uczestnicy brali udział w zajęciach
indywidualnych i grupowych z doradcą zawodowym. Młodzież
pracowała nad umiejętnością autoprezentacji, rozpoznawania
swoich mocnych i słabych stron. Przekonała się także, jak dużą rolę
odgrywa poprawność w komunikacji interpersonalnej. Uczestnicy
projektu przeprowadzili analizę realizacji planów zawodowych                    
i osobistych. Ćwiczyli także umiejętności planowania                               
i formułowania celów. Doradca zawodowy szczegółowo omówiła
budowę CV oraz listu motywacyjnego, czyli dokumentów
aplikacyjnych niezbędnych do podjęcia pracy. Ostatnia część
warsztatów została przeznaczona na zaprezentowanie własnej
osoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 

W Bielsku-Białej odbył się kurs w zawodzie pracownika biurowego
w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”. Wzięło w nim
udział siedem kobiet, które wcześniej ukończyły indywidualne oraz
grupowe zajęcia ze specjalistą z Mobilnego Centrum Informacji
Zawodowej. Kurs obejmował zajęcia teoretyczne oraz praktyczne.
Ich tematyka to wszelkie zagadnienia związane z organizacją pracy
w biurze, od prawidłowego obiegu dokumentów po obsługę
specjalistycznych programów. Odbyły się również warsztaty                        
z zakresu kreowania wizerunku w tym spotkanie z fryzjerem,
kosmetyczką i wizażystą. Wszystkie uczestniczki projektu otrzymały
stypendium stażowe, refundację kosztów dojazdu oraz wyżywienie
w trakcie zajęć. Po zakończonym kursie, odbyły się trzymiesięczne
staże w trakcie, których można było zdobyć pierwsze
doświadczenie zawodowe. 
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Warsztaty kreowania wizerunku z usługą stylisty                               
i przeprowadzeniem metamorfozy odbyły się w jednostkach
Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP dla uczestników projektu
„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Zajęcia zrealizowano                           
w ramach zadania projektowego „Wsparcie zatrudnienia”, a ich
celem było zwiększenie samooceny i kompleksowego
przygotowania uczestników do wejścia na rynek pracy.                               
W Tomaszowie Lubelskim odbyły się zajęcia, podczas których
omawiano m.in. wizerunek w pracy i podczas rozmów
kwalifikacyjnych, analizę kolorystyczną oraz zasady i składowe
dobrego wizerunku, sposoby korygowania dysproporcji sylwetki,
dobór fasonów, rozmiarów i dodatków. Młodzież miała również
możliwość uczestnictwa w konsultacjach dotyczących podstaw
makijażu, technik nakładania kosmetyków, doboru kolorystyki do
typu urody i okazji. Głównym celem warsztatów było
uświadomienie młodzieży, że w dzisiejszych czasach to, w co się
ubieramy i jak kreujemy nasz wizerunek wpływa na ocenę naszych
kompetencji. Znając najważniejsze zasady dress code’u oraz
sposoby stylistów każdy może stać się pewniejszy w różnych
sytuacjach życiowych, takich jak rozmowa o pracę, rozmowa                      
z przełożonym czy wystąpienia publiczne. W Kraśniku odbyły się
warsztaty dla uczestników projektu z kreowania wizerunku.
Dziesięć osób miało okazję poznać zasady stosowania ubioru
odpowiedniego do sytuacji, wizerunku w pracy i podczas rozmów
kwalifikacyjnych, wizerunku osobistego. Konsultacje obejmowały
również kwestie doboru kosmetyków i dbania o siebie, zwiększenie
samooceny uczestników oraz sposoby autoprezentacji. Uczestnicy
projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” przeszli metamorfozę
i otrzymali stroje, które mogą być przydatne w sytuacji rozmów                  
o pracę. Przeprowadzono zajęcia z kreowania wizerunku w ramach
projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w grupie                               
w Środowiskowym Hufcu Pracy w Lublinie. Tam również poza
zdobyciem wiedzy jakie są zasady kreowania wizerunku w pracy                   
i podczas rozmów kwalifikacyjnych, uczestnicy mogli skorzystać                  
z usług makijażystki i fryzjera, a także przy pomocy stylisty mogli
dobrać stroje. Prowadzący podkreślali, że nasz wizerunek wpływa
na nasz rozwój zawodowy i karierę. Podczas warsztatów
uczestnikom towarzyszyły emocje związane z doborem ubrań.
Odbył się projekt „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”. Jego
zasadniczym elementem były szkolenia zawodowe oraz staże                       
u pracodawców, które mają pomóc uczestnikom w znalezieniu
pracy. Projekt realizowany był w ramach Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych.  
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Kompleksowe informacje na ten temat: w jaki sposób można się
przygotować do wejścia na rynek pracy? jak ubrać się na rozmowę
kwalifikacyjną? otrzymali uczestnicy projektu „Od szkolenia do
zatrudnienia - YEI” w Pińczowie i Starachowicach (Świętokrzyska
WK). Uczestniczki pińczowskiej grupy podczas zajęć teoretycznych,
omówiły m.in.: analizę kolorystyczną, zasady dress codu, savoir-vivre
w pracy, mowę ciała i jej znaczenie. Po przygotowaniu
teoretycznym zakupiono zestawy ubrań odpowiednie do rozmowy
kwalifikacyjnej. Z pomocą stylistki,   uczestniczki projektu przeszły
prawdziwą metamorfozę.   Działania te mają przygotować młodzież
do wejścia na rynek pracy i jak najlepszego zaprezentowania się
przyszłym pracodawcom. Kolejnym wsparciem były kursy
zawodowe. Warsztaty, jak i metamorfozę przeprowadziła firma Art
Color Models z Rzeszowa. Podobne zajęcia obyły się także                          
w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach.
Uczestnicy, w tym również panowie, brali udział w warsztatach
kreowania wizerunku pod czujnym okiem stylisty. Zwieńczeniem
tej części projektu było realne pokazanie zmiany wizerunku,
dopasowaniu makijażu i fryzur oraz sesja fotograficzna. Zajęcia
odbyły się w ramach projektu Gwarancji dla młodzieży „Od
szkolenia do zatrudnienia - YEI” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych.  

Kurs  zawodowy w zawodzie spawacza  o dbywa się w Skoczowie                    
i obejm ował  zajęcia teoretyczne oraz praktyczne mające na celu  
 przygotowanie uczestników do uzyskania uprawnień do spawania
metodą MAG .  W kursie  wzięło  udział trzech mężczyzn, którzy
dotychczas ukończyli indywidualne oraz grupowe zajęcia z doradcą
zawodowym z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej                            
z Bielska-Białej. Dzień później ruszył kurs dla przyszłych
krawcowych. Ostatnie dni wypełnione były zdobywaniem wiedzy
teoretycznej oraz zajęciami praktycznymi. Mimo, że niektóre
uczestniczki nie miały wcześniej kontaktu z maszyną do szycia, to
już mają na swoim koncie pierwsze ubrania. Na wszystkich, którzy
pozytywnie prze szli  szkolenie czeka ły  certyfikaty potwierdzające
uzyskane kwalifikacje.
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Wszystkie uczestniczki projektu ukończyły indywidualne oraz
grupowe zajęcia z doradcą zawodowym z Mobilnego Centrum
Informacji Zawodowej z Bielska-Białej. Wzięły także udział                            
w warsztatach z zakresu kreowania wizerunku oraz przeszły
metamorfozy pod okiem stylisty, fryzjera, kosmetyczki oraz
wizażystki. Wszyscy uczestnicy projektu, oprócz dużej dawki
wiedzy, otrzymają również stypendium stażowe, refundację
kosztów dojazdu oraz wyżywienie. Odbył się także kurs zawodowy
dla magazyniera. Szkolenie trwało 150 godzin i objęło tematykę nie
tylko związaną z obsługą wózka widłowego i wymianą butli
gazowych, ale także z technikami i formami sprzedaży w tym
obsługę kasy fiskalnej. Także w Dąbrowie Górniczej był projekt "Od
szkolenia do zatrudnienia – EFS", w ramach którego uczestnicy
przeszli metamorfozy pod kierunkiem doświadczonej stylistki.
Podczas warsztatów z kreowania wizerunku uczestnicy dowiedzieli
się jak sprawić by ubiór podkreślał nasze atuty i świadczył                            
o profesjonalizmie, jakie znaczenie ma mowa ciała oraz
odpowiednia autoprezentacja. Stylistka pomogła dobrać i zakupić
stroje oraz dodatki odpowiednie do ich sylwetki i typu urody,                       
a całości dopełniła wizyta u fryzjera oraz porady kosmetyczki.
Obecnie część uczestników projektu realizowanego przez Ośrodek
Szkolenia i Wychowania OHP w Dąbrowie Górniczej rozpoczęła
kurs spawania metodą MAG. 

Odbyły się kursy zawodowe dla młodzieży biorącej udział                            
w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” przygotowujące
do pracy na stanowisku kosmetyczka z elementami wizażu                         
i stylizacji paznokci. W kursie zawodowym wzięło udział dziesięć
uczestniczek z Młodzieżowego Centrum Kariery w Opatowie.
Zajęcia odbyły się w tamtejszym salonie „Eliza”. Program
obejmował 150 godzin lekcji m.in. z zakresu wiedzy o anatomii                        
i fizjologii człowieka. Lwią część czasu pochłonęło poznawanie
technik przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych                               
i upiększających, w tym przedłużania paznokci różnymi metodami,
ich zdobienia i stylizacji. Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu
uczestnicy projektu otrzymali zaświadczenia. Zajęcia w ramach
tego samego projektu odbyły się także w Zakładzie Doskonalenia
Zawodowego w Kielcach. Uczestniczki miały możliwość poćwiczyć
na profesjonalnym sprzęcie pod okiem prowadzącej. Zajęciom
przyglądali się zastępca komendanta Świętokrzyskiej Wojewódzkiej
Komendy OHP w Kielcach i komendant kieleckiego hufca. 
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Z zagadnień dotyczących rynku pracy i metod jej poszukiwania, ale
także z porad stylisty skorzystali uczestnicy unijnego projektu „Od
szkolenia do zatrudnienia – EFS” z Młodzieżowego Centrum Kariery
w Gdyni (Pomorska WK). Przez dziesięć dni młodzież brała udział
w grupowych zajęciach z doradztwa zawodowego i warsztatach
aktywnego poszukiwania pracy. Spotkania obejmowały
zagadnienia dotyczące rynku pracy, metod jej poszukiwania,
przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz tego w jaki sposób
zachowywać się podczas rozmowy kwalifikacyjnej. To nie wszystko.
Doradca zawodowy przygotowała również dla uczestników
wycieczkę do Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni. Młodzież                       
z grupy MCK w Gdyni miała możliwość uczestnictwa w warsztatach
z zakresu kreowania wizerunku wraz z usługą stylisty. Wszystko
połączone zostało z metamorfozą każdego z nich. Zajęcia trwały
trzy dni. Pierwszego dnia młodzież nabyła wiedzę teoretyczną
dotyczącą sposobu autoprezentacji i wizażu. Drugiego dnia przy
pomocy stylisty młodzież uczestniczyła w zakupach strojów,                         
w których będą mogli zaprezentować się potencjalnym
pracodawcom. Trzeci dzień zakończył się wspomnianą
metamorfozą. Uczestnicy skorzystali z usługi fryzjerskiej oraz
kosmetycznej. Stylistka dobrała dla uczestników makijaż do typu
urody oraz odpowiedni do potencjalnej pracy. Następnym etapem
projektu będą kursy zawodowe, które mają rozpocząć się w lipcu
tego roku. 

50 bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo osób w wieku od 18 do
24 lat zrealizowało projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”.
Zajęcia odbyły się w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży                              
w Białymstoku, Łomży i Suwałkach oraz w Młodzieżowym
Centrum Kariery w Grajewie i Hajnówce (Podlaska WK). W ramach
projektu jego uczestnicy brali udział w zajęciach z doradcą
zawodowym, pośrednikiem pracy i w warsztatach kreowania
wizerunku. Podczas spotkań ze specjalistami OHP z zakresu rynku
pracy każdy miał możliwość przedyskutowania własnej sytuacji
zawodowej, odkrycia swoich predyspozycji zawodowych                               
i umiejętności, ale też zdobycia informacji na temat wymagań
pracodawców przyjmujących na staż zawodowy. Uczestnicy zostali
poinformowani o przysługujących im prawach i obowiązkach                        
w zakresie rynku pracy. W trakcie warsztatów z zakresu kreowania
wizerunku, połączonych z usługą stylisty i zakończonych zakupem
stroju, uczestnicy projektu mogli zwiększyć własną samoocenę,
nauczyć się sposobów autoprezentacji oraz dbania o siebie. 
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Dowiedzieli się, że znając najważniejsze zasady dress codu oraz
sposoby stylistów każdy może stać się pewniejszy siebie w różnych
sytuacjach życiowych, jak np. rozmowa o pracę, rozmowa                           
z przełożonym, wystąpienia publiczne itp. Obecnie uczestnicy                   
w ramach wsparcia projektowego realizują kursy zawodowe, po
których będą mogli zwiększyć własne szanse na lokalnym rynku
pracy. Po zakończeniu kursów czekały na nich jeszcze
trzymiesięczne płatne staże zawodowe u lokalnych pracodawców
z możliwością zatrudnienia. 

W rybnickim Hufcu Pracy odbyły się zajęcia szkoleniowe w ramach
unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”. Dziesięć
kobiet w wieku od 18 do 24 lat miało okazję spotkać się z doradcą
zawodowym. Wszystkie panie wzięły także udział w warsztatach                 
z zakresu kreowania wizerunku oraz metamorfozach.   Warsztaty
prowadził pracownik Punktu Pośrednictwa Pracy w Rybniku, który
kieruje na pierwsze rozmowy do pracodawców gotowych przyjąć
beneficjentki na trzymiesięczny staż zawodowy. Kolejnym krokiem
było spotkanie dotyczące kreowania wizerunku, które z pewnością
pozytywnie wpłynie na pewność siebie i poczucie wartości.
Uczestniczki skorzystały także z profesjonalnych usług fryzjera,
kosmetyczki oraz stylistki. Mogły także zakupić stylowe ubrania                   
i obuwie. Dwie osoby pracują w charakterze pracownika biurowego
o specjalności kadry i płace. Warto dodać, że biorące udział                       
w zajęciach otrzymały zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie.  

Zakończyły się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla
uczestników drugiej edycji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –
YEI” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
realizowanego przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP                  
w Tarnowie (Małopolska WK). Zajęcia w wymiarze czterdziestu
godzin prowadził   doradca zawodowy MCIZ. Spotkania miały na
celu przybliżenie młodym ludziom zagadnień związanych m.in.                  
z metodami aktywnego poszukiwania pracy, aktualną sytuacją
kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy oraz opracowywaniem
dokumentów aplikacyjnych. Uczestnicząca w zajęciach młodzież
miała okazję zmierzyć się z sytuacjami, których w najbliższym
czasie będzie doświadczać poszukiwaniem interesujących ofert,
analizą oczekiwań czy autoprezentacją. Najtrudniejszym zadaniem
okazało się uświadomienie sobie, jakim potencjałem dysponuje
każdy z uczestników, jak pozorne słabości zamieniać w atuty. 
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Zaproponowane przez doradcę ćwiczenia dotyczyły więc w głównej
mierze utrwalania pozytywnego obrazu siebie oraz sposobów
opisywania umiejętności i doświadczeń (nie tylko zawodowych)                 
w kontekście wymagań przyszłych pracodawców. W ankietach
ewaluacyjnych uczestnicy bardzo pozytywnie wyrażali się na temat
zajęć, w których wzięli udział. Doceniali zarówno uzyskane
informacje, możliwość zdobycia nowych umiejętności, jak również
warsztatową konwencję spotkań.  Podobne warsztaty odbyły się
także w Młodzieżowym Centrum Kariery w Limanowej. Zajęcia,
jakie prowadził doradca zawodowy miały na celu zaplanowanie
indywidualnej ścieżki edukacyjnej i zawodowej dla 10-osobowej
grupy młodzieży. Dla każdego z uczestników został opracowany
Indywidualny Plan Działania w oparciu o informacje dotyczące
zainteresowań, umiejętności, mocnych i słabych stron, sytuacji
społeczno-ekonomicznej, zawodowej oraz zdrowotnej klienta.
Doradca zawodowy określił predyspozycje osobowościowe
uczestników poprzez wykonanie testu predyspozycji zawodowych      
i na podstawie wyników dokonano wyboru kursów zawodowych.
Ważne dla projektu było również wybranie dodatkowych form
wsparcia w ramach całej ścieżki. Zajęcia zostały zrealizowane                  
w ramach ośmiu spotkań grupowego doradztwa zawodowego.
Uczestnicy dokonali też analizy zawodów deficytowych. Spotkania
dotyczyły oceny własnej, aktualnej sytuacji zawodowej i zasad
poruszania się po lokalnym rynku pracy. Poza informacjami                        
z powyższego zakresu, uczestnicy zdobyli również wiedzę na temat
sporządzenia dokumentów aplikacyjnych. Najgorętszym tematem
dyskusji okazał się lokalny, trudny, rynek pracy. Poruszono również
kwestię własnej działalności gospodarczej, sensu zakładania firmy.
Na koniec doradca zawodowy przeprowadził z każdym
uczestnikiem projektu symulację rozmowy kwalifikacyjnej.  
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W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Starachowicach
(Świętokrzyska WK) przeprowadzono projekt realizowany                            
w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych pn. „Od
szkolenia do zatrudnienia - YEI”. OSiW w Starachowicach miła
objąć wsparciem młodzież w przedziale wiekowym 18-24 lata, która
nie pracuje, nie była zarejestrowana w Powiatowych Urzędach
Pracy i znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. W związku z tym,
udział w projekcie był proponowany głównie absolwentom OHP.
Kilku chętnych z nich spotkało się z doradcą zawodowym. Celem
było omówienie zajęć i form wsparcia przewidzianych w projekcie.
Ponadto młodzież wypełniła deklaracje uczestnictwa i niezbędne
dokumenty projektowe. Uczestnicy szkolenia traktują projekt jako
możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych bez
ponoszenia kosztów oraz zwiększenie szans na rynku pracy. 

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Mrągowie
(Warmińsko-Mazurska WK) zakończono realizację zajęć z zakresu
obsługi programów komputerowych realizowanych w ramach
unijnego projektu „Stawiam na przyszłość”. Całość kursu składała
się z czterech modułów: 1. podstawy pracy z komputerem, 2.
podstawy pracy w sieci, 3. przetwarzanie tekstów, 4. arkusze
kalkulacyjne. Program szkolenia został dostosowany do poziomu
wiedzy, umiejętności oraz zainteresowań uczestników projektu.
Młodzi ludzie uczyli się m.in. korzystania z edytora tekstu oraz
arkuszy kalkulacyjnych, a także formatowania, używania
podstawowych funkcji matematycznych statystycznych i
logicznych, tworzenia i formatowania wykresów, diagramów oraz
korzystania z sieci informatycznych. Tematyka zajęć obejmowała
też kwestie dotyczące bezpieczeństwa w sieci, tworzenia stron
internetowych oraz roli mediów społecznościowych podczas
poszukiwania pracy. Ostatnim etapem kursu był egzaminu, po
zaliczeniu którego uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające
poziom nabytych kwalifikacji zgodnie ze standardem ECDL. Zajęcia
z zakresu obsługi programów komputerowych były kolejną formą
wsparcia w ramach projektu „Stawiam na przyszłość”. Wcześniej
uczestnicy przeszli ścieżkę doradztwa zawodowego, a także zajęcia
z zakresu zapobiegania depresji oraz indywidualne poradnictwo
psychologiczne.  
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W Bartoszycach (Warmińsko-Mazurska WK) zrealizowano projekt
„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Głównym celem projektu była
poprawa sytuacji młodych osób na rynku pracy poprzez
zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności
do zatrudnienia. Dzięki zaproponowanym formom wsparcia
młodzież nie tylko podwyższyła lub zmieniła swoje kwalifikacje
zawodowe, ale rozwinęła również cenione przez pracodawców
kompetencje oraz umiejętności społeczne w obszarze komunikacji
interpersonalnej i autoprezentacji. Dodatkowo zdobytą w ramach
staży zawodowych wiedzę i doświadczenie młodzi ludzie mogli
wykorzystać na dalszych etapach kariery zawodowej. Spotkanie
było doskonałą okazją do wymiany opinii na temat rodzajów
działań realizowanych w ramach projektu, ich efektów oraz
wzajemnej współpracy pomiędzy uczestnikami projektu a jego
realizatorem. Spotkanie zakończyło się wręczeniem zaświadczeń
potwierdzających udział we wszystkich zaplanowanych formach
wsparcia. Zdobyte w ramach projektu doświadczenie stanowi
istotny element przygotowania młodych ludzi do samodzielnej
pracy. Już dziś wiadomo, że większość uczestników będzie
kontynuowała swoją karierę w zawodzie, który zdobyła w trakcie
projektu. 

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Legnicy (Dolnośląska WK)
odbył się projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Pierwszą
formą wsparcia były zajęcia z doradcą zawodowym, podczas
których zostały opracowane indywidualne plany działania                          
w zależności od sytuacji każdego potencjalnego uczestnika
projektu. Ponadto młodzież mogła wziąć udział w warsztatach
aktywnego poszukiwania pracy, kursach zawodowych
uzupełnionych o różnego rodzaju szkolenia ogólnorozwojowe,
warsztatach kreowania wizerunku połączonych z usługą stylisty,
stażach zawodowych oraz indywidualnym pośrednictwie pracy. 
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Uczestnicy Hufca Pracy w Świdnicy (Dolnośląska WK) wzięli udział
w ostatnim etapie unijnego projektu „Stawiam na przyszłość”
formie kursu ECDL. Europejski Certyfikat Umiejętności
Komputerowych, czyli European Computer Driving Licence to                     
w dosłownym tłumaczeniu: Europejskie Komputerowe Prawo
Jazdy, którego zdobycie będzie dla uczestników potwierdzeniem
posiadanych kompetencji, pozwoli młodym ludziom na wzrost
pozycji na rynku pracy, a także większą pewność w utrzymaniu
zatrudnienia oraz wzrost mobilności. Zwiększy też ich szanse na
rynku pracy w Europie i na świecie. W trakcie zajęć prowadzonych
przez specjalistę zatrudnionego przez firmę Nestor uczestnicy
projektu nabyli wiedzę z zakresu obsługi podstawowych funkcji
komputera i bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczyli się
również przetwarzania tekstu i korzystania z programu EXCEL.
Efektem szkolenia było uzyskanie certyfikatu potwierdzającego
nabyte kwalifikacje. 

Młodzież uczestnicząca w projekcie „Stawiam na przyszłość”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
objęta była wsparciem w postaci zajęć wyrównawczych                               
z matematyki. W projekcie wzięli udział młodociani pracownicy,
uczestnicy Hufca Pracy w Opolu, którzy z powodu uwarunkowań
rodzinnych i środowiskowych znaleźli się w trudnej sytuacji.
Młodzież uczestniczy m.in. w zajęciach z doradcą zawodowym,
psychologiem oraz kursie komputerowym. Natomiast zajęcia
wyrównawcze z matematyki miały pomóc w nadrobieniu zaległości
szkolnych, zdaniu egzaminów i ukończeniu szkoły. Sami uczestnicy
przyznają, że warsztaty wyrównawcze z matematyki to strzał                             
w dziesiątkę, ponieważ udział w nich pozwala na nadrobienie
zaległości i spokojne przygotowanie się do egzaminów
semestralnych. 
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W Pińczowie (Świętokrzyska WK) odbyły się zajęcia z fizyki                          
w ramach warsztatów wyrównawczych z przedmiotów szkolnych,
które są kolejnym etapem realizacji unijnego projektu ,,Stawiam na
przyszłość”. Młodzież została podzielona na trzy grupy. Dwie z nich
to uczniowie VIII klasy Szkoły Podstawowej i III Gimnazjum, dla
których przewidziano 40 godzin nauki tego przedmiotu. Z kolei
trzecia grupa, to uczniowie z klasy I Branżowej I Stopnia, który
realizowali 30 godzin. Zajęcia prowadzili nauczyciele fizyki. Podczas
kolejnych spotkań uczestnicy poznawali i utrwalali pojęcia i prawa
fizyki związane z procesami i zjawiskami występującymi                               
w przyrodzie, jak również wzory i jednostki oraz schematy i wykresy
związane tematycznie z prawami fizyki. 

W Opolu zrealizowano projekt „Stawiam na przyszłość”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu
dziesięcioro uczestników, mających status młodocianego
pracownika, znajdującego się w trudnej sytuacji na rynku pracy,
zostało objętych wieloma formami wsparcia. Uczestniczyli                           
w zajęciach z doradcą zawodowym, psychologiem, w kursie
komputerowym o standardzie ECDL. Bardzo ważną formą wsparcia
były zajęcia wyrównawcze, dzięki czemu młodzież mogła nadrobić
zaległości w nauce. Uczestnicy w trakcie projektu zyskali nowe
kompetencje, niezbędne do wejścia na rynek pracy. Udział                           
w projekcie dał im szansę na pogłębienie swojej wiedzy, zdobycie
nowych umiejętności oraz poznanie samych siebie. W spotkaniu
podsumowującym uczestniczyli: Komendant Wojewódzki OHP,
zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP, dyrektor Zespołu
Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu, Komendant
opolskiego Hufca Pracy wraz z merytoryczną obsługą projektu oraz,
co najważniejsze, młodzież uczestnicząca w projekcie. Uczestnicy
projektu podczas uroczystego podsumowania otrzymali certyfikaty
oraz zaświadczenia. Ponadto każdemu został wręczony drobny
upominek. Wojewódzki Komendant podziękował każdemu                         
z młodych ludzi za zaangażowanie oraz trud włożony                               
w uczestnictwo, bez tego bowiem projekt nie zakończyłby się
sukcesem. Ogromne podziękowania należą się również wszystkim
osobom zaangażowanym w projekt, które umożliwiły i w miarę
możliwości pomagały młodzieży wytrwać w tym intensywnym
przedsięwzięciu. 
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Jednostki organizacyjne Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej
Komendy OHP skończyły projekt „Od szkolenia do zatrudnienia –
YEI” zrealizowany w ramach programu Gwarancji dla młodzieży.
Uczestnicy projektu z Ośrodka Szkolenia Zawodowego                               
w Kurzętniku oraz Młodzieżowego Centrum Kariery w Braniewie
podzielili się swoimi wrażeniami i zdobytymi umiejętnościami.
Beneficjenci otrzymali certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające
ich udział we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia. Udział
w projekcie, jak sami podkreślali w rozmowach uczestnicy, dał im
ogromną szansę na zdobycie nowego doświadczenia. Brak lub
małe doświadczenie zawodowe było jednym z głównych powodów
problemów z możliwością podjęcia zatrudniania. Młodzież poza
przygotowaniem do samodzielnej pracy, zyskała wiele
dodatkowych wartości m.in. społecznych - bardzo ważnych                       
w nawiązywaniu nowych kontaktów w relacji uczestnik-
pracodawca-współpracownicy, które na pewno zaowocują                         
w przyszłości swobodnym poruszaniem się na rynku pracy. Udział
w projekcie pozwolił poznać specyfikę pracy i zdobyć nowe
kompetencje, jednak jego główną zaletą była przepustka do
zatrudniania. Przypomnijmy, że głównym celem projektu „Od
szkolenia do zatrudnienia – YEI” była aktywizacja zawodowa
młodych osób w wieku 18-24 lat, pozostających bez zatrudnienia,
nieuczących się, którym ograniczenia materialne i środowiskowe
oraz niedostateczne kwalifikacje zawodowe uniemożliwiały wyjście
na rynek pracy i podjęcie zatrudnienia gwarantującego udany start
życiowy. Udział w projekcie rozpoczęto od indywidualnego
doradztwa zawodowego i opracowania Indywidualnych Planów
Działania, obejmujących zakres wsparcia, a także szczegółową
diagnozę predyspozycji zawodowych. Podczas kolejnych etapów
młodzież uczestniczyła w różnego rodzaju szkoleniach i kursach,                   
a także w zajęciach przygotowujących do usamodzielnienia się oraz
warsztatach z zakresu kreowania wizerunku połączonych z usługą
stylisty. Atutem była możliwość skorzystania m.in. z kursów
językowych, komputerowych (w tym ECDL), prawa jazdy kat. B.
Ostatnim etapem były trzymiesięczne staże zawodowe, czyli
praktyczne sprawdzenie nabytej wiedzy i umiejętności w zakładach
pracy. Dodatkowo uczestnicy projektu mieli zapewnione bezpłatne
wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczenie
NNW, jednorazowe stypendium szkoleniowe wypłacane po
ukończeniu kursu zawodowego, stypendium stażowe za każdy
miesiąc odbywanego stażu oraz zwrot kosztów opieki nad
dzieckiem, bądź osobą zależną.  
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Warsztaty wyrównawcze z matematyki odbyły się dzięki unijnemu
projektowi „Stawiam na przyszłość” w Pińczowie (Świętokrzyska
WK). Młodzież została podzielona na trzy grupy. Dwie z nich to
uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum, którzy
będą realizować po 40 godzin nauki tego przedmiotu. Z kolei 30
godzin przewidziano dla trzeciej grupy, uczniów I klasy branżowej
szkoły I stopnia. Z młodzieżą spotykali się nauczyciele matematyki.
Uczestnicy projektu poznali i utrwalili działania na liczbach
naturalnych i ułamkach, a także obliczenia pola figur. Rozwiązują
również zadania tekstowe za pomocą równań matematycznych. 

W Lęborku (Pomorska WK) zakończył się projekt „Stawiam na
przyszłość - EFS”. Na spotkaniu podsumowującym projekt obecni
byli również m.in. Wojewódzki Komendant OHP wraz                               
z pracownikami Zespołu ds. Programów Europejskich i Współpracy
Międzynarodowej. Młodzieży towarzyszyli także: psycholog
prowadząca zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród
młodzieży oraz indywidualne konsultacje psychologiczne, doradca
zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Lęborku oraz
pracodawcy współpracujący z jednostką. Zanim uczestnikom
wręczono zaświadczenia, certyfikaty i upominki, Wojewódzki
Komendant podziękował im za wytrwałość, wysiłek                               
i zaangażowanie podczas zajęć. Dziękowano również rodzicom,
opiekunom i pracodawcom za wspieranie i motywowanie
młodzieży. Po części oficjalnej na wszystkich czekał słodki
poczęstunek przygotowany przez pracodawców. 

W Świdnicy (Dolnośląska WK) odbył się projekt „Stawiam na
przyszłość” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej                      
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Młodzież brała
udział zajęciach indywidualnych i grupowych z doradcą
zawodowym. Młodzi ludzie uczyli się planowania indywidualnej
ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Za nimi także prewencyjne zajęcia
z psychologiem, których celem było uświadomienie młodzieży jak
poważną chorobą jest depresja oraz gdzie i kogo można prosić                   
o pomoc. Uczestnicy projektu ukończyli zajęcia wyrównawcze                     
z języka polskiego i zaczęli zajęcia wyrównawcze z matematyki oraz
kontynuują zajęcia z doradcą zawodowym.  
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Grupa dziesięciu lęborskich uczestników Hufca Pracy (Pomorska
WK) zrealizowała projekt „Stawiam na Przyszłość”. Ostatnim
wsparciem projektowym był kurs ECDL, dzięki któremu młodzież
zdobyła wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystywania
podstawowych funkcji komputera i systemu operacyjnego oraz
mogła przystąpić do egzaminu. Szkolenie składało się z czterech
modułów: podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci,
przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne. Wcześniej uczestnicy
wzięli udział w zajęciach z doradcą zawodowym i zapobiegania
depresji oraz indywidualnych konsultacjach psychologicznych.
Jednym ze wsparć były warsztaty wyrównawcze z przedmiotów
szkolnych. Młodzież otrzymała pakiet pomocy naukowych                           
i szkolnych oraz stypendium szkoleniowe. 

Zrealizowano projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” dla
uczestników z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach
(Podlaska WK). Odbywały się staże zawodowe w zawodach kelnera
i magazyniera. Pracodawcom z tytułu przyjęcia uczestnika,
przysługiwały środki na zakup wyposażenia stanowiska pracy.
Zaangażować również musieli opiekuna dla każdego stażysty, który
sprawował nadzór oraz czuwał nad prawidłową organizacją                           
i przebiegiem stażu, zgodnie z przyjętym programem. Dodatkowo
wszyscy uczestnicy byli objęci wsparciem opiekuna projektu,
dofinansowaniem dojazdów. Wypłacano im również stypendium
stażowe. Dla młodych ludzie było to pierwsze zetknięcie się                          
z prawdziwą pracą. Musieli nauczyć się odpowiedzialności                             
i obowiązkowości. Mając takie doświadczenie uczestnicy rozpoczęli
aktywne poszukiwanie zatrudnienia. Na dzień dzisiejszy już dwie
osoby podjęły zatrudnienie. 

W bydgoskim Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży (Kujawsko-
Pomorska WK) zakończył się staż w ramach projektu unijnego „Od
szkolenia do zatrudnienia - YEI”. Młodzi ludzie mieli okazję zdobyć
doświadczenie zawodowe w kierunkach, które wybrali podczas
kursów zawodowych. Były to mobilna kosmetyczka z elementami
wizażu i stylizacji paznokci, nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy
fiskalnej, operator CNC, magazynier z egzaminem UDT oraz grafik
komputerowy. Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” to nie
tylko staże zawodowe, młodzież rozpoczęła swoją edukację                          
i zaznajamianie się z rynkiem pracy poprzez miesięczne zajęcia                    
z doradcami zawodowymi. Następnie część osób wzięła udział                              
w kursie prawa jazdy.  
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Ponadto odbyły się zajęcia z psychologiem, z zakresu zapobiegania
depresji, komputerowe, ECDL, warsztaty przygotowujące do
usamodzielnienia się czy zajęcia z kreowania wizerunku                               
i metamorfozy. Nie lada wyzwaniem były również kursy językowe
angielskiego i niemieckiego, do których swoją chęć zgłosiła
zdecydowana większość młodzieży.

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Szamocinie
(Wielkopolska WK) dziesięcioosobowa grupa wzięła udział                          
w projekcie „Stawiam na przyszłość”, który był współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Odbył się również kurs komputerowy ECDL.
Uczestnicy utrwalali podstawy pracy z komputerem. Następnie
uczyli się organizacji i zarządzania plikami i folderami oraz
bezpiecznego korzystania z sieci. Grupa pracowała z aplikacją Word
oraz z arkuszami kalkulacyjnymi. Projekt „Stawiam na przyszłość”
miał na celu wsparcie młodych ludzi prowadzące do nabycia
kwalifikacji i kompetencji ważnych na rynku pracy. 

Odbyły się staże zawodowe z projektu „Od szkolenia do
zatrudnienia - YEI”, w którym udział wzięli uczestnicy                               
z Młodzieżowego Centrum Kariery w Bielawie (Dolnośląska WK).
Podczas trzymiesięcznego stażu młodzi ludzie uzyskali nowe
umiejętności zawodowe oraz wiedzę niezbędną do wykonywania
czynności w określonych zawodach. Lepiej poznali lokalny rynek
pracy, ale przede wszystkim rozwinęli się w sferze osobistej, tym
samym wykazując pełną gotowość do rozpoczęcia swojej kariery
zawodowej. Za każdy miesiąc stażu młodzież otrzymywała
stypendium, stanowiące dodatkowy atut, który niewątpliwie
motywował do dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji
zawodowych. Po odbyciu stażu uczestnicy projektu uzyskają
stosowne zaświadczenia, potwierdzające nabycie nowych
kwalifikacji i umiejętności. 

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu (Podkarpacka
WK) odbyły się zajęcia z zakresu zapobiegania depresji prowadzone
dla uczestników projektu „Stawiam na przyszłość”. Spotkania
stanowiły kontynuację wcześniejszych zajęć i były niejako
odpowiedzią na problemy, z jakimi zmagają się młodzi ludzie. Miały
charakter prewencyjny. Ich celem było uświadomienie
uczestnikom, jak poważną chorobą jest depresja, jakie niesie za
sobą skutki, co jest jej przyczyną, jak się ją diagnozuje oraz - przede
wszystkim - jak można jej zapobiegać oraz gdzie szukać pomocy. 
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W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie oraz
Młodzieżowym Centrum Kariery w Przasnyszu (Mazowiecka WK)
młodzież kończąc udział w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia
- EFS” skorzystała z ostatniej formy wsparcia przewidzianej                         
w ramach tego projektu, jaką były staże zawodowe. Beneficjenci
zakończyli trzymiesięczne staże zawodowe u lokalnych
przedsiębiorców na stanowisku magazyniera z obsługą wózka
widłowego i programu WF-MAG oraz logistyka zaopatrzenia                    
w przedsiębiorstwie. W trakcie odbywania stażu zawodowego
każdemu z uczestników został przydzielony opiekun, którego
zadaniem było zapoznanie stażysty ze szczegółami wykonywania
określonej profesji. Młodzi ludzie pod okiem opiekunów rozwijali
kompetencje społeczne w zakresie pracy w zespole oraz
umiejętności komunikacji interpersonalnej, które stanowią istotne
elementy właściwego kontaktu z klientem. Głównym celem staży
zawodowych było zapoznanie młodych ludzi z trybem pracy                       
w danym przedsiębiorstwie. Zdobyte doświadczenie zawodowe
pozwoli im na zwiększenie zdolności adaptacji do nowych
warunków pracy, a także stanowi istotny etap przygotowania do
dalszego rozwoju kariery zawodowej. Młodzież, która                               
z zaangażowaniem wykonywała powierzone jej podczas trwania
stażu obowiązki została wyróżniona przez pracodawców                               
i zaproszona do dalszej współpracy poprzez podpisanie umów                    
o pracę. Dla pozostałych uczestników staż w zawodzie będzie
doskonałą i udokumentowaną formą poświadczenia zdobytych
umiejętności. 

W Nowym Sączu (Małopolska WK) zrealizowano projekt „Stawiam
na przyszłość”, którego celem jest wsparcie osób młodych                         
w nabyciu kwalifikacji i kompetencji na rynku pracy. Po
zakończeniu konsultacji indywidualnych rozpoczęły się zajęcia                    
z zakresu rynku pracy. W ramach projektu młodzież będzie
uczestniczyć w zajęciach z doradcą zawodowym, indywidualnych
konsultacjach psychologicznych, zajęciach z zakresu zapobiegania
depresji, warsztatach wyrównawczych z przedmiotów szkolnych,
kursie komputerowym o standardzie ECDL. Otrzyma też pakiet
pomocy naukowych i szkolnych oraz wsparcie opiekuńczo-
wychowawcze. 
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Uczestnicy projektu z Młodzieżowego Centrum Kariery w Ząbkowicach
Śląskich (Dolnośląska WK) odbyli staże zawodowe, które stanowiły część
wsparcia realizowanego w ramach projektu „Od szkolenia do
zatrudnienia - YEI”. Staże były formą zdobywania wiedzy lub umiejętności
zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań na stanowisku
pracy, bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. Były też okazją do
zapoznania się ze sposobem funkcjonowania danej firmy oraz specyfiką
pracy w konkretnym zawodzie. W Ząbkowicach Śląskich przez trzy
miesiące młodzi ludzie zdobywali, często swoje pierwsze, doświadczenia
zawodowe na stanowiskach kosmetyczki, fryzjerki, księgowego                                
i magazyniera. 

W Hufcu Pracy w Pińczowie (Świętokrzyska WK) odbył się kurs
komputerowy o standardzie ECDL dla uczestników projektu ,,Stawiam na
przyszłość”. Zajęcia prowadzili informatycy. Celem kursu było
dostarczenie młodzieży wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania
podstaw funkcji komputera i jego systemu operacyjnego. Młodzież
będzie uczyła się korzystania z edytora tekstu oraz arkuszy
kalkulacyjnych, a także formatowania, używania podstawowych funkcji
matematycznych statystycznych i logicznych, tworzenia i formatowania
wykresów, diagramów oraz korzystania z sieci informatycznych. Efektem
szkolenia było uzyskanie kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim
certyfikatem. Projekt „Stawiam na przyszłość” realizowany był dla
młodzieży OHP w wieku 16-17 lat i był współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej. 

W Giżycku (Warmińsko-Mazurska WK) przeprowadzono projekt „Od
szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Młodzi ludzie zdobywali pierwsze
doświadczenia w zawodach magazyniera, kelnera/barmana/baristy oraz
pomocy biurowej. Zakres zadań był określony w programach stażu,
opracowanych przez pracodawców. Istotne było, aby uczestnicy mogli                     
w praktyce wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas
realizowanych wcześniej kursów zawodowych. Każdy ze stażystów miał
swojego opiekuna z ramienia pracodawcy, który czuwał nad przebiegiem
jego pracy, oceniał postępy w wykonywaniu zadań zawodowych, udzielał
wskazówek i wprowadzał w zasady panujące w danym przedsiębiorstwie.
Udział w stażach dał młodym mieszkańcom powiatu giżyckiego,
znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, możliwość
zdobycia nowych doświadczeń zawodowych, zapoznania się ze specyfiką
pracy na danym stanowisku oraz stanowił bardzo ważny etap                                 
w budowaniu dalszej kariery zawodowej. 
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Dzięki pracowitości i zaangażowaniu część uczestników dostała
szansę na zatrudnienie w firmach, w których odbywała staże. 

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Dąbrowie Tarnowskiej i Hufcu
Pracy w Skomielnej Białej (Małopolska WK) skończył się
ogólnopolski projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.                          
W Dąbrowie Tarnowskiej młodzież zakończyła udział w stażach                    
u lokalnych przedsiębiorców. Staże pozwoliły na nabycie
praktycznych umiejętności do wykonywania określonego zawodu.   
Tego samego dnia uczestnicy ze Skomielnej Białej spotkali się, aby
podsumować udział w projekcie oraz podzielić się swoimi
spostrzeżeniami i uwagami. Beneficjenci otrzymali certyfikaty                      
i zaświadczenia potwierdzające ich udział we wszystkich
zaplanowanych form wsparcia, m.in. kursach zawodowych,
zajęciach z zakresu obsługi programów komputerowych,
warsztatach przygotowujących do usamodzielnienia się,
indywidualnym pośrednictwie pracy, kreowaniu wizerunku                            
i stażach zawodowych. Przez cały czas trwania projektu jego
uczestnicy byli objęci kompleksowym wsparciem przez opiekuna
grupy, doradcę zawodowego i pośrednika pracy. Brali udział                      
w kursach zawodowych i szkoleniach m.in. z doradztwa
zawodowego i psychologicznego, zapobiegania depresji, języka
angielskiego, w kursie komputerowym oraz prawa jazdy kat. B.
Otrzymali również wsparcie socjalne w postaci wyżywienia podczas
zajęć grupowych i dofinansowanie kosztów dojazdów na zajęcia.  

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Elblągu (Warmińsko-
Mazurska WK) dobiegły końca staże zawodowe uczestników
projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”. Podczas
trzymiesięcznej praktyki w danym zawodzie uczestnicy projektu
mieli okazję doświadczyć całego zakresu zadań na danym
stanowisku oraz w pełni wykorzystać wiedzę teoretyczną poznaną
w trakcie kursów poprzedzających staż. Dla wielu z nich było to
pierwsze i zarazem bardzo cenne doświadczenie zawodowe, które
miało kluczowe znaczenie dla rozwoju i otrzymywania atrakcyjnych
ofert pracy.   
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Jednak oprócz zdobycia doświadczenia zawodowego, stażyści
cenili sobie również możliwość nawiązania nowych kontaktów
interpersonalnych, które w niedalekiej przyszłości mogą okazać się
bardzo pomocne w budowaniu dalszej kariery zawodowej. Młodzi
ludzie z Elbląga rozpoczęli staże zawodowe z początkiem lipca,
zatem dobrze już poznali specyfikę pracy. Nabyli nowych
praktycznych umiejętności związanych z pracą indywidualną, jak                   
i w grupie. Zaangażowanie i chęć rozwoju poszczególnych osób
została dostrzeżona przez pracodawców, którzy deklarują chęć
zatrudniania najlepszych stażystów. Uczestnicy chwalą sobie
warunki odbywania stażu oraz zaufanie jakim zostali obdarzeni.
Pozwoliło to im nabyć większej pewności siebie oraz wzmocniło
przekonanie o właściwym wyborze zawodu. Na zakończenie staży
zawodowych, każdy z uczestników otrzyma opinię od
pracodawców z odbytego stażu oraz zaświadczenie potwierdzające
nabyte kwalifikacje. Będą to pierwsze dokumenty, jakimi mogą
operować na lokalnym rynku pracy.

Trzymiesięczne staże zawodowe to ostatnia forma wsparcia dla
uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”                           
z Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP                            
w Roskoszy. Młodzież zdobyła doświadczenie zawodowe                              
u lokalnych pracodawców w zawodach spawacza,
sprzedawcy/kasjera oraz kelnera/barmana. Poszerzyła swoją wiedzę
zdobytą w trakcie kursów zawodowych, jak również rozwijała
umiejętności wykorzystania jej w praktyce, zgodnie                               
z opracowanym wcześniej programem stażu. Uczestnicy projektu
poznali zasady organizacji pracy u lokalnych przedsiębiorców oraz
specyfikę działania w danym zawodzie. Dla większości był to
pierwszy tak ważny etap w życiu, dzięki któremu mogli wzbogacić
się o nowe umiejętności i zdobyć cenne doświadczenie zawodowe. 

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Kowarach (Dolnośląska WK)
odbyły się kursy zawodowe realizowane w ramach projektu „Od
szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Kandydaci na kierowców ćwiczyli
teorię i praktykę jazdy ciężarówką pod okiem instruktora nauki
jazdy. Uczestnicy kursu zapoznawali się m.in. z zasadami
korzystania i przygotowania samochodu ciężarowego do pracy oraz
dokumentami uprawniającymi do prowadzenia transportu
drogowego. Ponadto odbyły się zajęcia z technik doskonalenia
jazdy na specjalnie przygotowanym do tego torze. Kursanci ćwiczyli
kontrolowane poślizgi i taktyki bezpiecznej jazdy. Teraz dobrze
przygotowanym uczestnikom pozostaje zdobycie upragnionego
prawa jazdy kat. C. 
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W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie (Podkarpacka
WK) beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”
zakończyli realizację staży zawodowych. Celem stażu było
zapoznanie beneficjentów ze sposobem funkcjonowania zakładu
pracy i stosowanymi w nim procesami technologicznymi. Stażyści
mieli szansę zapoznania się z zasadami organizacji, prowadzenia
zakładów pracy oraz wykorzystywanymi procesami produkcyjnymi.
W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie zorganizowano
także staże w zawodach: magazyniera, kierowcy operatora wózka
jezdniowego, asystenta ds. księgowości, kosmetyczki, operatora
obrabiarek sterowanych numerycznie, kelnera/barmana/baristy,
logistyka oraz spawacza. Staże odbywały się u lokalnych
pracodawców. Po ich zakończeniu uczestnicy uzyskali stosowne
zaświadczenia. Projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” był
realizowany w ramach programu „Gwarancje dla młodzieży”. 

W Słupsku (Pomorska WK) zrealizowano projekt „Od szkolenia do
zatrudnienia – EFS”. Uczestnicy uczestniczyli w kursie obsługi
programów komputerowych. Uczestnicy poszerzali swoją wiedzę                  
z zakresu obsługi i budowy komputera, stosowania systemów
operacyjnych oraz użytkowania Internetu jako źródła nauki, wiedzy
i rozrywki. W programie szkolenia były też zagadnienia dotyczące
bezpieczeństwa w sieci, praw autorskich, tworzenia prostych stron
internetowych, jak również mediów społecznościowych                               
i możliwości ich wykorzystania w celu poszukiwania pracy. Ponadto
młodzi ludzie mogli ćwiczyć graficzną obróbkę zdjęć przy pomocy
specjalistycznych programów. Zdobycie umiejętności związanych
ze sprawnym użytkowaniem komputera zdecydowanie podwyższy
kwalifikacje uczestników projektu, zwiększając ich szansę na
podjęcie zatrudnienia. 

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Ośrodka
Szkolenia i Wychowania w Starachowicach (Świętokrzyska WK)
uczestniczyli w trzymiesięcznych stażach zawodowych w zawodzie
magazyniera z obsługą wózka jezdniowego i bezpieczną wymianą
butli. U lokalnego pracodawcy młodzi ludzie doskonalili i nabywali
kwalifikacje zawodowe poprzez praktyczne wykonywanie zadań na
stanowisku pracy, poszerzając tym samym wiedzę zdobytą podczas
zajęć teoretycznych. Kontrolę nad prawidłowym przebiegiem stażu
sprawował opiekun wyznaczony z ramienia pracodawcy, który był
zobowiązany do udzielania wskazówek oraz służenia pomocą                   
w wypełnianiu powierzonych zadań. Staże zawodowe są jednym                  
z ostatnich etapów projektu, który stanowi fundamentalny element
przygotowania młodych ludzi do samodzielnej pracy. 
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W Młodzieżowym Centrum Kariery w Turku (Wielkopolska WK)
wręczono certyfikaty i zaświadczenia uczestnikom szkoleń                           
i kursów. W ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”,                       
w którym w Centrum bierze udział osiem młodych osób,
zakończono kurs języka angielskiego, a także szkolenie
przygotowujące do usamodzielnienia się. Jednocześnie odbyły się
szkolenia zawodowe w zawodach kosmetyczki ze stylizacją
paznokci i operatora koparko-ładowarki, w ramach utrzymania
rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”,                       
w których wzięło udział 20 osób. Należy podkreślić, że wszyscy
uczestnicy ukończyli szkolenia z wynikiem pozytywnym uzyskując
stosowne certyfikaty i zaświadczenia. 

Ostatnim etapem dla uczestników projektu „Od szkolenia do
zatrudnienia – EFS” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Nysie
(Opolska WK) były trzymiesięczne staże zawodowe. Były one formą
zdobywania wiedzy oraz umiejętności poprzez praktyczne
wykonywanie zadań na stanowisku pracy, bez nawiązywania
stosunku pracy z pracodawcą. Głównym celem stażu było
zapoznanie uczestników ze sposobem funkcjonowania zakładu
pracy oraz przyuczenie do wykonywania zawodu. Zdobyte
doświadczenie zawodowe pozwoli na zwiększenie zdolności
adaptacji do nowych warunków pracy, a także będzie stanowić
istotny etap przygotowania do dalszego budowania kariery
zawodowej. Po ukończeniu kursu zawodowego pt. „Nowoczesny
magazynier-sprzedawca z obsługą wózka widłowego i modułem
administracyjno-biurowym” większa część młodzieży w Nysie
zdecydowała się na odbywanie stażu w zawodzie sprzedawcy. Do
ich obowiązków należało przede wszystkim: obsługa programów
handlowych, kas fiskalnych i terminali płatniczych, kompleksowa
obsługa klienta, przyjmowanie towarów oraz dbałość o nie, a także
poprawne ich eksponowanie oraz magazynowanie. Pozostała część
osób odbywała staż w firmie kurierskiej na stanowiskach
pracownika sortowania przesyłek i towarów oraz magazyniera. Ich
praca polegała przede wszystkim na sortowaniu przesyłek,
szczegółowym przygotowaniu ich do wysyłki, pracach
magazynowych oraz drobnych czynnościach administracyjnych.
Oprócz poznania miejsca pracy oraz zdobycia doświadczenia
zawodowego młodzież pod okiem opiekunów rozwinie również
swoje kompetencje społeczne w zakresie pracy w zespole oraz
komunikacji interpersonalnej, które są bardzo istotne w życiu
prywatnym i zawodowym. 
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Odbyły się staże zawodowe dla uczestników projektu „Od szkolenia
do zatrudnienia - EFS” z Młodzieżowego Centrum Kariery                           
w Prudniku (Opolska WK). Młodzi ludzie zdobywali nowe
doświadczenie u lokalnych pracodawców w zawodzie
magazyniera/sprzedawcy. Pod opieką wyznaczonych opiekunów
zapoznają się ze sposobami funkcjonowania zakładów pracy,
panującymi tam zasadami i podstawowymi obowiązkami na
zajmowanych stanowiskach. Uczestnictwo w stażach zwiększyło
szanse młodych ludzi na rynku pracy. Jest to pierwszy i bardzo
ważny krok w stronę budowania kariery zawodowej. 

W ramach realizacji projektu unijnego „Od szkolenia do
zatrudnienia - YEI” w Hufcu Pracy w Skarżysku Kamiennej
(Świętokrzyska WK) odbywały się warsztaty kreowania wizerunku.
Najpierw młodzież spotkała się ze stylistką. Była to okazja do
zapoznania się z dress codem oraz sposobami autoprezentacji
podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Prowadząca
dokonała analizy typu kolorystycznego i sylwetki uczestników.
Kolejnym etapem metamorfozy będą zakupy ubrań na rozmowę
kwalifikacyjną oraz wizyta w salonie kosmetycznym i fryzjerskim.
Nad poprawnym przebiegiem warsztatów nadzór sprawowała
koordynator lokalna projektu. 

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z grupy
prowadzonej w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Parczewie
(Lubelska WK) brali udział w stażach zawodowych u lokalnych
pracodawców. Cztery osoby szkoliły się w zawodzie magazyniera,
pięć kosmetyczki, jedna sprzedawcy. Na trzymiesięcznych stażach
zawodowych utrwalane i rozszerzane były umiejętności, które
zostały nabyte przez uczestników na kursach zawodowych.
W przedsięwzięciu brały udział osoby w wieku 18-24 lata nieuczące
się i niepracujące, które dzięki udzielonemu wsparciu zostaną
wyposażone w kompetencje, umiejętności i kwalifikacje niezbędne
do znalezienia pracy. 

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach (Podlaska
WK) realizowane są w ramach projektu „Od szkolenia do
zatrudnienia – EFS” kursy w trzech zawodach:
magazyniera/sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej, magazyniera                            
z obsługą wózka jezdniowego oraz kelnera z modułem baristy,
carvingu i obsługą kasy fiskalnej. Szkolenia cieszyły się dużym
zainteresowaniem wśród młodzieży. Uczestnicy poza
teoretycznymi zajęciami uzupełniali swoją wiedzę w trakcie
ćwiczeń praktycznych.
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Zajęcia były interesujące, ale jednocześnie wymagały wiele
skupienia, precyzyjności oraz cierpliwości. Mimo to, uczestnicy byli
bardzo zadowoleni z ich przebiegu, co motywowało ich do dalszej
nauki. Po zdobyciu kwalifikacji odbyły się trzymiesięczne staże
zawodowe u lokalnych pracodawców. 

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Bolesławcu (Dolnośląska
WK) uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” brali
udział w kursach: fryzjer, wizaż, makijaż oraz przedłużanie rzęs
metodą 1:1, a także nowoczesny magazynier z obsługą wózka
jezdniowego. Szkolenia trwały po 150 godzin i były podzielone na
część teoretyczną i praktyczną. Uczestniczki kursu wizażu poznały
nowe techniki makijażu dobrane do typu urody i cery, wykonały
makijaż codzienny i okolicznościowy. Z niecierpliwością czekały na
zajęcia z przedłużania rzęs metodą 1:1. Na kursie fryzjerstwa
młodzież uczyła się wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz
układania fryzur. Z kolei uczestnicy kursu magazyniera poznali
obsługę wózków jezdniowych. Po ukończonych kursach i
pozytywnie zdanych egzaminach uczestnicy rozpoczęli
trzymiesięczne staże zawodowe. Stażyści mogli zdobywać
doświadczenie poprzez praktyczne wykonywanie zadań na danym
stanowisku pracy. 

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”                              
z podkarpackich jednostek OHP - Ośrodka Szkolenia Zawodowego
w Nisku i Młodzieżowego Centrum Kariery w Brzozowie odbyli
trzymiesięczne staże zawodowe. U lokalnych pracodawców młodzi
ludzie mogli doskonalić i nabywać umiejętności zawodowe poprzez
praktyczne wykonywanie zadań na stanowisku pracy oraz
poszerzać wiedzę zdobytą podczas kursów zawodowych. Stażyści
bardzo angażowali się w swoje obowiązki, chcąc jak najlepiej
wykorzystać możliwości praktycznego sprawdzenia umiejętności                  
i zdobyć doświadczenie zawodowe. W Nisku uczestnicy projektu
odbyli staże w zawodach sprzedawcy, fakturzysty, magazyniera                    
z obsługą kasy fiskalnej i terminala płatniczego,
kosmetyczki/wizażystki z elementami stylizacji paznokci,
fryzjera/wizażysty oraz operatora koparko/ładowarki. Z kolei                          
w Brzozowie młodzież odbyła staż jako pracownik biurowy,
kucharz, florysta, spawacz MIG oraz sprzedawca. Taka forma
wsparcia stanowi istotny etap przygotowania do dalszego
budowania kariery zawodowej. Przed rozpoczęciem stażu dla
każdego uczestnika został sporządzony program, zawierający
zakres poszczególnych zadań wykonywanych w miejscu pracy.
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Kontrolę nad prawidłowym przebiegiem stażu sprawuje opiekun
wyznaczony z ramienia pracodawcy, który był zobowiązany
udzielać stażyście wskazówek oraz służyć pomocą w wypełnianiu
powierzonych mu zadań. W trakcie staży zawodowych młodzież
została objęta dodatkowym wsparciem socjalnym w postaci
dofinansowania kosztów dojazdów. 

W Jarosławiu (Podkarpacka WK) zakończył się kurs zawodowy                    
w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”
realizowany przez uczestników z 9-12 Hufca Pracy. Młodzi ludzie
zdobywali wiedzę i umiejętności w zawodach: fryzjera/wizażysty,
kosmetyczki/wizażystki, piekarza/cukiernika, mechanika pojazdów
samochodowych oraz serwisanta sprzętu komputerowego.                       
W wyborze szkoleń pomógł doradca zawodowy, który określił
predyspozycje zawodowe młodych ludzi oraz potrzeby lokalnego
rynku pracy. Zajęcia obejmowały 150-godzin dydaktycznych                          
i składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. Zakończyły się
egzaminem oraz uzyskaniem zaświadczeń potwierdzających
zdobyte kwalifikacje. Kursy były okazją do zdobycia doświadczenia
zawodowego, które teraz młodzież będzie mogła doskonalić
podczas rozpoczynających się trzymiesięcznych staży zawodowych.

Odbyły się trzymiesięczne staże zawodowe dla uczestników
projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” z 9-9 Hufca Pracy                  
w Krośnie (Podkarpacka WK). Młodzi ludzie odbywali je                              
w zawodach spawacza, operatora obrabiarek skrawających CNC,
magazyniera, kierowcy/operatora wózka jezdniowego, grafika
komputerowego oraz operatora i mechanika sprzętu do robót
ziemnych. Był to czas na doskonalenie umiejętności zdobytych
podczas kursów zawodowych. Młodzież zapoznała się ze sposobem
funkcjonowania zakładów pracy, panującymi tam zasadami,                      
a także wykorzystywanymi procesami produkcyjnymi. Zdobywała
też cenne doświadczenie zawodowe oraz przygotowała się do
dalszego budowania swojej kariery. 
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W Punkcie Pośrednictwa Pracy w Limanowej (Małopolska WK)
odbyło się spotkanie z kreowania wizerunku dla uczestników
projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”. Podczas warsztatów
specjalistka poinformowała, jak ważny jest strój biznesowy, dress
code, w którym dobór żadnego z elementów nie jest dziełem
przypadku. Prowadząca zaznaczyła, że stosowanie podstawowych
zasad w ubiorze wpływa na poziom pewności siebie, zwłaszcza                   
w takich sytuacjach jak rozmowa o pracę czy wystąpienie
publiczne. Kolejnym etapem kreowania wizerunku będzie
metamorfoza. Każdy z uczestników spotkał się ze stylistą, który
pomoże dobrać odpowiedni strój, makijaż oraz fryzurę. 

Uczestnicy ogólnopolskiego projektu unijnego „Od szkolenia do
zatrudnienia - YEI” z Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP                       
w Opatowie (Świętokrzyska WK) odbyli staże w zawodach,                         
w których wcześniej zdobywali kwalifikacje i umiejętności podczas
zajęć teoretycznych. Podczas spotkań, które odbywały się                         
w miejscu odbywania stażu, opiekun i koordynator lokalny grupy
mieli możliwość rozmowy na temat warunków pracy stażystów
oraz przyjrzenia się ich pracy. Spotkania z uczestnikami w miejscu
pracy były okazją do bezpośredniej rozmowy, sprawdzenia
warunków oraz prowadzonej dokumentacji. Często były również
okazją do rozmów na tematy związane z zatrudnianiem
pracowników, ich obowiązkami, kwalifikacjami i możliwościami
zatrudnienia w danym zakładzie na różnych stanowiskach. Przyszłe
kosmetyczki podczas staży w salonach kosmetycznych podglądały
pracę swoich opiekunów, a także same wykonywały niektóre
zabiegi. Z czasem, po nabraniu wprawy i pewności siebie, będą
mogły samodzielnie obsługiwać klientki. Z kolei słuchacze kursu
„Przedstawiciel handlowy” odbywający staż już ponad miesiąc
bardzo sobie chwalili pracodawców, którzy chętnie ich wspierali                 
w obowiązkach. Jeden z stażystów pozyskiwał klientów dla firmy                  
i miał umożliwiony transport samochodem osobowym.                               
W Opatowie trwał również kurs „Operatora koparko-ładowarki”.
Jego uczestnicy zapoznali się z budową koparko/ładowarki, poznali
charakterystykę pracy operatora oraz jego obowiązki jak, kontrola
stanu technicznego użytkowanego sprzętu, prowadzenie raportów,
przestrzeganie zasad bhp, regulaminów i organizacji pracy. 
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Po kursach zawodowych przyszedł czas na trzymiesięczne staże,                           
w których brali udział uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia -
YEI” z Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej (Małopolska WK). Młodzi
ludzie rozpoczęli pracę u lokalnych pracodawców w zawodach
przedstawiciela handlowego i pracownika biurowego. Dla każdego z nich
sporządzono program z wyraźnie określonymi zadaniami. Młodzież mogła
liczyć na pomoc i wsparcie wyznaczonych przez pracodawców
opiekunów, jak również skorzystać z dodatkowej formy wsparcia                          
w postaci dofinansowania kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu. 

W Przemyślu (Podkarpacka WK) odbyły się staże zawodowe. Młodzi
ludzie zdobywali doświadczenie u lokalnych pracodawców w zawodach,
w których nabyli kwalifikacje podczas kursów, czyli: mechanika pojazdów
samochodowych, kucharza i specjalisty ds. transportu i logistyki.
Poznanie zasad organizacji zakładu pracy i mechanizmów jego
funkcjonowania miało przygotować uczestników do odpowiedzialnego                 
i samodzielnego wykonywania zadań powierzonych w miejscu pracy.
Zwiększyło to zdolność adaptacyjną do nowych warunków pracy                            
i przygotowało do dalszego budowania kariery zawodowej. Po
zakończeniu stażu beneficjenci uzyskali stosowne zaświadczenia. 

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” z Centrum
Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach (Podlaska WK) brali udział                     
w zajęciach teoretycznych na kursie prawa jazdy kat. B. Młodzi ludzie
poznali już znaki drogowe i dowiedzieli się o zagrożeniach związanych                  
z niedoświadczeniem innych uczestników w ruchu drogowym. Odbyli
zajęcia praktyczne z instruktorem. Pierwsze godziny jazdy wzbudzały
dużo emocji związanych z przełamaniem obaw i przyzwyczajeniem się do
poruszania się samochodem po mieście. Białostoccy uczestnicy projektu
„Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” realizowanego w Centrum Edukacji i
Pracy Młodzieży (Podlaska WK) odbyli kurs prawa jazdy kat. B. 

Kurs zawodowy nowoczesnego magazyniera z obsługą komputera, kas
fiskalnych oraz wózka widłowego z napędem silnikowym odbyli
uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” z Młodzieżowego
Centrum Kariery w Jaworze (Dolnośląska WK). Podczas zajęć
praktycznych i teoretycznych zostały omówione między innymi
zagadnienia z zakresu obsługi kas fiskalnych, komputera wraz                               
z fakturowaniem, a także dotyczące budowy, eksploatacji i obsługi
wózków widłowych o zasilaniu akumulatorowym i spalinowym. Ważnym
elementem szkolenia było także zapoznanie kursantów z przepisami
BHP. Kurs zakończył się egzaminem. 
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Zakończono trzy szkolenia zawodowe dla uczestników projektu „Od
szkolenia do zatrudnienia - YEI”. Młodzi ludzie szkolili się                              
w zawodach murarza/tynkarza, kelnera, barmana, baristy z obsługą
kasy fiskalnej i terminala płatniczego oraz pracownika
administracyjno-biurowego z obsługą sekretariatu i komputera.
Szkolenia obejmowały 150 godzin zajęć teoretycznych                               
i praktycznych. Przyszli kelnerzy, barmani i bariści uczyli się między
innymi profesjonalnego nakrywania stołu, organizacji i techniki
obsługi przy serwowaniu posiłków, prawidłowej obsługi klienta,
zasad komponowania napojów mieszanych i koktajli (mixologii),
sztuki trików barmańskich (flair), technologii pracy baristy oraz
przygotowania i serwowania kaw. W dalszej części szkolenia
młodzież nabyła umiejętności związane z obsługą kas fiskalnych                    
i terminala płatniczego. Pozostałe kursy, podczas których
przekazywano wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania
danego zawodu zostały zrealizowane w ramach obowiązującego
programu szkolenia. Wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniach,
ukończyły egzaminy z wynikiem pozytywnym. Udział                               
w powyższych kursach był uzależniony od preferencji,
predyspozycji zawodowych uczestników oraz opinii doradcy
zawodowego. Uzyskane kwalifikacje młodzież wykorzystała
podczas trzymiesięcznych staży zawodowych u lokalnych
pracodawców. 

W Kędzierzynie-Koźlu (Opolska WK) zakończył się kolejny etap
projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” – warsztaty z zakresu
kreowania wizerunku. Zajęcia miały na celu uświadomienie
młodzieży, że jej wizerunek oraz autoprezentacja często mają
wpływ na ocenę ich kompetencji. Uczestnicy podczas warsztatów
poznali podstawowe zasady dress code’u, sztuki makijażu oraz
fryzury. Uczyli się także mowy ciała w kształtowaniu własnego
wizerunku, aby móc profesjonalnie zaprezentować się                               
w kontaktach zawodowych. Otrzymali także pomoc w doborze                         
i wykonaniu fryzury oraz wykonania makijażu. Po zakończeniu
warsztatów, uczestnicy wraz ze stylistą wybrali i zakupili
odpowiednie zestawy odzieżowe, w których niebawem będą mogli
zaprezentować się przyszłemu pracodawcy. Oprócz tego wizytą                    
w salonie fryzjerskim i w przypadku pań, wykonaniem
profesjonalnego makijażu. 

61 



W Punkcie Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie-Koźlu (Opolska
WK) zakończyły się warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia
się, które były realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do
zatrudnienia – EFS”. Ich celem było nabycie praktycznych
umiejętności oraz niezbędnej wiedzy do rozpoczęcia życia na
własny rachunek. Warsztaty zostały podzielone na cztery moduły
tematyczne. Pierwszy omawiany obszar dotyczył zarządzania
domowym budżetem, drugi ukierunkował młodzież, w jaki sposób
załatwiać sprawy w instytucjach i urzędach publicznych, trzeci
natomiast obejmował prawo pracy, podatki i ubezpieczenia
społeczna. Ostatni moduł poświęcono omówieniu kwestii podstaw
przedsiębiorczości, a w szczególności zasad zakładania                               
i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Ostatnim etapem
warsztatów był egzamin sprawdzający zdobytą wiedzę. 

Kolejne kursy zawodowe zrealizowali podkarpaccy uczestnicy
ogólnopolskiego projektu OHP „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”.
Młodzież z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP                               
w Tarnobrzegu szkoliła się z zakresu księgowości małych i średnich
firm, a także w zawodach pracownika administracyjno-biurowego       
z obsługą sekretariatu i komputera; kelnera, barmana, baristy                      
z obsługą kasy fiskalnej i terminala płatniczego; kosmetyczki-
wizażystki z elementami stylizacji paznokci; fryzjera-wizażysty. Kurs
księgowości obejmował podstawy prawne i zasady prowadzenia
rachunkowości w małych i średnich przedsiębiorstwach,
podstawowe zasady otwierania, prowadzenia i zamykania ksiąg
rachunkowych oraz sporządzania, obiegu, kontroli                               
i przechowywania dowodów księgowych. Przygotowując się do
zawodu pracownika administracji kursantka poznała m.in.
organizację i zasady funkcjonowania biura, prowadzenia
sekretariatu, elementy prawa pracy i komputerowe programy
biurowe. Trzy przyszłe kosmetyczki-wizażystki nabyły umiejętności
pielęgnacji twarzy, masażu, doboru makijażu do typów urody,
poznały charakterystykę rodzajów skóry oraz stylizację paznokci,
zaś fryzjerka-wizażystka uczyła się zasad kreowania wizerunku,
analizy kolorystycznej, podstaw technologii i materiałoznawstwa
oraz podstawowych technik fryzjerskich. Podstawowe zasady bhp                       
i HACCP, organizacja i techniki obsługi przy serwowaniu posiłków,
organizacja baru i pracy barmana, obsługa sprzętu barowego,
podstawowe techniki mixowania, sporządzania menu kawowego                  
i obsługa kasy fiskalnej to tematy na kursie kelnera, barmana                        
i baristy. Po zakończeniu kursów zawodowych i zdobyciu
odpowiednich kwalifikacji młodzi ludzie zostali skierowani na staże
zawodowe u lokalnych pracodawców. 
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W Młodzieżowym Centrum Kariery w Lubaniu (Dolnośląska WK)
zakończyły się warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się
w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”.
Prowadzący przekazał niezbędne informacje dotyczące
racjonalnego zarządzania budżetem domowym, przybliżył młodym
ludziom obszary działalności poszczególnych instytucji oraz rodzaje
spraw w nich załatwianych. Zaprezentował też podstawy prawa
pracy dotyczące podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych
oraz zagadnienia dotyczące założenia działalności gospodarczej.
Młodzież z zaangażowaniem brała udział w warsztatach zadając
wiele pytań m.in. na temat wiedzy i narzędzi do poprawy własnej
sytuacji finansowej, sposobów radzenia sobie w trudnych
sytuacjach finansowych oraz metod redukcji zbędnych wydatków. 

147 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”                     
z grup prowadzonych w jednostkach Lubelskiej WK OHP zdobyła
nowe kwalifikacje na kursach zawodowych. Szkolenia trwały
średnio 150 godzin były jedną z najważniejszych części projektu.
Uczestnicy szkoleni byli w zawodach określonych przez doradców
zawodowych jako deficytowe w województwie lubelskim,
wskazanych po analizie rynku pracy na podstawie barometru
zawodów. Wybrane kursy, z wyszczególnieniem tych najchętniej
wybieranych, to: sprzedawca z modułem obsługi klienta, obsługi
kasy fiskalnej i programów komputerowych; pracownik
produkcyjno-magazynowy z obsługą wózka jezdniowego wraz                   
z bezpieczną wymianą butli gazowej; kosmetyczka z obsługą kasy
fiskalnej; kelner-barman z obsługą kasy fiskalnej i podstawami
baristy; fakturzysta z małą księgowością; kucharz; pracownik
gospodarczy z obsługą wózka jezdniowego wraz z bezpieczną
wymianą butli gazowej; operator obrabiarek sterowanych
numerycznie CNC; operator koparko-ładowarki; pracownik
gospodarczy-dozorca; spawacz MIG/MAG; krawiec i projektant
ubrań; instruktor fitness. Szkolenia odbywały się w: Białej
Podlaskiej, Chełmie, Hrubieszowie, Krasnymstawie, Kraśniku,
Lublinie, Łęcznej, Parczewie, Puławach, Radzyniu Podlaskim,
Tomaszowie Lubelskim, Zamościu. W Centrum Edukacji i Pracy
Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej młodzież zapoznała się                             
z aspektami teoretycznymi w zawodzie sprzedawcy oraz
pracownika produkcyjno-magazynowego. Następnym elementem
szkoleń były zajęcia praktyczne z zakresu obsługi kasy fiskalnej                    
i wózków jezdniowych, po których uczestnicy przystąpili do
egzaminów.
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W Młodzieżowym Centrum Kariery w Lubaniu (Dolnośląska WK)
zakończyły się warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się
w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”.
Prowadzący przekazał niezbędne informacje dotyczące
racjonalnego zarządzania budżetem domowym, przybliżył młodym
ludziom obszary działalności poszczególnych instytucji oraz rodzaje
spraw w nich załatwianych. Zaprezentował też podstawy prawa
pracy dotyczące podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych
oraz zagadnienia dotyczące założenia działalności gospodarczej.
Młodzież z zaangażowaniem brała udział w warsztatach zadając
wiele pytań m.in. na temat wiedzy i narzędzi do poprawy własnej
sytuacji finansowej, sposobów radzenia sobie w trudnych
sytuacjach finansowych oraz metod redukcji zbędnych wydatków. 

147 uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z
grup prowadzonych w jednostkach Lubelskiej WK OHP zdobyła
nowe kwalifikacje na kursach zawodowych. Szkolenia trwały
średnio 150 godzin były jedną z najważniejszych części projektu.
Uczestnicy szkoleni byli w zawodach określonych przez doradców
zawodowych jako deficytowe w województwie lubelskim,
wskazanych po analizie rynku pracy na podstawie barometru
zawodów. Wybrane kursy, z wyszczególnieniem tych najchętniej
wybieranych, to: sprzedawca z modułem obsługi klienta, obsługi
kasy fiskalnej i programów komputerowych; pracownik
produkcyjno-magazynowy z obsługą wózka jezdniowego wraz z
bezpieczną wymianą butli gazowej; kosmetyczka z obsługą kasy
fiskalnej; kelner-barman z obsługą kasy fiskalnej i podstawami
baristy; fakturzysta z małą księgowością; kucharz; pracownik
gospodarczy z obsługą wózka jezdniowego wraz z bezpieczną
wymianą butli gazowej; operator obrabiarek sterowanych
numerycznie CNC; operator koparko-ładowarki; pracownik
gospodarczy-dozorca; spawacz MIG/MAG; krawiec i projektant
ubrań; instruktor fitness. Szkolenia odbywały się w: Białej
Podlaskiej, Chełmie, Hrubieszowie, Krasnymstawie, Kraśniku,
Lublinie, Łęcznej, Parczewie, Puławach, Radzyniu Podlaskim,
Tomaszowie Lubelskim, Zamościu. W Centrum Edukacji i Pracy
Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej młodzież zapoznała się z
aspektami teoretycznymi w zawodzie sprzedawcy oraz pracownika
produkcyjno-magazynowego. Następnym elementem szkoleń były
zajęcia praktyczne z zakresu obsługi kasy fiskalnej i wózków
jezdniowych, po których uczestnicy przystąpili do egzaminów.
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W Krasnymstawie zakończyła się część teoretyczna kursu
operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Pięciu
uczestników projektu w ramach tego etapu miało okazję zapoznać
się ze wszystkimi najważniejszymi zasadami związanymi z pracą na
stanowisku operatora CNC. Szkolenie obejmowało m.in: podstawy
rysunku technicznego i pomiarów, maszynoznawstwo                               
i materiałoznawstwo w procesach obróbki skrawaniem, podstawy
technologii obróbki skrawaniem, programowanie i przygotowanie
obrabiarek sterowanych numerycznie. Część praktyczna odbywała
się w bardzo prężnie funkcjonującym na terenie Krasnegostawu
zakładzie „Energoremont”. Pod okiem specjalistów z branży z
wykorzystaniem nowoczesnej technologii uczestnicy zdobywali
nowe umiejętności. Czterech uczestników projektu „Od szkolenia
do zatrudnienia-YEI” z grupy Młodzieżowego Centrum Kariery                    
w Hrubieszowie brało udział w zajęciach teoretycznych kursu
zawodowego pracownik gospodarczy z obsługą wózka
jezdniowego wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej uczyło się
obsługi i jazdy wózkiem widłowym. Młodzież poznawała
planowanie i organizowanie pracy na stanowisku pracownika
gospodarczego, utrzymywania porządku i czystości na terenie
budynku i wokół niego, a także wykonywania prac ogrodniczych                    
i pielęgnacji rabat kwiatowych. Staż zawodowy odbył się w lecie,
kiedy uczestnicy zdobywający kwalifikacje w zawodzie pracownika
gospodarczego będą mieli okazję pielęgnować trawniki, drzewa                   
i krzewy. Siedem uczestniczek grupy kraśnickiej brało udział                     
w kursie sprzedawcy/punkt obsługi klienta z obsługą kasy fiskalnej,
a dwóch uczestników w kursie pracownika produkcyjno-
magazynowego z wózkiem jezdniowym i bezpieczną wymianą
butli gazowej. Zajęcia prowadzone są w ZDZ w Kraśniku.
Uczestniczki zdobyły wiedzę na temat obsługi kasy fiskalnej,
wystawiania faktur i rachunków, rozliczania sprzedaży. Poznały
także podstawy handlu i rodzaje raportów. Przyszli pracownicy
magazynowi zapoznali się m.in. z rolą i zakresem gospodarki
magazynowej, zasadami sporządzania, dekretowania                               
i przechowywania dokumentów handlowych, przyjęciem towarów
na podstawie faktury VAT, metodami inwentaryzacji magazynowej.
Uczestnicy z grupy prowadzonej przez Punkt Pośrednictwa Pracy
OHP w Łęcznej odbyli kursy zawodowe w kierunkach sprzedawca,
magazynier i kosmetyczka. Młodzież w praktyczny sposób uczyła
się wybranego przez siebie zawodu, aby po ukończeniu kursu
rozpocząć staż zawodowy u pracodawcy. Uczestniczki kursu
sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej w Białej Podlaskiej. 
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W Młodzieżowym Centrum Kariery w Parczewie czterech
uczestników projektu przygotowało się do zawodu w ramach kursu
na pracownika produkcyjno-magazynowego z obsługą wózka
jezdniowego wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej. Tematyka
kursu to m.in. typy stosowanych wózków, budowa wózków
jezdniowych podnośnikowych, dokumentacja handlowo-
magazynowa i obsługa programów magazynowych. Drugim
kursem realizowanym dla sześciu uczestniczek w tej grupie był
kurs kosmetyczki z obsługą kasy fiskalnej – jeden z trzech
najpopularniejszych kursów wybranych w ramach projektu                         
w województwie lubelskim. Uczestniczki poznały zasady pielęgnacji
dłoni, stóp, paznokci, wykonywania makijażu, henny i masażu
relaksacyjnego. Ważną częścią obu kursów były zajęcia praktyczne.
Nabyte podczas kursów zawodowych umiejętności były
doskonalone podczas trzymiesięcznych staży zawodowych
realizowanych we współpracy z lokalnymi firmami. W projekcie „Od
szkolenia do zatrudnienia – YEI” wzięły udział osoby w wieku 18-24
lata nieuczące się i niepracujące, które dzięki udzielonemu im
wsparciu zostały wyposażone w kompetencje, umiejętności                          
i kwalifikacje niezbędne do znalezienia pracy. Projekt „Od szkolenia
do zatrudnienia – YEI” realizowany był w ramach Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych. 

Skończyły się warsztaty z zakresu kreowania wizerunku                               
w Kurzętniku (Warmińsko-Mazurska WK). Spotkania były kolejnym
etapem ogólnopolskiego unijnego projektu „Od szkolenia do
zatrudnienia – YEI”. Zajęcia zostały zorganizowane oddzielnie dla
kobiet i mężczyzn. Uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób
profesjonalnie kreować swój wizerunek w miejscu pracy, poznali
najważniejsze zasady oraz rodzaje dress codu, dobór stylu                             
i fasonów, rozmiarów i dodatków w zależności od sytuacji. Młodzież
poznała również zasady stylizacji dopasowanej do różnych typów
sylwetek, a jednocześnie nauczyła się podkreślać atuty i ukrywać
niedoskonałości swojej sylwetki. Oprócz tego uczestnicy spotkań
mieli możliwość poznania psychologii kolorów, dzięki której można
dyskretnie wpłynąć na odbiór naszej osoby oraz zapoznali się ze
sposobami autoprezentacji i zasadami mowy ciała. Warsztaty miały
na celu zwrócenie uwagi na wagę wizerunku w dzisiejszym świecie
i ułatwienie uczestnikom doboru stroju do rozmów z pracodawcą                 
i tym samym zwiększenia szansy na zatrudnienie. Stylistki podczas
zajęć z naszą młodzieżą pełniły funkcję doradcy oraz kreatora.
Podpowiadały uczestnikom, w jaki sposób mają się ubrać, malować
czy uczesać, aby wyglądać atrakcyjnie i modnie. 
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Na koniec największą niespodzianką była stylizacja. To ona                               
w znacznej mierze odpowiada za tzw. pierwsze wrażenie                               
i kształtuje nasz wizerunek w kontaktach z pracodawcą. Każdy strój
został dobrany do sylwetki uczestników tak, aby maskował
mankamenty i podkreślał atuty, uwzględniając tkaninę i fason.
Spotkanie z pewnością przyczyniło się do zwiększenia poczucia
pewności siebie u młodzieży. Młodzi ludzie bardzo zadowoleni                      
z efektów metamorfozy wyrazili chęć uczestnictwa w kolejnym
etapie projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, którym będą
indywidualnie dobrane kursy zawodowe. 

Grupa z Młodzieżowego Centrum Kariery w Lęborku (Pomorska
WK), uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”
wzięła udział w zajęciach z kreowania wizerunku. Celem
warsztatów było uświadomienie młodzieży istotnej roli ich wyglądu
zewnętrznego podczas rozmów z potencjalnymi pracodawcami.
Omówiono sposoby pielęgnacji twarzy, typy figury, umiejętność
podkreślania i ukrywania swoich walorów, Każda z osób miała
możliwość skorzystania z porad fryzjera-stylisty, który omówił                      
z kolei sposoby pielęgnacji włosów i skóry głowy, a także doboru
uczesania na rozmowę kwalifikacyjną. Panowie dowiedzieli się
również jak prawidłowo dbać o zarost i elegancko przycinać brodę.
Wszystkie uczestniczki miały zapewnioną usługę wizażystki, która
nauczyła je metody makijażu biznesowego, czyli delikatnego
podkreślenia urody za pomocą kosmetyków kolorowych. Na koniec
warsztatów przymierzano ubiory zakupione dla uczestników przez
OHP w ramach projektu. Zestawy ubrań zostały skompletowane
pod kątem procesu rekrutacji na wybrane oferty pracy. 

Jedną z form wsparcia zrealizowaną przez Europejskie Centrum
Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy w ramach projektu „Od
szkolenia do zatrudnienia – YEI” były warsztaty kreowania
wizerunku połączone z usługą stylisty wraz z zakupem ubrań. Były
one ukierunkowane na kreowanie wizerunku profesjonalnego
pracownika oraz zwiększenie samooceny uczestników, nauczenia
ich sposobów autoprezentacji oraz dbania o siebie.
Wykwalifikowany specjalista ds. kreowania wizerunku doradzał
młodym ludziom, jak w zależności do okazji dobrać odpowiednią
fryzurę, makijaż i strój. Duży nacisk położono na wizerunek podczas
poszukiwania pracy, odbywania rozmowy kwalifikacyjnej, rozmowy
z przełożonym oraz w innych ważnych sytuacjach dla własnego
rozwoju zawodowego. 
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Warsztaty zakończyły się metamorfozą każdego uczestnika,
poprzedzoną indywidualną konsultacją kosmetyczną, doborem
makijażu, fryzury oraz zakupem ubrań. Jedna z uczestniczek
projektu zdecydowała się przekazać obcięte włosy Fundacji
Rak'nRoll, która zajmuje się produkcją peruk dla kobiet dotkniętych
chorobami nowotworowymi. 

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzegu Dolnym (Dolnośląska
WK) odbył się kurs prawa jazdy kat. B, będący kolejną formą
wsparcia dla uczestników ogólnopolskiego projektu „Od szkolenia
do zatrudnienia - YEI”. W pierwszym etapie młodzi ludzie brali
udział w zajęciach teoretycznych, podczas których zapoznali się                     
z przepisami ruchu drogowego, znakami drogowymi, obowiązkami
i prawami osób prowadzących pojazdy, a także zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Uczestnicy musieli zdobyć niezbędną wiedzę
teoretyczną, która pozwoli im na bezpieczne i świadome
uczestnictwo w ruchu drogowym. Następnie, pod kierunkiem
instruktora, rozpoczęli jazdy indywidualne, które doprowadziły
kursantów do teoretycznych i praktycznych egzaminów. 

Osoby biorące udział w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia -
YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Pińczowie i Punktu
Pośrednictwa Pracy w Kazimierzy Wielkiej (Świętokrzyska WK)
odbyli kurs w zawodzie sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej                           
i terminali płatniczych. Program obejmował 150 godzin
dydaktycznych podzielonych na część teoretyczną i praktyczną.
Młodzi ludzie poznali zagadnienia z zakresu dokonywania
sprzedaży towarów oraz usług według pozycji cennikowych,                        
a także sposoby wykorzystywania czytników kodów kreskowych.
Dzięki pracy z użyciem specjalistycznego programu, uczestnicy
projektu nabyli również wiedzę na temat wystawiania
dokumentów związanych z obrotem towarami i usługami, jak
faktura VAT, wydanie towaru (WZ), wydanie na użytek firmy (RW),
przyjmowanie dostaw (PZ) a także dokumentów dotyczących
przesunięć magazynowych i inwentaryzacji. 
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Kolejni uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”,
tym razem z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Bydgoszczy
(Kujawsko-Pomorska WK), brali udział w kursach zawodowych.
Młodzież nabyła wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności,
tak aby lada dzień przystąpić do staży zawodowych. Szkolili
mobilne kosmetyczki, które przygotowywały się do uzyskania
prawa jazdy kat. B. Zajęcia obejmowały m.in. stylizację rzęs oraz
wykonywanie makijaży okazjonalnych m.in. wieczorowego,
ślubnego czy teatralnego. Z kolei sprzedawcy na zajęciach
pracowali w grupie. Prowadząca przedstawiła aspekty pracy
zespołowej, prawidłowe w niej funkcjonowanie oraz wpływ
współpracy i komunikacji na wynik sprzedaży i osiąganie
wyznaczonych targetów. Zadaniem grupy sprzedawców było
stworzenie produktu trudnego do sprzedaży, a następnie jego
sprzedaż osobie, która nie jest przekonana do jego zakupu. Kolejna
grupa grafików komputerowych uczyła się obsługi programów
graficznych, m.in. Adobe czy Corel. Korzystając z wielu opcji jakie
daje współczesna grafika komputerowa, młodzi ludzie tworzyli
unikatowe prace, które rozwijały wyobraźnię, jak również twórcze
myślenie, które jest niezbędnym narzędziem w pracy przyszłego
grafika komputerowego. Magazynierzy to ostatnia bydgoska grupa
szkolących się w ramach projektu. Młodzież po części teoretycznej
w firmie szkoleniowej, zdobyła praktyczne umiejętności, m.in.
obsługi wózka widłowego. 

W Hufcu Pracy w Wadowicach (Małopolska WK) odbyły się kursy
zawodowe dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia
- YEI”. Ich głównym celem było zdobycie przez młodych ludzi
wiedzy i praktycznych umiejętności w zawodach, na które istnieje
zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Podczas 150-
godzinnego kursu młodzi ludzie szkolili się w charakterze
pracownika biurowego z modułem księgowości, obsługą
programów Płatnik, Optima, Symfonia; sprzedawcy-magazyniera                
z obsługą wózka widłowego i programu do fakturowania;
opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych; kosmetyczki                      
z elementami wizażu i makijażu oraz stylizacją paznokci; kucharza;
florysty-dekoratora. Przed rozpoczęciem zajęć młodzież poddała się
obowiązkowym badaniom lekarskim, a także przeszła szkolenie                  
z podstaw bezpieczeństwa i higieny pracy. Wybór kursów dla
uczestników był zgodny z Indywidualnymi Planami Działań
opracowanymi podczas spotkań z doradcą zawodowym. 
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Zakończyły się zajęcia z zakresu obsługi programów
komputerowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do
zatrudnienia - YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Górze
(Dolnośląska WK). Miały one na celu przyswojenie przez młodzież
podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się
systemem Windows, korzystania z takich programów jak Word                   
i Excel. Młodzi ludzie uczyli się graficznej obróbki zdjęć oraz
tworzenia prostych stron internetowych. Na zajęciach zostały
poruszone kwestie bezpieczeństwa w sieci, praw autorskich,                      
a także sposoby na wykorzystanie mediów społecznościowych                
w poszukiwaniu pracy. Oprócz materiałów edukacyjnych
uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia. 

W Hajnówce (Podlaska WK) zakończył się kurs prawa jazdy kat. B.
Zajęcia dotyczyły podstawowych pojęć z zakresu prawa o ruchu
drogowym, rodzajów znaków drogowych, warunków używania
pojazdów, obowiązków kierowcy, jak również kryteriów
obowiązujących na egzaminie państwowym. Kolejnym etapem
były indywidualne jazdy z instruktorem na placu manewrowym                  
i ulicach miasta. Pomimo zakończenia zajęć teoretycznych młodzi
ludzie w dalszym ciągu odwiedzają siedzibę MCK, aby skorzystać              
z komputerów i przygotować się do państwowego egzaminu
teoretycznego. 

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Jaworze OHP
(Dolnośląska WK) trwały warsztaty przygotowujące do
usamodzielniania się zorganizowane w ramach ogólnopolskiego
projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Podczas ciekawych                  
i urozmaiconych tematycznie zajęć młodzi ludzie mieli możliwość
nabycia umiejętności planowania i gospodarowania budżetem
domowym. Zapoznali się także z obszarem działania instytucji
publicznych oraz zagadnieniami prawa pracy. Młodzież równie
chętnie uczestniczyła w części szkolenia, które obejmowało
podstawy przedsiębiorczości i przygotowanie do założenia własnej
działalności gospodarczej. Ta forma wsparcia w ramach projektu
miała na celu nabycie praktycznych umiejętności oraz wiedzy
niezbędnych do rozpoczęcia życia na własnych rachunek. 
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W Punkcie Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie-Koźlu (Opolska WK)
zakończyła się realizacja kursu ECDL Base dla uczestników
ogólnopolskiego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS”. Poprzez
udział w zajęciach młodzi ludzie nabyli wiedzę i umiejętności w zakresie
wykorzystania podstawowych funkcji komputera i systemu
operacyjnego. Przybliżono też tematykę związaną z edytorem tekstu,
arkuszem kalkulacyjnym, formatowaniem oraz korzystaniem z sieci
informatycznych. Kurs składał się z czterech modułów dotyczących
podstawy pracy z komputerem, pracy w sieci, przetwarzania tekstów oraz
arkuszy kalkulacyjnych. Przed nimi jeszcze warsztaty kreowania
wizerunku, szkolenia oraz staże zawodowe. 

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Przemyślu (Podkarpacka WK)
zakończył się kurs zawodowy sprzedawcy-fakturzysty-magazyniera, który
odbył się w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”.
Program obejmował 130 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, które
realizował przemyski oddział Zakładu Doskonalenia Zawodowego                            
w Rzeszowie. W ramach zajęć uczestniczki poznały m.in. podstawy
psychologii ogólnej i społecznej, zasady właściwego przyjmowania
towarów oraz prawidłowego wystawiania faktur i innych dokumentów
oraz obsługę kasy fiskalnej. Kurs zakończył się egzaminem wewnętrznym
oraz uzyskaniem zaświadczeń potwierdzających zdobyte kwalifikacje.
Osoby uczestniczące w kursie w ramach projektu „Od szkolenia do
zatrudnienia - YEI” miały zapewnione niezbędne materiały dydaktyczne,
zwrot kosztów dojazdu oraz wyżywienie na zajęciach. 

Kolejny etap projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” zakończyli jego
uczestnicy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Andrychowie
(Małopolska WK). Warsztaty z zakresu usamodzielnienia się były okazją
do zdobycia praktycznych umiejętności i wiedzy niezbędnej do
rozpoczęcia życia na własny rachunek. Obejmowały one cztery moduły, z
których pierwszy dotyczył zarządzania domowym budżetem. Młodzież
uzyskała też informacje, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach
finansowych. Podczas spotkań rozmawiano na temat instytucji oraz
urzędów publicznych, z którymi każdy obywatel ma najczęstszy kontakt
oraz z rodzajem załatwianych w nich spraw. Ponadto młodzi ludzie nabyli
podstawy znajomości prawa pracy i podatku dochodowego od osób
fizycznych, a także ubezpieczeń społecznych. Poznali obowiązki
płatników składek z tytułu zawartych umów o pracę oraz umów cywilno-
prawnych. Ostatnim etapem szkolenia było wyposażenie uczestników
w podstawowe umiejętności związane z samozatrudnieniem.
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Prowadzący przybliżył zagadnienia dotyczące wyboru formy
prawnej, obszarów aktywności przedsiębiorstw, a także obowiązki
przyszłego przedsiębiorcy związane z podjęciem działalności
gospodarczej. 

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP                            
w Roskoszy zrealizowano kursy zawodowe dla uczestników
projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”. Młodzież brała udział
w 150 godzinnych kursach, które odpowiadały ich
zainteresowaniom oraz predyspozycjom zawodowym określonym
podczas spotkań z doradcami zawodowymi. Są to kursy:
barmana/kelnera z obsługą kas fiskalnych, spawania w osłonie dw.
węgla (CO2) metodą MAG oraz sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej.
Ważnym aspektem jest fakt, że oprócz wiedzy teoretycznej, młodzi
ludzie nabywali wiele nowych umiejętności praktycznych, które                 
z pewnością będą mogli wykorzystać wkraczając na rynek pracy.
Kolejnym bardzo ważnym etapem były trzymiesięczne staże
zawodowe u pracodawców. W trakcie realizacji zajęć młodzież
korzystała z wyżywienia oraz dofinansowania kosztów dojazdów. 

W jednostkach Świętokrzyskiej WK OHP odbyły się kursy
zawodowe będące częścią projektu „Od szkolenia od zatrudnienia -
YEI” realizowanego w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych”. Uczestnicy z Punktu Pośrednictwa Pracy we
Włoszczowie oraz Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Opatowie
wzięli udział w szkoleniu „Kosmetyczka ze stylizacją paznokci                       
i wizażem”, którego program obejmuje 150 godzin dydaktycznych
w salonach urody. We Włoszczowie grupa pięciu osób zdobyła
wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka oraz poznała
techniki przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych                               
i upiększających, w tym przedłużania paznokci różnymi metodami
i ich zdobienia. W Opatowie zaś z metod stosowania zabiegów
upiększających szkoliło się osiem uczestniczek. Po ukończeniu
kursu i zdaniu egzaminu uczestnicy projektu otrzymali stosowne
zaświadczenia potwierdzające zdobycie nowych kwalifikacji. 
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Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”                             
z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce (Podlaska WK)
zakończyli warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się. Ich
celem było zmotywowanie młodych ludzi do aktywnego
podejmowania nowych wyzwań zawodowych, a przede wszystkim
przygotowanie ich do rozpoczęcia samodzielnego życia na własny
rachunek. Prowadząca szczegółowo omówiła zagadnienia
związane z planowaniem i gospodarowaniem budżetem
domowym, wskazując jak oszczędzać w życiu codziennym.
Rozmawiano też na temat obowiązków płatników składek z tytułu
zawieranych umów. Ostatnim elementem spotkań były podstawy
przedsiębiorczości. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się                              
z instytucjami rynku pracy i urzędami wspierającymi
początkujących przedsiębiorców. Krok po kroku zostały omówione
etapy zakładania działalności gospodarczej, wybór formy prawnej
oraz obowiązki związane z prowadzeniem własnej firmy. 

Zajęcia z grupowego wsparcia psychologicznego i zapobiegania
depresji wśród młodzieży to kolejny etap projektu „Od szkolenia do
zatrudnienia – EFS”, w którym brali udział uczestnicy z Hufca Pracy
w Grodzisku Mazowieckim (Mazowiecka WK). Beneficjenci, dzięki
warsztatom mogli, poznając samego siebie, poszerzyć
samoświadomość, przyjrzeć się różnym aspektom własnej
osobowości oraz doskonalić umiejętności w zakresie efektywnej
komunikacji interpersonalnej. Spotkania te wpłynęły również na
podniesienie samooceny i poziomu motywacji oraz zwiększenie
umiejętności współpracy w zespole, pozwoliły też na poznanie
sposobów radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania depresji.
Uzupełnieniem zajęć grupowych z psychologiem były
indywidualne konsultacje wspomagające w rozwiązywaniu
zdiagnozowanych, osobistych problemów uczestników związanych
np. z sytuacją rodzinną, nieradzeniem sobie ze stresem i agresją,
konfliktami z rówieśnikami, uzależnieniami, barierami                               
w kontaktach interpersonalnych oraz niską samooceną. Celem
spotkań było też zwiększenie motywacji młodych ludzi do
podejmowania konstruktywnych działań. 
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Podstawy obsługi programów komputerowych i nie tylko
poznawali uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”
z Młodzieżowego Centrum Kariery w Prudniku (Opolska WK).
Zajęcia te zwiększyły świadomość młodych ludzi w kontekście
bezpieczeństwa w sieci, praw autorskich oraz poruszania się                        
w mediach społecznościowych. Szkolenie ułatwiło również
poszukiwanie pracy, poprzez tworzenie profesjonalnych
dokumentów aplikacyjnych oraz wyszukiwanie i aplikowanie na
interesujące stanowiska z jednoczesnym przestrzeganiem
przepisów prawa. Na zakończenie młodzież przystąpiła do
egzaminu. 

Warsztaty kreowania wizerunku to kolejny etap projektu „Od
szkolenia do zatrudnienia – YEI”, w którym udział wzięli uczestnicy     
z Młodzieżowych Centrów Kariery w Lesku i Cieszanowie
(Podkarpacka WK). Zajęcia te składały się z trzech etapów: zajęć
teoretycznych, zakupu strojów oraz metamorfozy. Podczas 10-
godzinnych warsztatów omówiono zagadnienia dotyczące dress
code’u, kolorystyki makijażu, odpowiedniej fryzury oraz typów
urody. Kolejnym etapem tej formy wsparcia był zakup strojów,                   
w których młodzież będzie miała możliwość zaprezentowania się
na rozmowie kwalifikacyjnej z pracodawcą. Uczestnicy skorzystali
też z indywidualnych konsultacji ze stylistą i fryzjerem. 

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
z Młodzieżowego Centrum Kariery w Bolesławcu (Dolnośląska WK)
zakończyli część teoretyczną kursu prawa jazdy kat. B. Młodzież
zapoznała się z przepisami kodeksu ruchu drogowego, znakami
drogowymi, warunkami używania pojazdów, obowiązkami
kierowcy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy, która jest
niezwykle istotna przy szybkim reagowaniu podczas wypadków
drogowych. Uczestnicy chętnie zadawali pytania oraz                               
ze skupieniem słuchali praktycznych wskazówek, jakich udzielał im
instruktor z Auto Szkoły „Siwy”. Po części teoretycznej rozpoczęły
się indywidualne jazdy z instruktorem, najpierw na placu
manewrowym, a następnie po ulicach Bolesławca. 
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Zakończyła się realizacja kursu komputerowego ECDL dla uczestników
projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” z Młodzieżowego Centrum
Kariery w Nidzicy (Warmińsko-Mazurska WK). Poprzez udział w zajęciach
uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania
podstawowych funkcji komputera i jego systemu operacyjnego. Odkryli
tajniki, które kryją w sobie edytory tekstu oraz arkusze kalkulacyjne, dzięki
czemu nauczyli się formatowania oraz używania podstawowych funkcji
matematycznych, statystycznych i logicznych. Całość kursu składała się                  
z czterech modułów: podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy                 
w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne. Ostatnim etapem
był egzamin, którego wyniki będą znane za kilka dni. Jego pozytywny
rezultat będzie potwierdzony certyfikatem wydanym zgodnie ze
standardem ECDL. Następnie przed młodzieżą warsztaty kreowania
wizerunku, kursy zawodowe, a po nich staże u pracodawców. 

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” z jarosławskiego
Hufca Pracy oraz Młodzieżowego Centrum Kariery w Cieszanowie
(Podkarpacka WK) ukończyli kurs języka angielskiego na poziomie A1.
Podczas 80-godzinnych zajęć lektorka pomagała młodym ludziom                     
w poznawaniu słownictwa niezbędnego w życiu codziennym                                 
i zawodowym. Dużo czasu poświęcono na konwersację i gramatykę
języka angielskiego. Prowadząca zachęcała również do systematycznego
uczenia się słówek. Na zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikaty
potwierdzające zdobyte kompetencje. 

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Lubaniu (Dolnośląska WK) odbyły
się indywidualne spotkania z zakresu pośrednictwa pracy dla
uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”. Podczas
kolejnych zajęć pośrednik pracy określiła indywidualną sytuację każdego
z beneficjentów projektu, jego potrzeby, sporządza bilans zainteresowań        
i predyspozycji zawodowych, analizowała mocne strony oraz kwalifikacje
zawodowe młodych osób. Młodzież miała okazję zaprezentować swoje
plany oraz wizje kariery zawodowej, co było szczególnie istotne przy
wyborze konkretnego kursu zawodowego i miejsca odbywania stażu.
Uczestnikom przekazywana była też wiedza na temat aktywnych metod
poszukiwania zatrudnienia, zasad przygotowania się do rozmowy
kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą oraz sporządzania
dokumentów aplikacyjnych. Spotkania skończyły się wspólnymi
ustaleniami dotyczącymi miejsca realizacji stażu zgodnego z aspiracjami,
oczekiwaniami i możliwościami uczestnika projektu. 
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W warsztatach przygotowujących do usamodzielnienia się wzięli udział
uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Hufca Pracy                  
i Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Gorlicach oraz Hufcu Pracy                                 
w Dąbrowie Tarnowskiej (Małopolska WK). Zajęcia te miały na celu
nabycie przez młodzież praktycznych umiejętności oraz wiedzy
niezbędnej do rozpoczęcia samodzielnego życia. Składały się z czterech
modułów: zarządzanie domowym budżetem, kontakty z instytucjami                    
i urzędami publicznymi, prawo pracy, podatki, ubezpieczenia społeczne,      
a także podstawy przedsiębiorczości. Młodzi ludzie nabyli umiejętności
planowania i gospodarowania budżetem własnym i rodziny, uzyskali
informacje jak radzić sobie w trudnych sytuacjach finansowych, a także
nabrali swobody w poruszaniu się po urzędach oraz przepisach
gospodarczych i prawa pracy. 

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Grajewie (Podlaska WK) odbyły się
warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników projektu
pozakonkursowego „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”. Zajęcia składały
się z czterech modułów: zarządzanie domowym budżetem, kontakty                    
z instytucjami i urzędami publicznymi, podstawy przedsiębiorczości oraz
prawo pracy, podatki i ubezpieczenia społeczne. Dzięki szkoleniu
uczestnicy projektu nabyli umiejętności planowania i gospodarowania
budżetem domowym, jak również poznali zakres działania
poszczególnych instytucji, do których mogą się zwrócić o konkretną
pomoc. Ponadto uzyskali podstawowe wiadomości z zakresu prawa pracy
oraz podatku dochodowego. Warsztaty przygotowują również
uczestników do założenia samodzielnej działalności gospodarczej. 

Rozdaniem zaświadczeń zakończyły się w Młodzieżowym Centrum
Kariery w Lesku (Podkarpacka WK) zajęcia z obsługi programów
komputerowych realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do
zatrudnienia - YEI”. Ich celem było zapoznanie uczestników                                  
z podstawową wiedzą z zakresu obsługi komputera oraz nauki
konkretnych programów, m.in.: tworzenia stron internetowych, graficznej
obróbki zdjęć, edycji grafiki, internetowych komunikatorów. Istotną
kwestią kursu był temat bezpieczeństwa w sieci oraz praw autorskich                    
i mediów społecznościowych. 30-godzinne szkolenie obejmowało
zarówno zajęcia praktyczne, jak i teoretyczne z dziedziny informatyki.
Młodzież otrzymała zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych
kompetencji, które zwiększają ich szansę na uzyskanie zatrudnienia.
Dodatkowo została objęta pomocą w postaci wyżywienia i zwrotu
kosztów dojazdu na zajęcia. 
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Grupa młodych ludzi biorąca udział w projekcie „Od szkolenia do
zatrudnienia – YEI” z Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi
uczestniczyła w zawodowych kursach kwalifikacyjnych spawacza,
operatora koparko-ładowarki oraz sprzedawcy-kasjera. Rozpoczął
się także kurs fryzjera-stylisty. Jest to ostatni etap przed
rozpoczęciem trzymiesięcznych staży zawodowych                               
u pracodawców, które były okazją do poszerzenia wiedzy zdobytej
w czasie kursów, wykorzystania jej w praktyce, jak również zdobycia
cennego doświadczenia zawodowego. Łącznie w kursie spawacza
brało udział pięć osób, w tym jedna kobieta. Sześć dziewcząt
szkoliło się w zawodzie sprzedawcy-kasjera, a sześciu mężczyzn
dążyło do uzyskania kwalifikacji operatora koparko-ładowarki. 

Pierwsze kursy zawodowe na operatora koparko-ładowarki oraz
stolarza w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”
rozpoczęły się w Młodzieżowym Centrum Kariery w Lesku
(Podkarpacka WK). Szkolenia objęły 150 godzin, w tym zajęcia
teoretyczne i praktyczne. Celem kursów było przygotowanie
uczestników do uzyskania kwalifikacji zawodowych niezbędnych
do zdobycia zatrudnienia. Ich zakres tematyczny dotyczył
różnorodnych zagadnień, m.in.: ręcznej i mechanicznej obróbki
drewna, przygotowania desek i płyt, składania gotowych
elementów oraz renowacji mebli. Uczestnicy mieli możliwość
zapoznania się ze sposobami impregnacji, malowania oraz
oklejania drewna. Z kolei młodzi ludzie szkolący się w zakresie
obsługi koparko-ładowarki poznali zasady użytkowania
eksploatacyjnego maszyn, dokumentację techniczną, budowę
silników spalinowych, elementy hydrauliki, technologię robót oraz
budowę koparki, a przede wszystkim zasady bezpieczeństwa                           
i higieny pracy. Szkolenia zakończyły się egzaminem
potwierdzającym zdobycie określonych kompetencji. 

Zajęcia z zakresu obsługi programów komputerowych zakończyły
się w Hufcu Pracy w Szczecinku (Zachodniopomorska WK)                               
w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Podczas
spotkań młodzi ludzie, oprócz podstawowej wiedzy z zakresu
obsługi komputera i nauki określonych programów, poznali zasady
bezpieczeństwa w sieci, zagadnienia dotyczące praw autorskich,
jak również sposoby tworzenia prostych stron internetowych.
Zdobyli też wiedzę związaną z korzystaniem z mediów
społecznościowych, a w szczególności ich wykorzystaniem                               
w poszukiwaniu pracy. Zdobyta wiedza i umiejętności zostały
sprawdzone podczas egzaminu, którego pozytywny wynik został
potwierdzony stosownym zaświadczeniem. 
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W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP                            
w Roskoszy zakończono realizację kursu komputerowego ECDL                 
w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”. Podczas
zajęć uczestniczki zdobywały wiedzę z zakresu podstaw technik
informatycznych i komunikacyjnych, użytkowania komputerów,
zarządzania plikami, przetwarzania tekstów, grafiki menedżerskiej
oraz grafiki prezentacyjnej na wybranym oprogramowaniu MS
Office. Kurs był prowadzony metodami aktywnymi poprzez
realizację zajęć praktycznych oraz ćwiczeń grupowych.
Profesjonalne szkolenie komputerowe zostało zakończone
egzaminem i uzyskaniem przez młodych ludzi certyfikatu ECDL,
który jest uznawany we wszystkich państwach Unii Europejskiej. 

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Lidzbarku Warmińskim
(Warmińsko-Mazurska WK) zakończyli kurs języka angielskiego.
Szkolenie obejmowało 80 godzin dydaktycznych, w trakcie których
młodzież poznała podstawowe słownictwo, zwroty i wyrażenia
ułatwiające poszukiwanie zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za
granicą. Szczególnie ważnym założeniem kursu było również
przełamanie bariery językowej. Ponadto młodzież została
wyposażona w podstawowe umiejętności językowe, niezbędne
m.in. do właściwego sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz
listu motywacyjnego w języku angielskim, jak również do prostej
komunikacji. Kurs zakończył się egzaminem końcowym, na
podstawie którego młodzież otrzymała certyfikaty A1 zgodne                        
z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. 

Zajęcia grupowe z psychologiem zakończyli uczestnicy projektu
„Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” z Punktu Pośrednictwa Pracy
w Tczewie (Pomorska WK). Odbywały się one w dwóch modułach
po dziesięć godzin każdy. Pierwszy obejmował wsparcie
psychologiczne, którego celem było zwiększenie poczucia własnej
wartości wśród uczestników, poznanie mocnych stron, nauka
sposobów radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz stresem.
Drugi moduł stanowiły zajęcia z zakresu zapobiegania depresji
wśród młodzieży. Młodzi ludzie dowiedzieli się czym jest depresja,
jakie są jej objawy oraz metody leczenia. Uczestnicy projektu                       
z Tczewa zrealizowali już zajęcia z doradcą zawodowym oraz
warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się. 
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Czterech uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”                       
z Hufca Pracy w Jarosławiu (Podkarpacka WK) zakończyło część
teoretyczną szkolenia na prawo jazdy kategorii B. Podczas 30-godzinnych
zajęć prowadzonych przez doświadczonego instruktora nauki jazdy
Stanisława Stecko, beneficjenci zostali wyposażeni w wiedzę niezbędną
do bezpiecznego kierowania pojazdem. Zajęcia odbywały się w formie
wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych wraz                   
z prezentacją filmów, dotyczących podstawowych zasad ruchu
drogowego, zasad pierwszeństwa, znaków drogowych, a także zasad
udzielania pierwszej pomocy. Uczestnicy szkolenia aktywnie i z uwagą
brali udział w zajęciach, ćwiczyli uzyskaną wiedzę w praktyce rozwiązując
testy. Uczestnictwo w kursie prawa jazdy było szansą dla młodzieży na
podniesienie swoich kwalifikacji poprzez zdobycie nowych uprawnień.
Umiejętność kierowania pojazdem bywa niekiedy warunkiem
koniecznym do zdobycia zatrudnienia. 

Po zakończonym kursie ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności
Komputerowych) 14 uczestników z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży          
w Elblągu (Warmińsko-Mazurska WK) biorących udział w projekcie „Od
szkolenia do zatrudnienia - YEI” przystąpiło do egzaminu końcowego.
Celem kursu było dostarczenie młodzieży wiedzy i umiejętności                          
w zakresie wykorzystywania podstawowych funkcji komputera i systemu
operacyjnego. Szkolenie składało się z czterech modułów: podstawy
pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów,
arkusze kalkulacyjne. Nauczono korzystania z edytora tekstu oraz arkuszy
kalkulacyjnych; używania podstawowych funkcji matematycznych,
statystycznych i logistycznych; tworzenia i formatowania wykresów,
diagramów oraz korzystania z sieci informatycznych. Wyniki egzaminów
uczestnicy poznają już za kilka dni. W kolejnych etapach projektu
młodzież uczestniczyła w warsztatach kreowania wizerunku oraz
przystąpiła do kursu prawa jazdy kat. B oraz wybranych przez siebie,                   
w konsultacji z doradcą zawodowym, kursów zawodowych. 

Ostródzcy uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
(Warmińsko-Mazurska WK) odbyli kurs z zakresu obsługi programów
komputerowych. Program zajęć obejmuje 30 godzin i po jego
zakończeniu młodzież zdobędzie tzw. kompetencję twardą, której
posiadanie należy zaznaczyć w dokumentach aplikacyjnych w części
dotyczącej umiejętności. Obecnie z obsługą komputera pracownik
spotyka się praktycznie na każdym stanowisku zawodowym, co wymusza
znajomość przynajmniej podstawowych zagadnień związanych ze
znajomością programów komputerowych. 
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Uczestnicy projektu przez cały okres jego realizacji są objęci
wsparciem opiekuńczo-wychowawczym specjalistów
Młodzieżowego Centrum Kariery, otrzymują m.in. dofinansowanie
kosztów dojazdu na zajęcia i ciepły posiłek w trakcie trwania zajęć.
Ostatni etap wsparcia w ramach projektu to staże, za które
młodzież będzie dostawać wynagrodzenie. Nabyte umiejętności
ułatwią młodym ludziom start na rynku pracy i pozyskanie
satysfakcjonującego zatrudnienia. 

Zakończyły się zajęcia teoretyczne z kursu prawa jazdy kat. B,                      
w którym brali udział krakowscy uczestnicy projektu „Od szkolenia
do zatrudnienia – YEI”. Do kursu zakwalifikowały się osoby z 6-5 i 6-
8 Hufców Pracy oraz Młodzieżowego Centrum Kariery                               
w Myślenicach, dla których posiadanie prawa jazdy jest niezbędne
do wykonywania zadań w konkretnym zawodzie, co zostało
określone w przyjętej ścieżce rozwoju zawodowego zawarte                        
w Indywidualnym Planie Działania. Podczas 30-godzinnych
wykładów z teorii uczestnicy poznali wiedzę z zakresu poruszania
się po drogach oraz przepisy Kodeksu Drogowego. Ponadto
beneficjenci zostali zapoznani z zasadami udzielania pierwszej
pomocy, która jest niezwykle istotna w celu szybkiego reagowania
podczas wypadków drogowych. Uczestnicy zostali wyposażeni                  
w materiały dydaktyczne, które pomogły im przygotować się do
egzaminu wewnętrznego z wiedzy teoretycznej, po czym
rozpoczęli zajęcia z części praktycznej. 

Kurs prawa jazdy kat. B, w którym biorą udział uczestnicy projektu
„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” trwa obecnie w Hufcu Pracy
oraz Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Szczecinku
(Zachodniopomorska WK). Do kursu zakwalifikowały się osoby, dla
których umiejętności w powyższym zakresie są niezbędne do
realizacji zadań w konkretnym zawodzie, zgodnie z przyjętą ścieżką
rozwoju zawodowego określoną w Indywidualnym Planie Działania.
Obecnie trwają 30-godzinne wykłady z teorii. Uczestnicy poznali
wiedzę z zakresu poruszania się po drogach oraz zasady Kodeksu
Ruchu Drogowego. Ponadto młodzież uczestniczyła w kursie
udzielania pierwszej pomocy, która jest niezwykle istotna przy
szybkim reagowaniu podczas wypadków drogowych. Zajęcia
prowadzi instruktor nauki jazdy z Auto Szkoły Omega                               
w Szczecinku, a młodzi ludzie zostali wyposażeni w materiały
dydaktyczne. Zajęcia zakończą się egzaminem wewnętrznym                       
z wiedzy teoretycznej, po czym uczestnicy przystąpili do zajęć
praktycznych. 
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Dobiegły końca warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się
w Młodzieżowym Centrum Kariery w Lesku oraz zajęcia z zakresu
pośrednictwa pracy w Młodzieżowym Biurze Pracy w Rzeszowie
(Podkarpacka WK), które zostały zrealizowane w ramach projektu
„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. W lesku 20-godzinne
spotkania prowadziła trenerka. Szkolenie miało formę zajęć
teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych przy wykorzystaniu
najnowszych metod i technik. Młodzież uzyskała wiedzę z zakresu
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz uprawnień
pracownika na lokalnym rynku pracy. Istotną częścią był temat
związany z rozwijaniem przedsiębiorczości i znajomością przepisów
prawnych. Z kolei w Rzeszowie pośrednik pracy/asystent EURES
przedstawiła młodzieży aktualną sytuację na lokalnym                               
i europejskim rynku pracy oraz zmiany, jakie na nim zachodzą.
Omówiono też prawa i obowiązki pracownika obowiązujące
podczas odbywania stażu zawodowego. Podczas indywidualnych
rozmów każdy z uczestników miał możliwość przedyskutowania
własnej sytuacji zawodowej, predyspozycji i doświadczenia
zawodowego oraz posiadanych umiejętności. Rozmowy
prowadzone były pod kątem planowanych kursów zawodowych                   
i 3-miesięcznych staży u wybranych pracodawców. 

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach
(Podlaska WK) uczestnicy ogólnopolskiego projektu „Od szkolenia
do zatrudnienia – EFS” brali udział w warsztatach
przygotowujących do usamodzielnienia się. Podczas 20 godzin
zajęć młodzi ludzie nauczyli się planowania i gospodarowania
własnym budżetem, poznali metody redukcji wydatków i narzędzia
ułatwiające poprawę sytuacji finansowej. Uczestnicy szkolenia
zapoznali się także z podstawową działalnością instytucji i urzędów
publicznych, zagadnieniami prawa pracy i podatku dochodowego
od osób fizycznych, jak również przygotowali do założenia własnej
działalności gospodarczej. 
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Dobiegły końca warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się
w Młodzieżowym Centrum Kariery w Lesku oraz zajęcia z zakresu
pośrednictwa pracy w Młodzieżowym Biurze Pracy w Rzeszowie
(Podkarpacka WK), które zostały zrealizowane w ramach projektu
„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. W lesku 20-godzinne
spotkania prowadziła trenerka. Szkolenie miało formę zajęć
teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych przy wykorzystaniu
najnowszych metod i technik. Młodzież uzyskała wiedzę z zakresu
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz uprawnień
pracownika na lokalnym rynku pracy. Istotną częścią był temat
związany z rozwijaniem przedsiębiorczości i znajomością przepisów
prawnych. Z kolei w Rzeszowie pośrednik pracy/asystent EURES
przedstawiła młodzieży aktualną sytuację na lokalnym                               
i europejskim rynku pracy oraz zmiany, jakie na nim zachodzą.
Omówiono też prawa i obowiązki pracownika obowiązujące
podczas odbywania stażu zawodowego. Podczas indywidualnych
rozmów każdy z uczestników miał możliwość przedyskutowania
własnej sytuacji zawodowej, predyspozycji i doświadczenia
zawodowego oraz posiadanych umiejętności. Rozmowy
prowadzone były pod kątem planowanych kursów zawodowych                     
i 3-miesięcznych staży u wybranych pracodawców. 

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach
(Podlaska WK) uczestnicy ogólnopolskiego projektu „Od szkolenia
do zatrudnienia – EFS” brali udział w warsztatach
przygotowujących do usamodzielnienia się. Podczas 20 godzin
zajęć młodzi ludzie nauczyli się planowania i gospodarowania
własnym budżetem, poznali metody redukcji wydatków i narzędzia
ułatwiające poprawę sytuacji finansowej. Uczestnicy szkolenia
zapoznali się także z podstawową działalnością instytucji i urzędów
publicznych, zagadnieniami prawa pracy i podatku dochodowego
od osób fizycznych, jak również przygotowali do założenia własnej
działalności gospodarczej. 
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Dobiegły końca warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się
w Młodzieżowym Centrum Kariery w Lesku oraz zajęcia z zakresu
pośrednictwa pracy w Młodzieżowym Biurze Pracy w Rzeszowie
(Podkarpacka WK), które zostały zrealizowane w ramach projektu
„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. W lesku 20-godzinne
spotkania prowadziła trenerka. Szkolenie miało formę zajęć
teoretycznych oraz ćwiczeń praktycznych przy wykorzystaniu
najnowszych metod i technik. Młodzież uzyskała wiedzę z zakresu
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz uprawnień
pracownika na lokalnym rynku pracy. Istotną częścią był temat
związany z rozwijaniem przedsiębiorczości i znajomością przepisów
prawnych. Z kolei w Rzeszowie pośrednik pracy/asystent EURES
przedstawiła młodzieży aktualną sytuację na lokalnym                               
i europejskim rynku pracy oraz zmiany, jakie na nim zachodzą.
Omówiono też prawa i obowiązki pracownika obowiązujące
podczas odbywania stażu zawodowego. Podczas indywidualnych
rozmów każdy z uczestników miał możliwość przedyskutowania
własnej sytuacji zawodowej, predyspozycji i doświadczenia
zawodowego oraz posiadanych umiejętności. Rozmowy
prowadzone były pod kątem planowanych kursów zawodowych                  
i 3-miesięcznych staży u wybranych pracodawców. 

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Suwałkach
(Podlaska WK) uczestnicy ogólnopolskiego projektu „Od szkolenia
do zatrudnienia – EFS” brali udział w warsztatach
przygotowujących do usamodzielnienia się. Podczas 20 godzin
zajęć młodzi ludzie nauczyli się planowania i gospodarowania
własnym budżetem, poznali metody redukcji wydatków i narzędzia
ułatwiające poprawę sytuacji finansowej. Uczestnicy szkolenia
zapoznali się także z podstawową działalnością instytucji i urzędów
publicznych, zagadnieniami prawa pracy i podatku dochodowego
od osób fizycznych, jak również przygotowali do założenia własnej
działalności gospodarczej. 
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W ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” w Centrum
Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie (Podkarpacka WK) młodzież
wzięła udział w 10-godzinnych warsztatach z zakresu kreowania
wizerunku oraz skorzystała z usługi stylisty. Poprzez udział                           
w zajęciach uczestnicy mogli nabyć kompetencje w zakresie
prezentowania się podczas rozmów o pracę oraz w innych
sytuacjach ważnych dla własnego rozwoju zawodowego. Warsztaty
pomogły uświadomić młodzieży, że w dzisiejszych czasach to, w co
się ubieramy i jak wyglądamy, wpływa na ocenę naszych
kompetencji. Znając najważniejsze zasady dress code’u każdy może
stać się pewniejszy siebie w różnych sytuacjach życiowych. Młodzi
ludzie skorzystali również z usługi stylisty, który pomógł w doborze
stroju na rozmowę kwalifikacyjną. Po dokonaniu zakupów, każdy                
z nich przeszedł metamorfozę, która była poprzedzona
indywidualną konsultacją ze stylistą, mającą na celu zaplanowanie
zmian. Metamorfoza obejmowała zarówno usługę kosmetyczną, jak
i fryzjerską. 

W Młodzieżowych Centrach Kariery w Bartoszycach i Kętrzynie
(Warmińsko-Mazurska WK) odbyły się zajęcia z języka angielskiego
dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.
Poziom kursu został dostosowany do poziomu zaawansowania
poszczególnych uczestników. W programie były ćwiczenia,
konwersacje, quizy, szarady oraz testy kontrolne. Podczas zajęć
młodzież nauczyła się m.in. sporządzania CV i listu motywacyjnego
w języku angielskim, korzystania z ofert na zagranicznym rynku
pracy, jak również poznała nazwy zawodów oraz zwroty i wyrażenia
ułatwiające poszukiwanie zatrudnienia za granicą. Na zakończenie
odbył się egzamin, po zdaniu którego uczestnicy otrzymali
certyfikaty zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia
Językowego. 

W Iwoniczu (Podkarpacka WK) odbyły się zajęcia z obsługi
programów komputerowych obejmujące swoim zakresem m.in.
kwestie bezpieczeństwa w sieci, praw autorskich, graficzną
obróbkę zdjęć, media społecznościowe i ich wykorzystanie                         
w poszukiwaniu pracy. Tematyka zajęć została dostosowana do
umiejętności oraz indywidualnych predyspozycji uczestników.
Szkolenie zakończyło się testem oraz rozmową oceniającą. Wszyscy
uczestnicy otrzymali certyfikaty. Kolejnym etapem projektu były
kursy językowe oraz kursy o standardzie ECDL. 
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W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży i Ośrodku Szkolenia
Zawodowego w Rzeszowie zakończyły się zajęcia z zakresu
zapobiegania depresji. Były one skoncentrowane na
uświadomieniu młodym ludziom, jak poważną chorobą jest
depresja, która dotyka w dzisiejszych czasach wiele osób, również
młodzież. Omówiono jej objawy oraz skutki, jak również ćwiczono
techniki asertywnego reagowania w sytuacjach trudnych. Młodzi
ludzie poznali również znaczenie pojęć, takich jak: przygnębienie,
smutek, lęk i strach. Z indywidualnego i grupowego wsparcia
psychologicznego oraz warsztatów z zakresu zapobiegania depresji
skorzystali uczestnicy projektu z Młodzieżowego Centrum Kariery
w Brzozowie. Spotkania z psychologiem miały na celu
wzmocnienie kompetencji społecznych, poznanie sposobów
rozwiązywania sytuacji konfliktowych, w tym radzenia sobie                        
w trudnych sytuacjach życiowych. Rozmawiano też o depresji jej
przyczynach, skutkach i sposobach diagnozowania.                               
W szczególności skupiono się na działaniach prewencyjnych, czyli
na analizie sposobów zapobiegania depresji, która jest wymieniana
wśród chorób cywilizacyjnych XXI w. Warsztaty przygotowujące do
usamodzielnienia się to kolejny etap projektu zrealizowany                        
w Młodzieżowym Centrum Kariery w Dębicy. Uczestnicy nabyli
umiejętności planowania i gospodarowania własnym budżetem,
zapoznali się z metodami redukcji wydatków oraz sposobami
radzenia sobie w trudnych sytuacjach finansowych. Ponadto
przedstawiono zakres działań instytucji, z którymi obywatele mają
najczęstszy kontakt. Wśród omawianych zagadnień znalazły się też
te dotyczące prawa pracy, przepisów podatkowych oraz zakładania
własnej działalności gospodarczej. Do udziału w stażach
przygotowują się już uczestnicy projektu z Mielca, którzy spotkali
się z pośrednikiem pracy. Młodzieży zostały przedstawione procesy,
jakie zachodzą na lokalnym rynku pracy, między innymi na
podstawie analizy „Barometru zawodów na 2018 r.”. Uczestnicy
zapoznali się również z portalami internetowymi instytucji rynku
pracy czy informującymi o zmianach w prawie pracy. Pośrednik
pracy przekazał młodym ludziom regulamin stażu zawodowego,
który został omówiony pod kątem praw i obowiązków stażysty oraz
pracodawcy. Szczególną uwagę zwrócono na proces przyjmowania
nowego pracownika do pracy, obowiązkowe badania lekarskie                    
i szkolenie BHP. 
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Podkarpackie jednostki OHP prowadziły zajęcia w ramach projektu
„Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”. W Młodzieżowych Centrach
Kariery w Nowej Dębie i Cieszanowie oraz Centrum Edukacji                            
i Pracy Młodzieży w Tarnobrzegu zakończyły się warsztaty
przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników. Zajęcia
prowadzone były przez wykwalifikowanych trenerów, którzy
pozwoli młodym ludziom zdobyć wiedzę o podmiotach, usługach                     
i instrumentach rynku pracy. Tematyka obejmowała także m.in.:
zarządzanie domowym budżetem, podstawy prawne prowadzenia
działalności gospodarczej, prawo pracy, ubezpieczenia społeczne.
Szkolenie miało charakter zajęć teoretycznych i ćwiczeń
praktycznych z wykorzystaniem różnorodnych metod
szkoleniowych, wykładów, pokazów i prezentacji multimedialnych.
Na zakończenie zajęć beneficjenci projektu otrzymali odpowiednie
zaświadczenia. Z kolei w Młodzieżowym Centrum Kariery w Lesku
odbyły się zajęcia z zakresu pośrednictwa pracy. Uczestnicy poznali
aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy, prawa i obowiązki
pracodawców oraz pracowników/stażystów, jak również metody
poszukiwania zatrudnienia. Kolejny etap projektu zakończyli też
uczestnicy z Hufca Pracy w Przemyślu, a były to zajęcia z zakresu
zapobiegania depresji. Psycholog wyjaśniła młodym ludziom
skutki, jakie niesie depresja, co jest jej przyczyną, jak się ją
diagnozuje oraz jak można jej zapobiegać, a także, gdzie się zwrócić
po pomoc. 

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Kolnie (Podlaska WK) odbyły
się w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” zajęcia
z zakresu obsługi programów komputerowych. Młodzież nauczyła
się obsługiwać komputer i konkretne programy, graficznej obróbki
zdjęć, tworzenia prostych stron internetowych. Poznała zasady
bezpieczeństwa w sieci, prawo autorskie, jak również wykorzystanie
mediów społecznościowych do poszukiwania pracy. 

Kurs obsługi programów komputerowych, zajęcia z języka
angielskiego oraz warsztaty z zakresu zapobiegania depresji były
realizowane dzięki projektowi „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.
30-godzinne warsztaty z obsługi komputera odbyli uczestnicy
projektu z Młodzieżowego Centrum Kariery i Hufca Pracy                          
w Dąbrowie Tarnowskiej oraz młodzież z Hufców Pracy w
Skomielnej Białej i Krakowie. Szkolenie dotyczyło przede
wszystkim podstawowych zagadnień z zakresu obsługi komputera,
systemu operacyjnego, tworzenia prezentacji multimedialnych
oraz dokumentów z wykorzystaniem edytora tekstu i arkusza
kalkulacyjnego. 
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Tematyka obejmowała też kwestie dotyczące bezpieczeństwa                   
w sieci, tworzenia stron internetowych oraz roli mediów
społecznościowych w poszukiwaniu pracy. Z kolei uczestnicy
projektu z Młodzieżowego Centrum Kariery w Mszanie Dolnej brali
udział w kursie języka angielskiego. Prowadzący zastosował
podczas warsztatów dużo technik motywacyjnych i ćwiczeń. Młodzi
ludzie poznali m.in. 100 angielskich słów najczęściej używanych                 
w Polsce, śpiewali angielski alfabet oraz poszerzali swoją wiedzę                 
w zakresie gramatyki. Kolejny etap projektu „Od szkolenia do
zatrudnienia – YEI” zakończyli jego uczestnicy z Centrum Edukacji                
i Pracy Młodzieży OHP w Tarnowie. Celem warsztatów było
uświadomienie młodym ludziom czym jest depresja, jakie są jej
objawy i skutki, w jaki sposób można jej zapobiegać oraz do kogo
zwrócić się o pomoc. Poprzez liczne ćwiczenia i przykłady
uczestnicy próbowali rozpoznać podłoże depresji, jej przyczyny oraz
oznaki. Beneficjenci projektu z Tarnowa uczestniczyli w grupowych
spotkaniach z psychologiem, pięciu z nich skorzystało również                   
z indywidualnego wsparcia, którego celem było udzielenie pomocy
w rozwiązywaniu problemów związanych m.in. z sytuacją rodzinną,
trudnościami w kontaktach interpersonalnych, niską samooceną
czy też brakiem motywacji do działania. 

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Miliczu (Dolnośląska
WK) odbył się cykl zajęć z psychologiem z zakresu zapobiegania
depresji wśród młodzieży. W czasie zajęć, zorganizowanych                               
w ramach unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”,
młodzież poznała wiele cennych informacji o często
nieuświadamianej przez nas chorobie jaką jest depresja. Uczestnicy
dowiedzieli się jakie są typowe przyczyny i objawy depresji.
Ponadto pani psycholog zapoznała ich z takimi pojęciami, jak:
depresja, emocje, stres, agresja, wzmacniając dodatkowo efekt
poznawczy poprzez zastosowanie ćwiczeń obrazujących omawiane
pojęcia. Dzięki wsparciu psychologicznemu uczestnicy poznali
reguły funkcjonowania ludzkiego umysłu, objawy jego reakcji na
czynniki stresogenne, sposoby radzenia sobie w sytuacjach
trudnych.  
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Zakończyły się zajęcia z psychologiem dla uczestników projektu
„Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” z Hufca Pracy w Wadowicach
(Małopolska WK). Głównym celem wsparcia było wzmocnienie
kompetencji społecznych młodych ludzi oraz zbudowanie zaufania
w grupie. Młodzież poznała zasady współpracy w grupie, uczyła się
metod radzenia sobie ze stresem oraz agresją w codziennym życiu,
ćwiczyła zachowania asertywne, jak również sposoby wyrażania
własnych emocji. W programie znalazły się też sposoby
rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz rodzaje instytucji, do
których można się zwrócić o pomoc terapeutyczną. Ponadto
rozmawiano na temat depresji, jak jej zapobiec, jak diagnozować
oraz gdzie szukać pomocy. W trakcie trwania projektu część osób
skorzystała z indywidualnych konsultacji psychologicznych,
podczas których można było porozmawiać o osobistych
problemach i poszukać sposobu na ich rozwiązanie. 

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”                              
z Młodzieżowego Centrum Kariery w Hajnówce (Podlaska WK)
odbyli grupowe wsparcie psychologiczne. Warsztaty miały na celu
wzmocnienie kompetencji społecznych młodzieży oraz
zbudowanie zaufania wobec grupy. W ramach treningu zostały
przeprowadzone zajęcia z zakresu integracji, komunikacji,
negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych. W celu
podwyższenia samodzielności uczestników odbył się blok
kształtujący umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Młodzi ludzie nauczyli się też radzenia sobie w sytuacjach
kryzysowych oraz dowiedzieli się, gdzie szukać pomocy.
Prowadząca spotkania omówiła sposoby pracy nad sobą,
panowanie nad emocjami oraz prawidłowe ich wyrażanie. 

Indywidualne spotkania z psychologiem skierowane do
uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – EFS” odbyło
się w Młodzieżowym Centrum Kariery w Hajnówce (Podlaska WK).
Pięciogodzinne konsultacje z psychologiem miało na celu pomoc
w rozwiązywaniu osobistych problemów uczestników związanych
np. z trudną sytuacją rodzinną, nieradzeniem sobie ze stresem                          
i agresją, konfliktami z rówieśnikami, uzależnieniami, barierami                   
w kontaktach interpersonalnych, niską samooceną. Zajęcia
zmotywowały młodzież do podejmowania konstruktywnych
działań. 
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Z porad skorzystali beneficjenci, którzy najbardziej wymagali
pomocy w tym zakresie, potrzebowali wsparcia i rady
profesjonalisty. Dzięki prowadzonym w takiej formie warsztatom
młodzież miała szansę poznać samych siebie, nauczyć się panować
nad emocjami, podwyższyć swoją samoocenę oraz została
zmotywowana do aktywnego działania w zakresie poszukiwania
pracy. 

Kurs komputerowy ECDL BASE dla uczestników projektu „Od
szkolenia do zatrudnienia –YEI” odbył się w Hufcu Pracy w Wałczu
(Zachodniopomorska WK). Z kolei Hufiec Pracy ze Świnoujścia
zrealizował indywidualne zajęcia z pośrednikiem pracy.                               
W programie kursu była nauka korzystania z edytora tekstu,
arkuszy kalkulacyjnych, a także formatowania diagramów oraz
poprawnego korzystania z Internetu. ECBL BASE składa się                         
z czterech modułów. Pierwszy to podstawy pracy z komputerem,
drugi podstawy pracy w sieci, trzeci przetwarzanie tekstów, czwarty
arkusze kalkulacyjne. Zajęcia zakończyły się egzaminem,                               
a w rezultacie zdobyciem stosownych certyfikatów. Tematem
przewodnim indywidualnych spotkań z pośrednikiem było „Moje
miejsce na zmieniającym się rynku pracy”. Podczas warsztatów
omówiono między innymi wymagania stawiane przez
pracodawców, proces rekrutacyjny oraz źródła prawa pracy. 

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Prudniku (Opolska WK)
uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS” brali
udział w grupowych warsztatach z psychologiem. Zajęcia miały na
celu wzmocnienie kompetencji społecznych młodych ludzi oraz
zbudowanie zaufania wobec grupy. Wszystkie poruszane
zagadnienia stanowiły niezwykle ważne elementy składające się na
prawidłowe relacje międzyludzkie. Uczestnicy mieli okazję poznać                  
i zrozumieć własne decyzje i towarzyszące im skutki. Zajęcia
wzbogacone były ćwiczeniami i grami, podczas których
beneficjenci mogli wykazać się refleksem, umiejętnością
aktywnego słuchania oraz logicznego myślenia. Kolejną formą
wsparcia były indywidualne konsultacje psychologiczne. 
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Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją był dla uczestników
projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” z Ostródy
(Warmińsko-Mazurska WK) doskonałą okazją, by bliżej poznać tę
chorobę i nauczyć się jej przeciwdziałać. Warsztaty nt.
„Zapobiegania depresji wśród młodzieży” dotyczyły takich
obszarów jak: trening umiejętności społecznych, nazywanie                           
i wyrażanie uczuć, techniki radzenia sobie ze stresem oraz
negatywnymi emocjami. Zajęcia cieszyły dużym zainteresowaniem
wśród młodzieży. Dobre poznanie siebie z pewnością pomoże im                 
w lepszym funkcjonowaniu w społeczeństwie i radzeniu sobie                    
z problemami. Warsztaty z psychologiem to kolejny etap                            
w realizacji projektu w ostródzkiej jednostce Młodzieżowego
Centrum Kariery OHP. Przed młodzieżą jeszcze zajęcia
przygotowujące do usamodzielnienia się, warsztaty z zakresu
kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty, czy nauka języka
angielskiego. Najważniejszą formą wsparcia były kursy zawodowe,
zakończone trzymiesięcznym, płatnym stażem zawodowym, dzięki
którym beneficjenci zdobyli, tak ważne na rynku pracy
doświadczenie zawodowe. 

W jednostkach Świętokrzyskiej WK trwały zajęcia komputerowe
realizowane w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia -
YEI”. 60-godzinny kurs ECDL Base realizowało 26 osób z Ośrodka
Szkolenia Zawodowego w Opatowie i Młodzieżowego Centrum
Kariery w Sandomierzu. Młodzież uczyła się korzystania z edytora
tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, formatowania, używania
podstawowych funkcji matematycznych, statystycznych                               
i logistycznych, tworzenia i formatowania wykresów, diagramów
oraz korzystania z sieci informatycznych. Szkolenie zakończyło się
egzaminem zewnętrznym, po którym uczestnicy otrzymali
certyfikaty w zakresie czterech specjalności: podstaw pracy                        
z komputerem, podstaw pracy w sieci, przetwarzania tekstu                        
i arkuszy kalkulacyjnych. Z kolei w Ośrodku Szkolenia i Wychowania
w Starachowicach, punktach pośrednictwa pracy we Włoszczowie      
i Kazimierzy Wielkiej, hufcach pracy w Kielcach i Skarżysku
Kamiennej, a także w młodzieżowych centrach kariery w Pińczowie
i Busku Zdroju 65 osób brało udział w podstawowym kursie
komputerowym. Podczas 30-godzinnych zajęć dydaktycznych
beneficjenci projektu pogłębiali swoją wiedzę na temat
podstawowych programów komputerowych, tworzenia grafiki,                 
a także przyswajali kwestie bezpieczeństwa w sieci. Wykładowcy
starali się dostosować tematykę zajęć do umiejętności oraz
zainteresowań uczestników, tak aby zajęcia były ciekawe                             
i przydatne w przyszłości. 
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Zakończył się kurs komputerowy dla uczestników projektu „Od
szkolenia do zatrudnienia - YEI” z Punktu Pośrednictwa Pracy we
Włoszczowej (Świętokrzyska WK). Trwał on 30 godzin i dotyczył
obsługi programów komputerowych. Na zakończenie młodzi ludzie
otrzymali zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych
umiejętności. Kolejnym przewidzianym wsparciem w ramach
projektu będą kursy zawodowe przygotowujące do staży                              
u pracodawców. 

W wadowickim hufcu (Małopolska WK) zakończono zajęcia                        
z doradztwa zawodowego dla 10-osobowej grupy uczestników
projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” realizowanego                      
w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Szkolenie obejmowało 40 godzin zajęć, podczas których doradca
zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery z Andrychowa
przybliżyła zagadnienia z funkcjonowania rynku pracy. Młodzi
ludzie poznali instytucje oraz instrumenty i usługi rynku pracy.
Zaznajomili się z metodami aktywnego poszukiwania pracy                        
i zasadami sporządzania profesjonalnych dokumentów
aplikacyjnych. Dodatkowo odgrywali scenki rodzajowe dotyczące
przykładowych rozmów rekrutacyjnych z potencjalnym
pracodawcą. Beneficjenci biorący udział w zajęciach zgodnie
stwierdzili, że były one bardzo ciekawe, a najtrudniejsze
zagadnienia omówiono w przystępny i praktyczny sposób. 

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Grajewie (Podlaska WK)
trwały indywidualne zajęcia z pośrednictwa pracy dla
beneficjentów ogólnopolskiego projektu „Od szkolenia do
zatrudnienia – EFS”. Była to doskonała okazja do zapoznania się                   
z aktualną sytuacją na lokalnym rynku pracy, prawami                               
i obowiązkami pracodawcy oraz pracownika, jak również
możliwościami umiejętnego i skutecznego poszukiwania pracy.
Podczas konsultacji każda młoda osoba miała możliwość
przedyskutowania własnej sytuacji zawodowej, predyspozycji                           
i doświadczenia zawodowego, wykształcenia, umiejętności                             
i wymagań pracodawców przyjmujących na staż. 
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Warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się oraz
indywidualne spotkania z zakresu pośrednictwa pracy były
prowadzone w podkarpackich jednostkach OHP w ramach
projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”. Pierwsze z zajęć
odbywały się w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Rzeszowie                     
i Młodzieżowym Centrum Kariery w Sanoku, a ich głównym celem
było nabycie przez młode osoby praktycznych umiejętności oraz
wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia życia na własny rachunek.
Warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się zakończyli już
uczestnicy projektu z Młodzieżowego Centrum Kariery                               
w Gorzycach oraz Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Nisku.
Spotkania miały na celu zaszczepienie w młodych ludziach postaw
przedsiębiorczych oraz zdobycia wiedzy potrzebnej do założenia                          
i poprowadzenia własnej działalności gospodarczej. Omówiono
podstawowe wiadomości z zakresu prawa pracy oraz zasady
opodatkowania i ubezpieczeń społecznych obowiązujących                             
w Polsce. Młodzież poznała zakres działań instytucji, z którymi
obywatele mają najczęstszy kontakt. Nauczyła się wypełniać
niezbędne dokumenty urzędowe oraz dowiedziała się, jakie są
różnice między umowami dotyczącymi świadczenia pracy.   Z kolei
w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Przemyślu rozpoczęły się
indywidualne zajęcia z zakresu pośrednictwa pracy. Jest to okazja
do zapoznania się z aktualną sytuacją na lokalnym rynku pracy,
prawami i obowiązkami pracodawcy oraz pracownika/stażysty, jak
również możliwościami umiejętnego i skutecznego poszukiwania
pracy.  
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Pozwoliło to na wybór metod dydaktycznych dostosowanych do
potrzeb poszczególnych osób. Stworzyło to tym samym możliwość
rozwijania posiadanych przez nich umiejętności językowych
poprzez poszerzenie słownictwa związanego z pracą. W czasie
zajęć młodzież nauczyła się m.in. sporządzania CV i listu
motywacyjnego w języku angielskim, korzystania z ofert na rynku
pracy, pozna nazwy zawodów oraz zwroty i wyrażenia pozwalające
na komunikowanie się w różnych sytuacjach życiowych. Kurs
zakończył się egzaminem sprawdzającym poziom nabytych
kompetencji. 

W Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP                            
w Roskoszy zakończono realizację zajęć z zakresu obsługi
programów komputerowych realizowany w ramach projektu „Od
szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Młodzi ludzie uczyli się m.in.
podstaw technik informatycznych i komunikacyjnych, użytkowania
komputerów, przetwarzania tekstów, korzystania z Internetu oraz
grafiki prezentacyjnej. Program zajęć został dostosowany do
poziomu wiedzy, umiejętności oraz zainteresowań uczestników
projektu. Kurs prowadzony był metodami aktywnymi poprzez
realizację zajęć praktycznych, jak również ćwiczeń grupowych. 

Kolejne zajęcia w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia -
YEI” realizowali uczestnicy z Ośrodka Szkolenia Zawodowego                    
w Kurzętniku oraz Młodzieżowych Centrów Kariery w Iławie                            
i Bartoszycach (Warmińsko-Mazurska WK). W Kurzętniku odbyły
się indywidualne zajęcia z pośrednikiem, które przygotowały
młodych ludzi do rozpoczęcia staży zawodowych oraz stanowiły
wsparcie w procesie poszukiwania zatrudnienia. Młodzież                              
w ramach indywidualnych konsultacji poznała aktualną sytuację                               
i przewidywane zmiany na rynku pracy w powiecie nowomiejskim                 
i iławskim. Ponadto omawiane były metody i techniki poszukiwania
zatrudnienia, rodzaje umów o pracę, wiążące się z nimi prawa                      
i obowiązki oraz wymagania pracodawców na poszczególne
stanowiska pracy.

93 



Indywidualne zajęcia z uczestnikami to również doskonała okazja do
wyszukiwania ofert pracy poprzez portale internetowe oraz sieć EURES.
W Iławie uczestnicy projektu zakończyli grupowe wsparcie
psychologiczne oraz zajęcia z zakresu zapobiegania depresji. W ramach
prowadzonego treningu młodzi ludzie kształtowali umiejętność radzenia
sobie w trudnych sytuacjach życiowych, co niewątpliwie wpłynęło na
samodzielność i zwiększenie szans znalezienia satysfakcjonującego
zatrudnienia. Zmierzyli się z własnymi barierami i trudnościami oraz
dowiedzieli się, gdzie skutecznie szukać pomocy w razie sytuacji
kryzysowych. Ponadto młodzież uczestniczyła w symulacji rozwiązywania
hipotetycznych problemów, z którymi mogłaby się zetknąć tj. stres,
agresja, uzależnienie, niska samoocena lub odrzucenie. Uzupełnieniem
zajęć grupowych były również indywidualne konsultacje psychologiczne.
Istotą wsparcia była pomoc w rozwiązywaniu osobistych problemów
związanych np. z sytuacją rodzinną, nieradzeniem sobie z agresją,
konfliktami z rówieśnikami, uzależnieniami, barierami w kontaktach
interpersonalnych, niską samooceną oraz motywacją do podejmowania
konstruktywnych działań. W zajęciach z psychologiem uczestniczyli w
Bartoszycach. Czym jest stres i jak sobie z nim radzić, obszary
asertywności, komunikowanie się, konflikty oraz ich rozwiązywanie,
motywacja oraz zarządzanie czasem to główne zagadnienia, które
poruszane były podczas całego cyklu warsztatów i treningów. Głównym
celem realizowanego wsparcia było nabycie przez młodych ludzi
umiejętności wglądu w siebie i w sytuacje społeczne, radzenia sobie ze
stresem i lękiem, budowania i umacniania pozytywnego obrazu własnej
osoby oraz określania celów życiowych. 

W województwie dolnośląskim wzięło udział w ogólnopolskim projekcie
„Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” 270 osób, które dotąd nie uczyły się,
nie pracowały i nie szkoliły. Jedną z jednostek OHP, która realizuje projekt
jest Młodzieżowe Centrum Kariery w Ziębicach, gdzie jak do tej pory
uczestnicy projektu zostali objęci wsparciem doradcy zawodowego oraz
mogli skorzystać z zajęć grupowych z psychologiem. Te ostatnie polegały
na wzmocnieniu kompetencji społecznych uczestników projektu oraz
zbudowaniu zaufania wobec grupy. W ramach treningu młodzież
ćwiczyła, jak negocjować i rozwiązywać sytuacje konfliktowe czy też
kształtować umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
życiowych. Warsztaty miały na celu wskazanie uczestnikom drogi do
samodzielności i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Przed
uczestnikami jeszcze wiele form wsparcia: kursy językowe, komputerowe,
na prawo jazdy, zawodowe, a także trzymiesięczne staże zawodowe. 
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W łódzkich jednostkach OHP uczestnicy projektu „Od szkolenia do
zatrudnienia – YEI” brali udział w zajęciach z psychologiem.
Grupowe spotkania w ramach wsparcia psychologicznego oraz
zajęcia z zakresu zapobiegania depresji realizują młodzi ludzie                      
z Młodzieżowych Centrów Kariery w Bełchatowie i Łowiczu.
Poruszane tematy dotyczą sposobów radzenia sobie ze stresem,
agresją, uzależnieniami czy niską samooceną. Omawiane były też
źródła i skutki depresji. Młodzież uczyła się jak ją diagnozować,                   
a przede wszystkim jak jej zapobiegać i gdzie zwrócić się o pomoc.
Z kolei uczestnicy projektu z Młodzieżowego Centrum Kariery                   
w Rawie Mazowieckiej korzystali z indywidualnych konsultacji
psychologicznych. Była to okazja do przeprowadzenia analiz oraz
możliwość omówienia prywatnych problemów. 

Zakończyły się zajęcia z zakresu zapobiegania depresji realizowane
w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” przez
uczestników z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Jeleniej Górze
oraz Młodzieżowego Centrum Kariery w Górze (Dolnośląska WK).
Warsztaty te stanowiły odpowiedź na problemy z jakimi zmaga się
współczesna młodzież, a ich głównym celem było nie tylko
uświadomienie młodym ludziom, jak poważną chorobą jest
depresja, ale również poznanie skutków jakie za sobą niesie.
Prowadzący zajęcia psycholog zobrazował młodzieży, w jaki sposób
można zapobiegać temu schorzeniu oraz wskazał miejsca, do
których można zgłosić się o pomoc w razie potrzeby. Uczestnicy
zajęć zapoznali się także z możliwymi przyczynami depresji oraz
sposobami jej zapobiegania. Ponadto mieli okazję do nabycia
cennych umiejętności radzenia sobie z przygnębieniem, stresem,
poczuciem braku sensu. W trakcie zajęć psycholog przede
wszystkim pracował nad postawami uczestników, tak aby każdy                
z nich uwierzył w siebie i swoje możliwości. Wcześniej odbyło się
grupowe wsparcie psychologiczne, które obejmowało tematykę                 
z  zakresu integracji, komunikacji, negocjacji i rozwiązywania
sytuacji konfliktowych. Młodzież uczyła się jak radzić sobie                        
w trudnych sytuacjach życiowych, pracowała nad swoją
samodzielnością, uczyła się technik radzenia sobie ze stresem oraz
agresją i uzależnieniami. Uczestnicy rozwiązywali różne
hipotetyczne problemy, a w grupie starano się wspólnie odnaleźć
jak najlepsze ich rozwiązanie. 
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W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Chełmie (Lubelska WK)
odbyły się grupowe zajęcia psychologiczne dla uczestników projektu „Od
szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Jeden dzień poświęcono na
indywidualne wsparcie uczestników w zakresie zapobiegania depresji
wśród młodzieży. Kolejnym etapem były indywidualne konsultacje
psychologiczne. W trakcie tych spotkań młodzież mogła liczyć na
fachową pomoc doświadczonego psychologa. W CEiPM w Chełmie                        
w ramach projektu prowadzona była 10-osobowa grupa osób w wieku 18-
24 lat, nieuczących się i niepracujących. Zajęcia psychologiczne to tylko
jeden z elementów wsparcia dla uczestników projektu. Inne to:
doradztwo zawodowe, kursy zawodowe, językowe, komputerowe, prawa
jazdy i przedsiębiorczości, pośrednictwo pracy, kreowanie wizerunku oraz
trzymiesięczne staże zawodowe u pracodawców. Głównym celem była
poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników objętych wsparciem
poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz
zdolności do zatrudnienia. W Lubelskiej WK projekt „Od szkolenia do
zatrudnienia – YEI” był realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych. 

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie (Podkarpacka WK)
odbyły się grupowe zajęcia warsztatowe z psychologiem. Prowadząca
spotkania psycholog wprowadziła uczestników w tematykę dotyczącą
wzmocnienia kompetencji społecznych, budowania zaufania wobec
grupy, a także integracji, komunikacji oraz rozwiązywania sytuacji
konfliktowych. W trakcie pracy skupiła się na konkretnych metodach
zwiększania samooceny lub obniżenia stresu zgodnie z oczekiwaniami
uczestników projektu. Młodzi ludzie podczas zajęć uczyli się komunikacji
interpersonalnej oraz umiejętności skutecznego porozumiewania się                   
w sytuacjach zawodowych. Głównym celem szkolenia było podniesienie
motywacji uczestników w taki sposób, by poradzili sobie na rynku pracy
poprzez poznanie siebie i swoich lęków. 

W Hufcu Pracy w Szczecinku (Zachodniopomorska WK)  zrealizowano 
 projekt „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”. Prowadzone  były  treningi                           
i warsztaty świadcząc szeroko rozumianą pomoc psychologiczną. Zajęcia
obejmowały  zagadnienia z zakresu integracji, komunikacji, negocjacji                                 
i sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych. W ramach warsztatów
młodzi ludzie nabywali  umiejętności radzenia sobie w trudnych
sytuacjach życiowych, w tym w nowej grupie, rozwijania poczucia własnej
wartości i nawiązywania kontaktów. 
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Z kolei indywidualne wsparcie psychologiczne miało na celu
pomoc w rozwiązywaniu osobistych problemów uczestników
związanych z nie umiejętnością opanowania stresu, konfliktami
rówieśniczymi czy wynikającymi bezpośrednio z sytuacji rodzinnej.
Nabycie powyższych umiejętności będzie motywowało
uczestników projektu do podejmowania konstruktywnych działań,
zwiększy ich samodzielność, a tym samym da szansę na znalezienie
zatrudnienia. W Szczecinku wsparciem w ramach ogólnopolskiego
projektu objętych zostało 10 osób w wieku 18-24 lat, które aktualnie
nie uczą się i nie pracują. Dotychczas w ramach projektu odbyły się
indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym.  

Indywidualne i grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego
zakończyli uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”
z Młodzieżowego Centrum Kariery w Miliczu (Dolnośląska WK).
Podczas spotkań młodzi ludzie dokonali szczegółowej samoanalizy,
a wspólnie z doradcą zawodowym określili swoje predyspozycje
zawodowe oraz wypracowali indywidualny plan działania. Zajęcia
pozwoliły im poznać instytucje, instrumenty i usługi rynku pracy,                   
a także dokonać analizy rynku lokalnego. Był też czas na stworzenie
profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowanie
się do rozmowy kwalifikacyjnej. Poruszono ponadto temat
zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, plusów
i minusów pracy na własny rachunek, sytuacji kobiet i mężczyzn na
rynku pracy. Na zakończenie zajęć każdy z uczestników otrzymał
zaświadczenie potwierdzające jego uczestnictwo w grupowych
zajęciach z doradztwa zawodowego. 

Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”                              
z Młodzieżowego Centrum Kariery w Andrychowie (Małopolska
WK) zakończyli zajęcia w ramach grupowego wsparcia
psychologicznego. Spotkania z psychologiem miały charakter
warsztatowy i były kolejną formą wsparcia motywacyjno-
doradczego w ramach unijnego projektu. Pierwsza część dotyczyła
integracji oraz budowania i utrzymywania właściwych relacji
interpersonalnych. Młodzież poznała zasady skutecznej
komunikacji oraz współpracy w grupie. Podczas treningów uczyli
się rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz negocjacji.                          
W dalszym etapie młodzież poznała sposoby radzenia sobie ze
stresem oraz trudnymi sytuacjami życiowymi. Doskonalono
również umiejętności budowania poczucia własnej wartości oraz
odkrywania swoich mocnych stron. 
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Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Jeleniej Górze
(Dolnośląska WK) zakończyło grupowe doradztwo zawodowe w
ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”. Głównym
celem na tym etapie było nabycie przez uczestników wiedzy i
umiejętności poruszania się po rynku pracy. Jako priorytet przyjęto
opracowanie kontraktu, czyli zasad współdziałania w grupie,
zaufania, wsparcia, wzajemnego szacunku, wymiany własnych
praktyk i spostrzeżeń. Pozwoliło to na uczenie się od siebie
nawzajem i korzystanie z doświadczeń innych osób. Aby wymiana
ta była możliwa, prowadząca wykorzystywała podczas zajęć
głównie metody aktywizujące, umożliwiające konfrontację
własnego doświadczenia życiowego z tym zdobywanym podczas
szkolenia. Nie zabrakło więc odniesień do praktycznego
zastosowania nowej wiedzy i umiejętności, posługiwano się
konkretnymi przykładami i wskazywano na przydatność tego,
czego młodzi ludzie się uczą. Podczas zajęć dotyczących
samozatrudnienia wykorzystano grę planszową „Chłopska Szkoła
Biznesu”, w której to uczestnicy mieli okazję wcielić się w rolę
biznesmenów i sprawdzić swoje umiejętności zarządzania
kapitałem firmy - prowadzenia negocjacji, podejmowania decyzji
finansowych, inwestowania, sprzedaży i zakupu dóbr i usług,
prowadzenia rozmów biznesowych oraz ogłaszania upadłości. 

W Hufcu Pracy w Wałczu (Zachodniopomorska WK) odbyły się
pierwsze zajęcia z psychologiem w ramach projektu „Od szkolenia
do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych. Podczas spotkania każdy z kursantów
przedstawił swój przebieg procesu edukacyjnego i plany
zawodowe. Następnie psycholog omówił sposoby radzenia sobie ze
stresem oraz temat przełamywania trudności powstających                       
w trakcie życia zawodowego i prywatnego. Kolejną formą wsparcia
dla beneficjentów projektu z Wałcza był kurs komputerowy ECDL
oraz kurs prawa jazdy kat. B. Wszyscy czekali też na kursy
zawodowe w wybranym przez siebie zawodzie, które dadzą
możliwość zdobycia kwalifikacji, a przez to większe możliwości na
rynku pracy.
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Zakończyły się zajęcia z doradcą zawodowym w Młodzieżowym
Centrum Kariery OHP w Ostródzie (Warmińsko-Mazurska WK)                      
z uczestnikami ogólnopolskiego projektu „Od szkolenia do
zatrudnienia – YEI”. W trakcie spotkań indywidualnych i grupowych
młodzież poznała swoje predyspozycje zawodowe oraz mocne                       
i słabe strony, a także określiła oczekiwania i potrzeby. Została także
zdiagnozowana pod kątem planowania dalszej ścieżki edukacyjnej
i zawodowej. Podsumowaniem zajęć indywidualnych było
opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla każdego                            
z uczestników. Uczestnicy projektu poznali aktywne metody
poszukiwania zatrudnienia i poruszania się po rynku pracy, nabyli
umiejętność nawiązywania kontaktu z pracodawcą i jego
podtrzymywania. Dużo czasu poświęcono również rozmowie
kwalifikacyjnej. Młodzi ludzie mieli możliwość sprawdzenia się
podczas jej symulacji zarówno w roli pracodawcy, jak i przyszłego
pracownika. O prawidłowe sporządzenie dokumentów
aplikacyjnych zadbał doradca zawodowy, który omówił zasady
przygotowania Curriculum Vitae i listu motywacyjnego. Uczestnicy,
w zależności od zgłoszonych potrzeb i uwag, mogli wybrać także
dodatkową formę wparcia. Oprócz zajęć indywidualnych                               
i grupowych z doradcą zawodowym, mogą liczyć na pomoc
pośrednika pracy i psychologa. Wybrany kurs językowy, czy kurs
prawa jazdy kat. B umocni ich pozycję na rynku pracy, a warsztaty
kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty wzmocnią
poczucie pewności siebie. Projekt zakończy się płatnymi stażami
zawodowymi. 

W ramach realizacji wsparcia motywacyjno-doradczego uczestnicy
projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” w Centrum
Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy rozpoczęli zajęcia                     
z grupowego wsparcia psychologicznego. Zajęcia prowadzone są
przez doświadczoną psycholog, która dzięki wcześniejszej pracy               
z osobami młodymi łatwo nawiązała kontakt z uczestnikami.                     
W ramach treningu psycholog prowadzi ćwiczenia wzmacniające
kompetencje społeczne uczestników oraz uczy, jak radzić sobie                 
z sytuacjami stresogennymi i trudnymi, aby zwiększyć swoje
poczucie wartości oraz nauczyć się samodzielności. Warsztaty miały
także na celu zwiększenie motywacji uczestników do udziału                    
w projekcie, którego ukończenie pozwoli znaleźć lepszą pracę. 
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Kolejne podkarpackie jednostki OHP, Młodzieżowe Centrum
Kariery w Nowej Dębie i Hufiec Pracy w Jarosławiu, zakończyły cykl
grupowych zajęć z doradztwa zawodowego w ramach projektu „Od
szkolenia do zatrudnienia - YEI”. Tematyka spotkań obejmowała
zagadnienia dotyczące rynku pracy. Uczestnicy nabyli wiedzę m.in.
z zakresu: redagowania dokumentów aplikacyjnych, metod
aktywnego poszukiwania pracy, planowania drogi edukacyjno-
zawodowej, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej                        
i znaczenia mowy ciała. Zajęcia w Nowej Dębie zostały
przeprowadzone przez specjalistę ds. rozwoju zawodowego                         
z tarnobrzeskiego Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. Warsztaty
prowadzone były z wykorzystaniem różnych technik, dzięki temu
młodzież sprawdziła swoją pomysłowość i umiejętność pracy                      
w zespole. Ze szczególnym zaangażowaniem i ciekawością
młodzież uczestniczyła w ćwiczeniu „Marshmallow Challenge”,
które polegało na zbudowaniu wieży z użyciem nietypowych
produktów. Z kolei beneficjenci z Jarosławia zastanawiali się nad
swoją przyszłością zawodową. Ich pomysły sprowadzały się do kilku
branż, jak: gastronomia, kosmetyka czy informatyka. Spotkania były
kontynuacją indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym                              
i zakończyły się rozdaniem zaświadczeń. Kolejnym etapem
realizacji projektu będzie wparcie psychologiczne i kursy
zawodowe. 

Treningi i warsztaty psychologiczne to kolejne formy wsparcia                  
w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”, które były
prowadzone w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach
(Podlaska WK). Najważniejszym celem zajęć było stymulowanie
motywacji młodych ludzi w dążeniu do zmian, nabycie przez nich
umiejętności zarządzania stresem, poznanie metod podnoszenia
samooceny oraz zmotywowanie do samodzielnego poszerzania
wiedzy i zdobywania umiejętności. Dzięki grupowym warsztatom
uczestnicy mieli możliwość kształtowania pozytywnych relacji
interpersonalnych oraz budowania poczucia własnej wartości. 
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Uczestnicy projektu odbyli zajęcia z psychologiem „Od szkolenia do
zatrudnienia - YEI” z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży                            
w Tarnowie oraz Hufca Pracy w Gorlicach (Małopolska WK).
Pierwsza część warsztatów obejmowała zagadnienia związane                   
z integracją i komunikacją wewnątrz grupy. Uczestnicy poznali
również techniki negocjacji oraz sposoby rozwiązywania sytuacji
konfliktowych, kształtowali swoje umiejętności radzenia sobie                  
w trudnych sytuacjach życiowych oraz uczyli się jak skutecznie
prosić o pomoc. Młodzi ludzie nabyli też kompetencje związane                   
z budowaniem poczucia własnej wartości oraz identyfikowaniem
swoich mocnych i słabych stron. Psycholog pracował nad
podwyższeniem samodzielności uczestników w zwiększaniu ich
szans na znalezienie zatrudnienia. Uzupełnieniem zajęć grupowych
były indywidualne konsultacje psychologiczne. 

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy-
Jabłonce zakończyły się warsztaty przygotowujące do
usamodzielnienia się realizowane w ramach projektu „Od szkolenia
do zatrudnienia - YEI”. Grupa dziesięciu osób zdobywała wiedzę i
umiejętności z zakresu zarządzania budżetem domowym, a w
szczególności jego planowania i gospodarowania. Poznała też
metody redukcji wydatków. Drugi moduł warsztatów dotyczył
instytucji i urzędów publicznych, a w szczególności obszarów ich
działania oraz rodzajów spraw w nich załatwianych. Podczas
spotkań mówiono również o prawie pracy, podatku dochodowym
od osób fizycznych, obowiązkach płatników składek z tytułu
zawartych umów o pracę, zlecenie czy dzieło. Zajęcia obejmowały
ponadto podstawy przedsiębiorczości i przygotowanie do założenia
samodzielnej działalności gospodarczej. 

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy 
 prowadziło  projekt „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”,                              
a mianowicie grupowe oraz indywidualne wsparcie
psychologiczne. Głównym celem zajęć  było  przede wszystkim
wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników projektu oraz
zbudowanie zaufania wobec grupy. W ramach prowadzonego
treningu  były  realizowane zajęcia z zakresu integracji,
komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
natomiast w ramach warsztatów trener prowadzi szkolenia
kształtujące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
życiowych, w celu podwyższenia samodzielności i zwiększenia
szans na znalezienie zatrudnienia.
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Zajęcia pokazały, jak samemu radzić sobie w sytuacjach kryzysowych                       
i gdzie się skutecznie zwrócić o pomoc. Młodzież uczestniczyła w
symulacji rozwiązywania hipotetycznych problemów, z którymi mogłaby
się zetknąć, takich jak np.: stres, agresja, uzależnienie, niska samoocena
lub odrzucenie. Uzupełnieniem zajęć grupowych były indywidualne
konsultacje psychologiczne. 

Następną jednostką uczestniczącą w ogólnopolskim projekcie „Od
szkolenia do zatrudnienia – EFS”, która zakończyła zajęcia grupowe                      
z doradztwa zawodowego było radomskie Centrum Edukacji                            
i Pracy Młodzieży (Mazowiecka WK). W Radomiu w projekcie wzięło
udział 20 młodych osób w wieku 18-24 lat z grupy NEET, a więc nigdzie
niezatrudnionych, którym trzeba pomóc w wejściu na rynek pracy.
Uczestnikom doradzali indywidualnie doradcy zawodowi z Mobilnego
Centrum Informacji Zawodowej i Młodzieżowego Centrum Kariery                     
w Pionkach. Efektem było opracowanie dla każdego z nich
indywidualnego planu działania. Później odbywały się zajęcia grupowe,
podczas których poznawano różne metody i techniki poszukiwania
zatrudnienia oraz kierunki i formy kształcenia dla poszczególnych grup
zawodowych. Rozmawiano także o planowaniu kariery zawodowej,
analizowano zawody przyszłości oraz czynniki, które wpływają na
dynamikę rynku pracy. Wszyscy nabyli umiejętność opracowania
dokumentów aplikacyjnych, a także brali udział w symulacji rozmowy
kwalifikacyjnej. Poruszano także tematykę związaną z gender
mainstreaming w celu uświadomienia młodym ludziom jak ważne są
poszanowanie zasady równych szans oraz sytuacja młodych kobiet na
rynku pracy. Dodać warto, że przez cały okres realizacji projektu młodzież
została objęta wsparciem opiekuńczo-wychowawczym. Oznacza to, że
nad każdą grupą uczestników czuwali wykwalifikowani opiekunowie. 

Przez cały okres realizacji projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”                 
w Młodzieżowym Centrum Kariery w Kolnie (Podlaska WK), jak i w innych
jednostkach, jego uczestnicy byli objęci wsparciem opiekuńczo-
wychowawczym. Nad dziesięcioosobową grupą młodzieży w Kolnie
czuwał opiekun, który między innymi motywuje młodych ludzi do
aktywnego udziału w projekcie, reaguje na ich bieżące potrzeby, a także
monitoruje poziom frekwencji. Opiekun coraz lepiej poznawał
beneficjentów oraz problemy, z którymi się borykają. Celem wspólnych
spotkań było zwiększenie chęci do zmiany i poprawy obecnej sytuacji
zawodowej i osobistej młodzieży, udzielanie rad oraz wspomaganie przy
pokonywaniu różnego rodzaju barier. 
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Młodzieżowe Centrum Kariery w Pabianicach to jedna z dwunastu
łódzkich jednostek OHP, która zrealizowała ogólnopolski projekt
„Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”. Dziesięcioro uczestników
zakończyło zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego. Doradca
zawodowy zapoznawał uczestników ze specyfiką rynku pracy                         
i oczekiwaniami pracodawców w stosunku do potencjalnych
pracowników. Przedstawił i kolejno omówił z uczestnikami metody
aktywnego poszukiwania pracy. Zaprezentował reguły
sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz aktualną sytuację
kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy. Kluczowym
elementem zajęć było przećwiczenie z uczestnikami rozmowy
kwalifikacyjnej. Na zakończenie spotkania młodzi ludzie otrzymali
zaświadczenia o ukończeniu warsztatów z zakresu doradztwa
zawodowego i nauki poszukiwania pracy. Warunkiem uzyskania
takiego zaświadczenia była odpowiednia frekwencja na zajęciach                
i przygotowanie przy wsparciu doradcy zawodowego samodzielnie
zredagowanego życiorysu zawodowego. 

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Tarnobrzegu (Podkarpacka
WK) zakończył się cykl grupowych zajęć z doradztwa zawodowego
w ramach wsparcia motywacyjno-doradczego dla uczestników
projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”. Zajęcia były
kontynuacją wsparcia, jakim były indywidualne konsultacje                        
z doradcą zawodowym. Warsztaty prowadziły doradczynie
zawodowe z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej                            
w Tarnobrzegu. Podczas zajęć beneficjenci projektu mogli
skoncentrować się na poznaniu swoich mocnych i słabych stron,
odkryć swoje predyspozycje zawodowe, poznać rynek pracy oraz
mechanizmy nim rządzące. Mówiono również o istotnej kwestii
związanej z sytuacją kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy.
Warsztaty miały charakter praktyczny. Ćwiczono m.in. przebieg
rozmowy kwalifikacyjnej oraz naukę sporządzania dokumentów
aplikacyjnych. Dodatkową korzyścią było wzajemne, lepsze
poznanie się młodzieży. 
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Druga dziesięcioosobowa grupa beneficjentów projektu „Od
szkolenia do zatrudnienia - YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery
w Iławie (Warmińsko-Mazurska WK) zakończyła grupowe zajęcia                             
z  doradcą zawodowym. Warsztaty z zakresu doradztwa
zawodowego to jedna z pierwszych form wsparcia, jakie oferowane
są w ramach projektu. Poprzedzono je spotkaniami
indywidualnymi z doradcą zawodowym. Program przewidywał 40
godzin zajęć, które miały na celu rozwijanie umiejętności
komunikacyjnych oraz pracy w grupie. W kolejnych dniach
warsztatów młodzież poszerzyła swoją wiedzę na temat
podstawowych form aktywności na rynku pracy oraz poznała
aktywne metody jej poszukiwania. Nie zabrakło też zagadnień
dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej, zasad sporządzania
dokumentów aplikacyjnych i nawiązywania kontaktu                               
z pracodawcą. Kolejną forma wsparcia były warsztaty grupowe                     
i indywidualne z psychologiem.  

Wręczeniem zaświadczeń zakończyły się zajęcia z doradztwa
zawodowego dla beneficjentów projektu „Od szkolenia do
zatrudnienia - YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Sanoku
(Podkarpacka WK). Tematem 40-godzinnych spotkań były m.in.:
preferencje i predyspozycje zawodowe, specyfika rynku pracy,
autoprezentacja, odkrywanie własnych mocnych i słabych stron,
przedsiębiorczość, zakładanie i prowadzenie działalności
gospodarczej, planowanie drogi edukacyjno-zawodowej,
wyznaczanie celów, asertywność w poszukiwaniu pracy, mowa
ciała oraz równość płci na rynku pracy. Specyfikę rynku pracy
zaprezentowała młodzieży doradca zawodowy z MCK w Brzozowie.
Zwróciła uwagę na warunki wewnętrzne i zewnętrzne dotyczące
podejmowania decyzji zawodowych oraz wpływ postępowania
człowieka w życiu społecznym na jego karierę zawodową. 

W łódzkiej grupie projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”
rozpoczęły się grupowe zajęcia z doradcą zawodowym. Dzięki nim
młodzi ludzie zdobędą wiedzę o specyfice rynku pracy i jego
strukturze, metodach poszukiwania zatrudnienia oraz
oczekiwaniach pracodawców. Młodzież otrzymała profesjonalną
pomoc w stworzeniu dokumentów aplikacyjnych. Życiorys oraz list
motywacyjny to wizytówka osoby ubiegającej się o pracę, ważne
więc jest, aby przygotować te dokumenty w sposób właściwy,
staranny, oryginalny, a przede wszystkim adekwatny do danego
stanowiska, na które się aplikuje.
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W programie zajęć były też tematy związane z autoprezentacją czy
rozmową kwalifikacyjną. Prowadzący doradca zawodowy                               
z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Łodzi miał na celu
zainspirowanie uczestników do planowania swojej przyszłości                       
i kariery zawodowej. 

Ostatnie zajęcia grupowe z doradcą zawodowym w ramach
projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” odbyły się                               
w Młodzieżowym Centrum Kariery w Krynicy-Zdroju (Małopolska
WK). Spotkania, które trwały 40 godzin, miały na celu poznanie
przez uczestników rynku pracy. Młodzieży pomagano określić jej
predyspozycje zawodowe czy sporządzić profesjonalne dokumenty
aplikacyjne. Każdy z uczestników wcielił się też w rolę
poszukującego pracy biorąc udział w przykładowej rozmowie
kwalifikacyjnej. Nie zabrakło również tematów dotyczących sytuacji
kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Przed beneficjentami kolejne
formy wsparcia zajęcia z psychologiem, podstawowy kurs
komputerowy, kursy zawodowe oraz trzymiesięczne staże
zawodowe. 

W Hufcu Pracy w Limanowej (Małopolska WK) rozpoczęto cykl
zajęć z doradztwa zawodowego w grupach dla uczestników
projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”. Spotkanie
zatytułowane „Integracja - moje miejsce w grupie” miało na celu
poznanie się uczestników i przedstawienie harmonogramu
warsztatów, które prowadzi doradca zawodowy z nowosądeckiego
Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej. Młodzież miała
możliwość zaprojektowania swoich wizytówek, opowiadała                           
o zainteresowaniach i umiejętnościach, uczyła się kreatywnego
myślenia, a także poznawała swoje słabe i mocne strony. Podczas
kolejnych dni zajęć zostały poruszone tematy kariery, komunikacji
interpersonalnej, autoprezentacji i przygotowania do wejścia na
rynek pracy, jak również kwestie związane z przygotowaniem
dokumentów aplikacyjnych, uczestnictwem w rozmowie                            
z pracodawcą oraz lokalnym rynkiem pracy. Po zakończonych
warsztatach z doradztwa zawodowego odbędą się grupowe                         
i indywidualne spotkania z psychologiem. 
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Grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczestników
projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" w Elblągu
(Warmińsko-Mazurska WK) dobiegły końca. Kolejna grupa
młodzieży podczas ośmiu dni zajęć poznała aktywne metody
poszukiwania zatrudnienia, źródła informacji o ofertach pracy,
konstrukcje ogłoszeń prasowych oraz nabyła umiejętność
nawiązywania kontaktu z pracodawcą i jego podtrzymywania.
Uczestnicy brali udział w aranżowanych rozmowach oraz
sporządzali dokumenty aplikacyjne. Nie zabrakło też zagadnień
dotyczących sytuacji kobiet i mężczyzn na dzisiejszym rynku pracy
oraz możliwości godzenia życia rodzinnego z zawodowym. Zajęcia
w dużej mierze opierały się na praktycznej wiedzy, dialogu                           
i akceptacji. Integracyjny charakter spotkań przyczynił się                            
z pewnością do nawiązania bliższych znajomości wśród
uczestników, co ułatwi kontynuowanie zaplanowanej w projekcie
ścieżki wsparcia. Uczestnicy projektu, w zależności od potrzeb,
będą uczestniczyć w szerokiej gamie wparcia. Kolejnym etapem
będą zajęcia z psychologiem oraz warsztaty przygotowujące do
usamodzielnienia się. 

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Pszowie (Śląska WK)
przeprowadzono zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczestników
projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”. Dotyczyły one
zagadnień z zakresu sporządzania dokumentów aplikacyjnych,
komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, sytuacji kobiet i mężczyzn
na lokalnym rynku pracy, przygotowania do rozmowy
kwalifikacyjnej, aktywnych metod poszukiwania zatrudnienia.
Beneficjenci wzięli udział w symulacji rozmowy kwalifikacyjnej,
poznali metody określania celów SMART oraz kreatywnego
rozwiązywania problemów Walta Disneya. Zajęcia z doradcą
zawodowym to pierwsza forma wsparcia, która była przewidziana
w projekcie. Kolejnymi były spotkania z psychologiem, kursy
komputerowe ECDL, zajęcia z zakresu zapobiegania depresji,
warsztaty przygotowujące do usamodzielniania się, kursy: prawa
jazdy kat. B, zawodowe, językowe, warsztaty z kreowania
wizerunku, indywidualne pośrednictwo w zakresie organizacji staży
zawodowych, staże zawodowe u pracodawców. 
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Grupowe warsztaty z doradcą zawodowym zakończyli beneficjenci
projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI” z Młodzieżowego
Centrum Kariery w Bochni (Małopolska WK). Podczas 40-
godzinnych zajęć, których celem było udzielenie pomocy
uczestnikom w nabyciu kompetencji niezbędnych do
samodzielnego poszukiwania zatrudnienia, analizowano rynek
pracy, jego komponenty oraz tendencje w odniesieniu do rynków
lokalnych, regionalnych i globalnych. Dyskutowano też na temat
branż i zawodów rozwijających się na współczesnych rynkach.
Młodzi ludzie zapoznali się z metodami poszukiwania pracy,
oczekiwaniami pracodawców oraz technikami rekrutacyjnymi.
Uzyskali również profesjonalną pomoc w opracowaniu własnych
dokumentów aplikacyjnych. Ważną częścią warsztatów były
zagadnienia związane z przygotowaniem się do rozmowy
kwalifikacyjnej oraz autoprezentacją. W ciągu kolejnych sesji
warsztatowych beneficjenci mogli dowiedzieć się m.in. na czym
polega proces komunikacji, jak wykorzystać zachowania asertywne
w poszukiwaniu pracy, jak odbyć rozmowę kwalifikacyjną. Odbyły
się prezentacje multimedialne z zakresu mowy ciała, rozmowy
kwalifikacyjnej oraz autoprezentacji. Ponadto uczestnicy otrzymali
materiały dydaktyczne związane z omawianymi zagadnieniami. 

Kolejna grupa beneficjentów projektu „Od szkolenia do
zatrudnienia - YEI”, tym razem z Ośrodka Szkolenia Zawodowego                             
w Nisku (Podkarpacka WK), zakończyła grupowe zajęcia z doradcą
zawodowym. Tematyka 40-godzinnych spotkań dotyczyła
zagadnień z zakresu rynku pracy, sporządzania dokumentów
aplikacyjnych, autoprezentacji oraz przygotowania do rozmowy
kwalifikacyjnej. Przy zastosowaniu aktywizujących technik                               
i prezentacji multimedialnych omówiono sposoby poruszania się
po rynku pracy oraz metody aktywnego poszukiwania zatrudnienia.
Innym celem było zintegrowanie całej grupy. Udział w projekcie
„Od szkolenia do zatrudnienia YEI” był szansą dla młodych ludzi na
zdobycie nowego zawodu lub poszerzenie posiadanych
umiejętności w celu znalezienia atrakcyjnej pracy. Na zakończenie
beneficjenci otrzymali stosowne zaświadczenia. 
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W krakowskim Hufcu Pracy (Małopolska WK) odbyły się zajęcia
grupowe z doradztwa zawodowego w ramach projektu „Od
szkolenia do zatrudnienia – YEI”. 40 godzinne szkolenie
przeprowadziła specjalista do spraw rozwoju zawodowego                          
w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krakowie. Celem
przedsięwzięcia było uzyskanie umiejętności umożliwiających
skuteczne wejście na rynek pracy. Jednocześnie zajęcia, mające
charakter warsztatowy, służyły integracji grupy. W ich trakcie
beneficjenci uzyskali informacje o rynku pracy, jego instytucjach,
instrumentach i usługach kierowanych do młodych osób. Przy
zastosowaniu aktywizujących metod i prezentacji multimedialnych
przedstawiono sposoby efektywnego poszukiwania zatrudnienia.
Ponadto tematyka obejmowała aktualną sytuację mężczyzn                         
i kobiet na lokalnym rynku pracy. Z kolei umiejętność sporządzenia
dokumentów aplikacyjnych oraz odpowiednie przygotowanie do
rozmowy kwalifikacyjnej ułatwi młodym ludziom w przyszłości
większą aktywność na rynku pracy. W projekcie uczestniczą osoby
nieuczące się i niepracujące, wymagające wsparcia w zakresie
aktywizacji zawodowej. W dalszym etapie projektu skorzystają
między innymi z grupowego wsparcia psychologicznego, zajęć                   
z zakresu obsługi programów komputerowych, kursu zawodowego
oraz trzymiesięcznych płatnych staży zawodowych. 

Blok zajęć grupowych z zakresu doradztwa zawodowego,
realizowanych w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –
YEI”, zakończyli uczestnicy z Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP
w Kurzętniku (Warmińsko-Mazurska WK). Warsztaty miały na celu
umożliwić uczestnikom zdefiniowanie preferencji i predyspozycji
zawodowych uczestników oraz ich zainteresowań. Szczególną
uwagę skupiono nad analizą wyboru i zgodności z predyspozycjami
oraz motywacją w dążeniach do samorealizacji. Pomoc                               
w określeniu celu zawodowego na podstawie zainteresowań                        
i predyspozycji, czyli profilu psychologiczno-zawodowego,
umożliwiła opracowanie ścieżki wsparcia dla każdego uczestnika.
Podczas 40-godzinnych warsztatów młodzi ludzie poznali też
zasady konstruowania dokumentów aplikacyjnych oraz
przygotowywali się do rozmowy z pracodawcą. Zapoznali się
również z tematyką rynku pracy, m.in. instytucjami, instrumentami
i usługami, aktualną sytuacją kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku
pracy, a także z kwestiami dotyczącymi godzenia życia rodzinnego       
i zawodowego. Ciekawa forma zajęć z wykorzystaniem
nowoczesnych metod pracy, atrakcyjne ćwiczenia i użycie
instrumentów diagnostycznych sprzyjały nawiązaniu więzi i były
zachętą do dalszej pracy nad własnym rozwojem. 
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Odbyły się warsztaty dla uczestników projektu „Od szkolenia do
zatrudnienia – YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery w Mszanie
Dolnej (Małopolska WK). Zajęcia dotyczyły autoanalizy, aktualnej
sytuacji zawodowej i zasad poruszania się po lokalnym rynku pracy.
Dodatkowo uczestnicy zdobyli wiedzę na temat sporządzenia
profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych. Ważnym elementem
spotkania była dyskusja na temat prowadzenia własnej działalności
gospodarczej. 

Beneficjenci projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”                            
z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie (Mazowiecka
WK) zakończyli cykl zajęć grupowych z doradztwa zawodowego.
Miał on na celu pomoc młodym ludziom w nabyciu wiedzy                           
z zakresu aktywnego poszukiwania zatrudnienia, stworzeniu
profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowaniu
się do rozmowy kwalifikacyjnej. Zajęcia miały charakter praktyczny
oraz interaktywny, co spotkało się z pozytywnym odbiorem ze
strony beneficjentów. Młodzież wspólnie z doradcą zawodowym
określiła swoje mocne i słabe strony, jak również zainteresowania                     
i predyspozycje zawodowe. 

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zakończyły
się 40 godzinne warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla
beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.
Spotkania z doradcą zawodowym tarnowskiego Mobilnego
Centrum Informacji Zawodowej miały na celu przybliżenie młodym
ludziom zagadnień związanych m.in. z metodami aktywnego
poszukiwania pracy, aktualną sytuacją kobiet i mężczyzn na
lokalnym rynku pracy oraz opracowywaniem dokumentów
aplikacyjnych. Uczestnicząca w nich młodzież miała okazję
zmierzyć się z sytuacjami, których w najbliższym czasie będzie
doświadczać – poszukiwaniem interesujących ofert, analizą
oczekiwań czy autoprezentacją. Najtrudniejszym zadaniem okazało
się uświadomienie sobie, jakim potencjałem dysponuje każdy                    
z beneficjentów, a także jak pozorne słabości zamieniać w atuty.
Dlatego też zaproponowane przez doradcę ćwiczenia dotyczyły                 
w głównej mierze utrwalania pozytywnego obrazu siebie oraz
sposobów opisywania umiejętności i doświadczeń w kontekście
wymagań przyszłych pracodawców. 
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W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach
(Świętokrzyska WK) zakończył się blok zajęć z zakresu doradztwa
zawodowego realizowany w ramach Projektu „Od szkolenia do
zatrudnienia - YEI”. Podczas zajęć indywidualnych
dziesięcioosobowa grupa młodych, nieaktywnych zawodowo ludzi
określała indywidualny plan działania, który przewidywał m.in.
poznanie własnych mocnych i słabych stron oraz zainteresowań po
to, by właściwie wybrać szkolenie zawodowe. Doradca zawodowy
zwracała szczególną uwagę na dopasowanie indywidualnych
decyzji do obecnych trendów rynku pracy. Zajęcia grupowe
natomiast przygotowały młodzież do prowadzenia rozmów
kwalifikacyjnych oraz przybliżyły oczekiwania pracodawców.
Wskazały również wielorakość metod poszukiwania pracy oraz
zakres instytucji i usług rynku pracy. 

W Jabłonce w filii szczawnickiego Centrum Kształcenia                              
i Wychowania OHP prowadzone były zajęcia z doradcą
zawodowym dla beneficjentów projektu „Od szkolenia do
zatrudnienia – YEI”. Młodzież zapoznała się z zagadnieniami
związanymi z rynkiem pracy, instytucjami, instrumentami
i usługami rynku pracy, a także metodami aktywnego
poszukiwania zatrudnienia. Uczyła się też sporządzać profesjonalne
dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV), przygotowała się do
rozmowy kwalifikacyjnej oraz poznała sytuację kobiet i mężczyzn
na lokalnym rynku pracy. Wsparcie w ramach projektu kierowane
było do osób pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się                      
i nieszkolących w wieku 18-24 lat. Kolejnym etapem projektu były
zajęcia z psychologiem oraz warsztaty przygotowujące do
usamodzielnienia się. 

Beneficjenci unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia –
EFS” z Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie
zakończyli wsparcie motywacyjno-doradcze. Obejmowało ono
indywidualne i grupowe zajęcia z doradcami zawodowymi, które
pozwoliły na przeprowadzenie analizy rynku pracy i sprawdzenie
potrzeb i umiejętności każdego uczestnika. Spotkania miały też na
celu ustalenie kierunku szkolenia zawodowego i przyszłego stażu
finansowanego z unijnych funduszy. Opracowano również
indywidualne plany działania oraz zdiagnozowano predyspozycje
zawodowe pod kątem przyszłej kariery.  

110 



Określanie kompetencji i predyspozycji zawodowych, a także
mocnych i słabych stron było tematem spotkania, które odbyło się
w Hufcu Pracy w Gorlicach (Małopolska WK) dla uczestników
projektu ,,Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”. Rozmawiano też na
temat możliwości radzenia sobie w trudnych sytuacjach, jak
również technik i metod poszukiwania pracy. Kolejne zajęcia
zostaną poświęcone przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej                 
z potencjalnym pracodawcą, sporządzaniu profesjonalnych
dokumentów aplikacyjnych, omówieniu sytuacji kobiet i mężczyzn
na rynku pracy, autoprezentacji, analizie lokalnego rynku pracy oraz
stworzeniu planu poszukiwania zatrudnienia. 

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu (Lubelska
WK) odbyły się grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego dla
uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Podczas
40-godzinnych warsztatów beneficjenci uzupełnili między innymi
wiedzę z zakresu własnej motywacji oraz cech charakteru, które
determinują rozwój kariery zawodowej, uczestniczyli                               
w aranżowanych rozmowach kwalifikacyjnych, korzystali z pomocy
w opracowywaniu życiorysu zawodowego czy też pisaniu listów
motywacyjnych. Szczególną uwagę skupiono nad analizą wyboru                  
i zgodności z predyspozycjami oraz motywacją w dążeniach do
samorealizacji. Pomoc w określeniu celu zawodowego na
podstawie zainteresowań i predyspozycji, czyli profilu
psychologiczno-zawodowego, umożliwiła opracowanie ścieżki
wsparcia dla każdego uczestnika. Ciekawa forma zajęć                               
z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy, atrakcyjne
ćwiczenia i użycie instrumentów diagnostycznych były zachętą do
dalszej pracy nad własnym rozwojem. Młodzież otrzymała również
informację o portalu dokariery.pl i zaproszenie do udziału                          
w konkursie fotograficznym pt. „Pokaż, jak ogarniasz swoją
przyszłość/karierę” zorganizowanym przez Elektroniczne Centrum
Aktywizacji Młodzieży. 
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W Podlaskiej WK ogólnopolski projekt „Od szkolenia do
zatrudnienia - EFS” był realizowany w sześciu jednostkach dla 60
osób w wieku 18-25 lat, w tym dla dziesięciu w Młodzieżowym
Centrum Kariery w Grajewie. Dobiegają tutaj końca zajęcia                           
z doradcą zawodowym. 40 godzin warsztatów, z których część jest
kontynuacją poradnictwa indywidualnego i została poświęcona
szczegółowej analizie własnej osoby, a druga obejmuje tematykę
rynku pracy, m.in. poznanie instytucji, instrumentów i usług rynku
pracy, metod aktywnego poszukiwania zatrudnienia                               
z uwzględnieniem profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych,
autoprezentację oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
Doradca zawodowy poświęca wiele uwagi przede wszystkim
aktywizacji młodzieży poprzez stosowanie odpowiednio dobranych
metod i form pracy. Zajęcia w dużej mierze opierały się na
praktycznej wiedzy, dzięki czemu każdy uczestnik ma możliwość
podzielenia się swoimi opiniami, obawami czy oczekiwaniami.
Dialog i akceptacja sprzyjają efektywności i pozytywnej atmosferze
grupowego poradnictwa. 

W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP                               
w Szczawnicy/Jabłonce do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia
– YEI” przystąpiło 20 uczestników. Zgodnie z harmonogramem
część z nich skorzystała już ze spotkań z doradcą zawodowym,
który postawił szczegółowe diagnozy predyspozycji zawodowych
pod kątem planowania rozwoju kariery zawodowej. Opracowane
Indywidualne Plany Działania (IPD) gwarantują otrzymanie pełnej
oferty wsparcia, obejmującej wszystkie formy pomocy, które
zostaną zidentyfikowane u danej osoby jako niezbędne w celu
poprawy jej sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.
Następny etap to spotkania grupowe z doradcą zawodowym, a
potem warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, których
tematami będą m.in. metody aktywnego poszukiwania
zatrudnienia; autoprezentacja; przygotowanie do rozmowy
kwalifikacyjnej; poznanie instytucji, instrumentów i usług rynku
pracy oraz aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku
pracy. 
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W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Ziębicach (Dolnośląska
WK) zakończyły się zajęcia z doradcą zawodowym dla uczestników
unijnego projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”.
Indywidualne spotkania miały na celu identyfikację potrzeb
zawodowo-edukacyjnych młodych ludzi. Podczas zajęć
opracowano Indywidualne Plany Działania dla każdego uczestnika
oraz przeprowadzono badania predyspozycji zawodowych, które
pozwoliły na odpowiedni dobór kursów zawodowych. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się grupowe spotkania na warsztatach.
Była to okazja do zapoznania się z instrumentami i usługami
instytucji rynku pracy, sytuacją kobiet i mężczyzn na lokalnym
rynku pracy, metodami aktywnego poszukiwania pracy, jak
również sporządzenia profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych
oraz przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Na
zakończenie tych spotkań uczestnicy otrzymali stosowne
zaświadczenia. 

W jednostkach Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP odbyły się
zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczestników unijnego
projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. W Ośrodku Szkolenia
Zawodowego w Tomaszowie Lubelskim uczestnicy projektu
poznali zagadnienia dotyczące metod aktywnego poszukiwania
pracy, redagowania dokumentów aplikacyjnych (CV oraz listu
motywacyjnego), przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej,                      
a także autoprezentacji. Beneficjenci zapoznali się również                         
z tematyką rynku pracy, instytucjami, instrumentami i usługami
rynku pracy, aktualną sytuacją kobiet i mężczyzn na lokalnym
rynku pracy, a także z kwestiami dotyczącymi godzenia życia
rodzinnego i zawodowego. Z kolei w Młodzieżowym Centrum
Kariery w Hrubieszowie młodzi ludzie zastanawiali się nad definicją
talentu, a w szczególności nad swoimi talentami i umiejętnościami.
Dowiedzieli się jak zarządzać, odkrywać i rozwijać swoje zdolności.
Doradca omówił również pojęcie motywacji, która jest bardzo
ważna w procesie poszukiwania pracy. Dzięki ćwiczeniom
uczestnicy uświadomili sobie czym są demotywatory i poznali
sposoby na wzmacnianie własnej motywacji do działania.
Indywidualne zajęcia z doradcami trwały w Młodzieżowym
Centrum Kariery w Parczewie i Punkcie Pośrednictwa Pracy
w Łęcznej. Celem spotkań była pomoc w określeniu predyspozycji
zawodowych uczestników, skonstruowanie dokumentów
aplikacyjnych, jak również ułatwienie podjęcia decyzji co do wyboru
przeszłego miejsca stażu i zatrudnienia.

113 



W projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w jednostkach
Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP wzięło udział 150 osób                 
w wieku 18-24 lat, nieuczących się i niepracujących. Grupę tworzyło
90 kobiet i 60 mężczyzn. Dzięki udzielonemu wsparciu zostali oni
wyposażeni w kompetencje, umiejętności i kwalifikacje niezbędne
do znalezienia pracy. 

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Skarżysku Kamiennej
(Świętokrzyska WK) prowadzone były przez doradcę zawodowego
indywidualne zajęcia z uczestnikami projektu „Od szkolenia do
zatrudnienia - YEI”. Jednym z celów spotkań było zbadanie                           
i określenie potencjału zawodowego uczestników w taki sposób,
aby każdy z nich stworzył korzystając ze wparcia doradcy
Indywidualny Plan Działania. Podczas jego opracowywania doradca
diagnozował predyspozycje i zainteresowania zawodowe, jak
również oczekiwania i potrzeby młodych ludzi. Posługując się
specjalistycznymi, urozmaiconymi narzędziami, jak rozmowa
doradcza, pogłębiony wywiad, testy, doradca pomaga w podjęciu
właściwej i świadomej decyzji odnośnie kwalifikacyjnych kursów
zawodowych. Następnym, ważnym celem zajęć było
zindywidualizowany dobór form wsparcia w ramach ścieżki
projektowej, niezbędnej do rozwoju kariery zawodowej. Posiadane
przez uczestników uzdolnienia, zainteresowania, cechy charakteru,
typ osobowości zawodowej, kompetencje społeczne                               
i osobowościowe, słabe strony i ograniczenia oraz potrzeby                            
i oczekiwania są konfrontowane z wymaganiami i pożądanymi
umiejętnościami, związanymi z konkretnymi zawodami. Tworzenie
planu na przyszłość, ustalanie kolejnych form wsparcia było ściśle
połączone z wymaganiami współczesnego rynku pracy oraz
branżami i zawodami deficytowymi w powiecie skarżyskim. 
 Uczestnicy projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Od
szkolenia do zatrudnienia - YEI” z Młodzieżowego Centrum Kariery
w Bielawie (Dolnośląska WK) zakończyli cykl spotkań z doradcą
zawodowym. Dzięki indywidualnym i grupowym spotkaniom
młodzi ludzie wiedzą już jaką wartością w życiu jest praca, co
decyduje o tym, że ją podejmujemy oraz jakie potrzeby zaspokaja
aktywność zawodowa. Indywidualne spotkania pozwoliły młodzieży
określić swoje mocne i słabe strony oraz predyspozycje zawodowe.
Dużo pytań pojawiło się w trakcie omawiania dokumentów
aplikacyjnych oraz przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej.
Dyskutowano też o aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku
pracy, szczególnie ludzi młodych rozpoczynających swoją karierę
zawodową. 
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Uczestnicy projektu kończą spotkania z doradcą zawodowym                      
z opracowanym Indywidualnym Planem Działania. Zwieńczeniem
zajęć było wręczenie zaświadczeń ukończenia pierwszych, ale nie
ostatnich spotkań w ramach tego projektu. 

Predyspozycje zawodowe, mechanizmy rządzące rynkiem pracy,
wizytówka zawodowa, kompetencje społeczne i zawodowe to tylko
część zagadnień poruszanych przez doradców zawodowych OHP
na Warmii i Mazurach na zajęciach przygotowanych dla
uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.                        
W Młodzieżowych Centrach Kariery w Kętrzynie i Bartoszycach
odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym. Pierwsze spotkanie
zostało poświęcone głównie integracji uczestników, którzy brali
udział w ćwiczeniach mających na celu określenie ról w grupach.
Podczas kolejnych spotkań młodzież poznała aktywne metody
poszukiwania zatrudnienia, źródła informacji o ofertach pracy,
konstrukcje ogłoszeń prasowych oraz nabędzie umiejętności
nawiązywania kontaktu z pracodawcą i jego podtrzymywania. Nie
zabrakło też zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej,
dokumentów aplikacyjnych, sytuacji kobiet i mężczyzn na
dzisiejszym rynku pracy oraz możliwości godzenia życia rodzinnego
z zawodowym. Doradca zawodowy wykorzystał metody i narzędzia,
które w sposób praktyczny, symulacyjny i interaktywny
mobilizowały uczestników do refleksji nad swoim życiem
zawodowym. Na podsumowanie cyklu warsztatów, dla utrwalenia
wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć, doradca zawodowy
z bartoszyckiego MCK zrealizował grę edukacyjną. 

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Piotrkowie Trybunalskim
(Łódzka WK) odbyły się indywidualne spotkania z doradcą
zawodowym w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia -
YEI”, z którego skorzysta dziesięcioosobowa grupa młodzieży                        
w wieku od 18 do 25 lat, nieucząca się oraz niepracująca. Zajęcia
miały na celu identyfikację potrzeb zawodowo-edukacyjnych
młodych ludzi. Podczas spotkań, trwających po cztery godziny na
osobę, prowadzone były rozmowy z zakresu planowania
indywidualnej ścieżki edukacyjno-zawodowej. Uczestnicy projektu
wykonywali ćwiczenia oraz testy zainteresowań, motywacji                            
i predyspozycji zawodowych. Opracowano też Indywidualny Plan
Działania, który wskazywał działania, jakie należy podjąć                               
w najbliższym czasie dla osiągnięcia celu zawodowego. Na jego
podstawie doradca zawodowy określił formy wsparcia, w których
uczestnik powinien wziąć udział, a będą to między innymi: kurs
komputerowy ECDL, kurs języka angielskiego czy kurs prawa jazdy. 
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Grupowe zajęcia z doradcą zawodowym z Młodzieżowego Centrum
Kariery OHP w Piszu w ramach projektu „Od szkolenia do
zatrudnienia – YEI” odbyły się w Centrum Kształcenia i Wychowania
OHP w Gołdapi. Dwie dziesięcioosobowe grupy poznały
instrumenty i instytucje rynku pracy, metody poszukiwania pracy,
zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych. Poprzez liczne
ćwiczenia prowadzone w trakcie zajęć młodzi ludzie przygotowali
się też do rozmowy kwalifikacyjnej, również poprzez symulację
takiej rozmowy. Na pierwszym spotkaniu młodzież ustaliła zasady,
jakie będą obowiązywały na spotkaniach. Każdy opowiedział                       
o swoich zainteresowaniach, marzeniach i planach na przyszłość.
Dzięki temu uczestnicy mogli lepiej się poznać, aby wspólnie
pracować na kolejnych zajęciach. Doradca zawodowy poprzez
różnego rodzaju ćwiczenia i gry symulacyjne przybliżył sytuacje,
jakie mogą spotkać młodych ludzi w zawodowym życiu. 

Doradca zawodowy zakończyła cykl 40-godzinnych zajęć
grupowych dla uczestników projektu „Od szkolenia do zatrudnienia
- YEI”, które odbywały się w Młodzieżowym Centrum Kariery                          
w Jaśle (Podkarpacka WK). Zajęcia poświęcono zagadnieniom
rynku pracy, ale ich celem było również zintegrowanie grupy oraz
określenie mocnych i słabych stron każdego uczestnika projektu.
Młodzież nabyła umiejętności autoprezentacji, przygotowała się do
rozmowy kwalifikacyjnej, nauczyła sporządzania dokumentów
aplikacyjnych. Zapoznała się także z instytucjami i instrumentami
oraz usługami rynku pracy, aktualną sytuacją kobiet i mężczyzn na
rynku pracy. Nabytą wiedzę doskonalono podczas ćwiczeń                               
i warsztatów zespołowych. 

W Brzostowej Górze (gmina Majdan Królewski) pracownicy
Młodzieżowego Centrum Kariery w Nowej Dębie (Podkarpacka
WK) spotkali się z młodzieżą zainteresowaną wzięciem udziału                    
w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia - YEI”. Potencjalni
uczestnicy projektu poznali warunki przystąpienia do projektu,
formy wsparcia przewidziane do realizacji oraz korzyści, jakie daje
uczestnictwo w tym przedsięwzięciu. Młodzież otrzymała również
materiały informacyjne. Spotkanie odbyło się w remizie
Ochotniczej Straży Pożarnej dzięki uprzejmości sołtysa. 
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W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Bartoszycach,
działającym w strukturze CEiPM OHP w Elblągu (Warmińsko-
Mazurska WK) odbyły się indywidualne zajęcia z doradcą
zawodowym, będące jedną z pierwszych form aktywizacji
beneficjentów projektu „Od szkolenia do zatrudnienia- YEI”. Jakie
są moje zainteresowania, umiejętności, wyznawane wartości czy
też cele edukacyjne i zawodowe? Na te i wiele innych pytań
odpowiadali uczestnicy spotkań, co traktuje się jako podstawę do
trafnego i rzetelnego zdiagnozowania zarówno zasobów, jak                        
i deficytów osób wchodzących na rynek pracy. Oprócz określania
predyspozycji, zawodowych z zastosowaniem odpowiednich do
tego kwestionariuszy, tworzone są wspólnie z uczestnikami
projektu Indywidualne Plany Działania, czyli wizje osobistej kariery
jako pomoc w wyborze najlepszej dla uczestnika ścieżki
edukacyjno-zawodowej. Ponadto, podczas rozmowy doradczej
omawiane są wspólnie z każdym klientem zasady przygotowania
się do kontaktu z potencjalnym pracodawcą oraz przybliżane
aktywne metody poszukiwania pracy. 

Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy
zakończyło już grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego                          
w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Uczestnicy
zdobyli wiedzę z zakresu lokalnego rynku pracy, opracowywania
dokumentów aplikacyjnych oraz poznali instrumenty i usługi rynku
pracy. Uczyli się zasad godzenia życia osobistego i rodzinnego                    
z pracą zawodową, poznali stereotypy płci funkcjonujące na rynku
pracy oraz uczestniczyli w zajęciach polegających na symulacji
rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi pracodawcami. Kolejnym
krokiem będą indywidualne zajęcia z doradcami zawodowymi,
będące okazją do identyfikacji potrzeb zawodowo-edukacyjnych
uczestników projektu oraz wspólnej pracy nad opracowaniem
Indywidualnego Planu Działania. W zajęciach uczestniczy jedna
dziesięcioosobowa grupa młodzieży w wieku 18-24 lat, pochodząca
z terenu powiatu bialskiego oraz Białej Podlaskiej. 
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OHP wypełniają swoje zadnia w sposób godny pochwały.                               
W ramach hufca realizowane są projekty, celem których umożliwia
się młodym ludziom start zawodowy, zachęca się ich do podjęcia
zatrudnienia i usamodzielnienia się oraz nabycia umiejętności
poruszania się po rynku pracy i uzyskanie lub podwyższenie
kwalifikacji zawodowych. Młodzież dzięki realizowanym projektom
skorzystała z kursów prawa jazdy kat. B, a także treningów
grupowych i indywidualnych z doradcą zawodowym. Młodzież
zazwyczaj zdobyła kwalifikacje w zawodach: magazynier,
sprzedawca z obsługą wózków widłowych i kasy fiskalnej,
programów do fakturowania, wózka jezdniowego, projektant stron
internetowych, opiekunka dziecięca, operator koparko-ładowarki,
cukiernik, spawacz, fryzjer oraz kosmetyczka/wizażystka. Dzięki
realizowanym podczas projektów inicjatywom młodzi ludzie nabyli
kwalifikacji, które ułatwią im wejście na rynek pracy.

Zakończenie
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