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NIEZALEŻNOŚĆ
- samostanowienie
- autonomia
- samodzielność
- wolność – osobista i ekonomiczna
- odwaga
- umiejętność brania i dawania

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU „CHCĘ BYĆ NIEZALEŻNA!
PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET”
Źródło finansowania projektu: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym
Okres realizacji projektu: sierpień 2013 – lipiec 2014
Organizator: Miasto Stołeczne Warszawa we współpracy ponadnarodowej ze Stockholm City
Council, Jobbtorg Stockholm
Wartość całkowita projektu: 653 010 PLN

GRUPA DOCELOWA
Projekt jest skierowany do 30 kobiet, spełniających łącznie poniższe kryteria::
•
•
•
•

•
•

objęte są wsparciem ośrodka pomocowego na terenie m.st. Warszawy,
wychowują samotnie co najmniej 1. dziecko na terenie m.st. Warszawy,
uczą się lub zamieszkują na obszarze woj. mazowieckiego,
są bezrobotne (10 kobiet) lub nieaktywne zawodowo (20 kobiet) i pozostają w
wieku aktywności zawodowej od 15 do 64 roku życia, w tym w szczególności w
wieku 15-24 lub 50+,
z własnej woli zainteresowane są uzyskaniem lub podwyższeniem posiadanych
kwalifikacji i umiejętności osobistych, społecznych i zawodowych,
nie uczestniczą równolegle w innym projekcie współfinansowanym ze środków
EFS

DEFINICJA OŚRODKA POMOCOWEGO I MATKI SAMOTNIE
WYCHOWUJĄCEJ DZIECKO
Ośrodek pomocowy – podmiot udzielający wsparcia osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym w trybie całodobowym, dziennym lub ambulatoryjnym
np.: ośrodek wsparcia, specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
ośrodek pomocy społecznej itp.
Matka samotnie wychowująca dzieci lub dziecko na terenie m.st. Warszawy – matka,
opiekun faktyczny albo opiekun prawny dziecka, wychowująca bez wsparcia
partnera/małżonka co najmniej jedno dziecko na terenie m.st. Warszawy, będąca: panną,
wdową, rozwódką, osobą, w stosunku do której orzeczono separację lub osobą
pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw
rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności lub który z innych przyczyn nie
uczestniczy w wychowaniu dziecka/ci.

CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Celem projektu jest wzrost zdolności do podjęcia zatrudnienia u 30 matek samotnie
wychowujących dzieci na terenie m.st. Warszawy w czasie 12 miesięcy trwania projektu,
w tym w szczególności:
• wzrost niezbędnych na rynku pracy umiejętności i kompetencji społecznych uczestniczek,
• wzrost kwalifikacji zawodowych uczestniczek,
• wzrost motywacji uczestniczek do zmiany obecnej sytuacji życiowej.

ZAPLANOWANE FORMY WSPARCIA

Poradnictwo psychologiczne – w ramach poradnictwa zapewnione zostanie wsparcie
psychologa (warsztaty w 3 grupach) i terapeuty (spotkania indywidualne) oraz warsztaty
asertywności (w 3 grupach).
Planowany okres realizacji:
Psycholog (w 3 grupach) – październik 2013 – marzec 2014
Terapeuta – październik 2013 – marzec 2014
Warsztaty asertywności (w 3 grupach) – październik – grudzień 2013

Coaching zawodowy – kompleksowe wsparcie w poszukiwaniu pracy i tworzeniu ścieżki
zawodowej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, obejmujące zajęcia z coachami
zawodowymi i spotkania indywidualne z doradcami zawodowymi. Przewiduje się, że każdy
coach będzie pracował maksymalnie z 6 uczestniczkami, co pozwoli na zindywidualizowanie
tej formy wsparcia.
Planowany okres realizacji:
Doradca zawodowy – październik – grudzień 2013
Coaching zawodowy – listopad 2013 – czerwiec 2014

Warsztaty aktywizacji zawodowej, stanowiące wsparcie mające na celu odnalezienie się na
rynku pracy po raz pierwszy lub po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. (w 3 grupach)
Planowany okres realizacji: październik – grudzień 2013

Szkolenia komputerowe, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz
nabycie, podniesienie lub zaktualizowanie poziomu wiedzy dotyczącej podstaw obsługi
komputera, użytkowania podstawowych programów biurowych (word, excel), korzystania z
Internetu oraz poczty elektronicznej. Dodatkowo przewidziano indywidualne konsultacje
wspierające, które poprowadzą trenerzy prowadzący szkolenie.
Planowany okres realizacji:
Szkolenia komputerowe (w 3 grupach) – styczeń 2013 – marzec 2014
Indywidualne konsultacje – styczeń – marzec 2014

Szkolenia zawodowe, których celem jest zdobycie lub aktualizacja kompetencji zawodowych.
Uczestniczki projektu zostaną skierowane na szkolenia zawodowe na podstawie
Indywidualnego Planu Działania opracowanego wspólnie z doradcą zawodowym.
Planowany okres realizacji: styczeń – czerwiec 2014

Działania wspierające dla dzieci Uczestniczek w formie indywidualnego wsparcia
psychologicznego, którego celem jest wzmocnienie poczucia własnej wartości młodych ludzi i
przekonanie o konieczności kontynuacji nauki. Dodatkowo w ramach tego bloku przewidziano
zajęcia z reedukatorem, który poprowadzi z dziećmi i młodzieżą korepetycje z przedmiotów
szkolnych.
Planowany okres realizacji:
Psycholog - październik 2013 – czerwiec lub lipiec 2014
Reedukator - październik 2013 – czerwiec lub lipiec 2014

Wsparcie dodatkowe - doradztwo prawne i poradnictwo rodzinne oraz usługę fryzjera i stylisty lub
wizażysty przed rozpoczęciem szukania pracy przez Uczestniczki.
Planowany okres realizacji:
Doradztwo prawne - październik 2013 – lipiec 2014
Usługa fryzjera i stylisty/wizażysty – kwiecień – czerwiec 2014
Udział uczestniczek i ich dzieci we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny. W czasie
zajęć zapewniona zostanie opieka nad dziećmi uczestniczek.
Wymagana frekwencja na każdych zajęciach – minimum 80%.

PLANOWANY HARMONOGRAM ZAJĘĆ UCZESTNICZEK I DZIECI
UCZESTNICZEK
Prezentacja i omówienie tabel z harmonogramem

REKRUTACJA
Proponowany termin udostępnienia formularzy rekrutacyjnych kandydatkom i okresu przyjmowania
formularzy: 19-25 września
Proponowany termin przeprowadzenia przez przedstawiciela Organizatora oceny formalnej
formularzy: 26-27 września
Proponowane terminy przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatkami (max. 45 minut
rozmowy komisji z każdą kandydatką):
30 września - ul. Chlubna 9A-9D (tylko klientki ośrodka),
1 października - ul. Walecznych 59 (tylko klientki ośrodka),
SOW (tylko klientki ośrodka)
od 2 października – miejsce do uzgodnienia OPS-ami - (klientki OPS)

PRACOWNICY OŚRODKÓW PRZYJMUJĄCY FORMULARZE
REKRUTACYJNE

Prezentacja danych kontaktowych do wyznaczonych w każdym ośrodku pracowników, którzy
będą przyjmować od kandydatek wypełnione formularze.

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Komisja kwalifikacyjna składa się co najmniej z 5 osób. W skład każdej Komisji wejdą:
•
•
•
•

przedstawiciel ośrodka pomocowego w funkcji kierownika,
dwóch przedstawicieli Organizatora,
doradca zawodowy
psycholog z danego ośrodka

PREZENTACJA I OMÓWIENIE FROMULARZA REKRUTACYJNEGO
Formularz będzie dostępny do pobrania na stronie internetowej projektu:
www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl/niezalezna

LOKALIZACJA ZAJĘĆ
Omówienie zagadnienia

KOMUNIKACJA W PROJEKCIE
KOORDYNATOR PROJEKTU

UCZESTNICZKA

PRACOWNIK MERYTORYCZNY OŚRODKA

Biuro projektu:
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych m.st. Warszawy
ul. Solec 48, I p., pokój 102
00-382 Warszawa
godziny otwarcia biura: pon. – pt. 10.00-16.00
tel.: (22) 443 07 97
e- mail: mtupin@um.warszawa.pl
www.politykaspoleczna.um.warszawa.pl/niezalezna

Dziękuję za uwagę

