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Partnerzy:

PAKT ZATRUDNIENIOWY NA RZECZ AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH 50+
w POWIECIE SKARŻYSKIM
Tematyka działań „JOBfirma 2018”
I.
Powiatowy Urząd Pracy
1. Informacja nt. usług i instrumentów dostępnych dla osób bezrobotnych z
uwzględnieniem osób powyżej 50 roku życia.
2. Pośrednictwo pracy – informacje o ofertach pracy, organizowanych giełdach i
targach pracy, a także możliwościach skorzystania z innej pomocy oferowanej przez
urząd w sytuacji, gdy Twoje potrzeby są większe, niż oferuje to pośrednictwo pracy.
3. Poradnictwo zawodowe z elementami coachingu, czyli udzielenie pomocy
w rozwiązaniu problemu zawodowego, np.: wybór lub zmiana zawodu,
zaplanowanie kariery zawodowej, uzupełnienie kwalifikacji zawodowych, określenie
swoich kompetencji i zainteresowań, zaplanowania rozwoju zawodowego.
4. Możliwość wykonania specjalistycznych testów przez doradcę zawodowego,
np. narzędzie do Badania Kompetencji.
II.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
1. Informacje z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy
zastępczej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania przemocy
rodzinie.
III.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Diagnoza problemów i potrzeb.
2. Informacja dotycząca kryteriów i warunków przyznawania świadczeń pomocy
społecznej na podstawie:
 Ustawy o Pomocy Społecznej
 Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych
 Ustawy o Dodatkach Mieszkaniowych
3. Klub Integracji Społecznej – indywidualne i grupowe rodzinne poradnictwo socjalne
w tym specjalistyczne w zakresie: psychologii, doradztwa zawodowego, pracy
socjalnej, poradnictwa prawnego oraz warsztatów informatycznych.
4. Reintegracja społeczna min.: trening interpersonalny i grupy wsparcia,
Reintegracja zawodowa min.: trening pracy, doradztwo i poradnictwo pracy oraz
oferowanie PSU, budowanie Kompetencji Zawodowej i wspieranie wejścia na
otwarty rynek pracy. Rozwijanie ścisłych relacji z PUP w ramach standardów pracy
z bezrobotnym klientem pomocy społecznej.
IV.
Centrum Integracji Społecznej
1. Pomoc poprzez zatrudnienie socjalne – wspieranie swoich uczestników w procesie
odzyskiwania zdolności pełnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym,
wiary w siebie i powrotu do pracy.
2. Kto może zostać uczestnikiem CIS?
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3. Realizacja projektów zapobiegających wykluczeniu społecznemu, jak np. Zaradni.
V.
Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
1. Kształcenie ustawiczne osób dorosłych, pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe,
doradztwo personalne, poradnictwo psychologiczne oraz aktywizacja zawodowa.
2. Aktualnie realizowane projekty promujące postawy kreatywne i przedsiębiorcze –
dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
3. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie kwalifikacji i
umiejętności adekwatnych do potrzeb rynku pracy poprzez szkolenia i staże.
VI.
Fundacja Agencji Rozwoju Regionalnego
1. Pobudzanie, napędzanie i wspieranie przedsiębiorczości na terenie województwa
świętokrzyskiego.
2. Wspieranie rozwoju regionalnego, pobudzanie aktywności gospodarczej w regionie
poprzez wsparcie finansowe, informacyjne, doradcze lokalnej przedsiębiorczości,
fundusz poręczeń, fundusz pożyczkowy, pożyczki na start.
VII.
Centrum Obsługi Inwestora
1. Promocja i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości lokalnej i regionalnej.
Cel ten osiągniemy poprzez:
 Bezpłatne udostępnienie miejsca na zajęcia w ramach Paktu
Zatrudnieniowego na rzecz Aktywizacji Osób Bezrobotnych 50+ w powiecie
skarżyskim
 Przedstawienie oferty COI dla nowych firm (biura, Wirtualne Biuro, SIT)
2. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez
organizowanie szkoleń i spotkań dedykowanych.
Cel osiągniemy poprzez:
 Organizację szkolenia z zakresu możliwości pozyskania funduszy na rozwój
nowych firm
 Organizacje spotkania z pracodawcami

