
PODSUMOWANIE PROJEKTU PN.

„NOWY ZAWÓD TWOJĄ SZANSĄ! ”.

I. CELE PROJEKTU

Celem głównym Projektu było  podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz zwiększenie

mobilności zawodowej osób bezrobotnych z Gminy Zawichost zainteresowanych podjęciem

pracy w zawodach nie związanych z rolnictwem.

 Celami szczegółowymi  Projektu były:

1. Podniesienie kompetencji i umiejętności psychospołecznych BO poprzez objęcie ich

działaniami aktywizacyjnymi i motywacyjnymi

2. Podniesienie motywacji do podejmowania działań zmierzających do zmiany sytuacji

zawodowej

3. Diagnoza predyspozycji zawodowych

1. 4. Nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych umożliwiające

podjęcie pracy poza rolnictwem.

Zakładane rezultaty projektu podzielone zostały na „miękkie” i „twarde”:

„Twarde” rezultaty projektu:

●  11 osób ogółem zakończy udział w projekcie(7 K,4 M),w tym:

a)3 osoby w wieku 15-24 lata(1 K,2 M)

b)3 osoby w wieku 15-24 lata(1 K,2 M) zamieszkujących obszary wiejskie,

c)11 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy(7 K,4M):

- w tym 0 osób niepełnosprawnych(0K,0M)

- w tym 7 osób długotrwale bezrobotnych(4K,3M)

- w tym 11 osób z terenów wiejskich(7 K,4M)



d)3 osoby w wieku 50-64 lata(1K, 2M)

e)11 osób, zostanie objętych Indywidualnym Planem Działania(7K, 4M)

co najmniej 1 osoba podejmie zatrudnienie w zawodzie nie związanym z rolnictwem,

●  11 osób (7K, 4 M) ukończy szkolenia zawodowe umożliwiające podjęcie pracy poza

rolnictwem

●  11 osób skorzysta z treningu kompetencji i umiejętności psychospołecznych(7K, 4 M)

●  11 osób skorzysta z doradztwa zawodowego indywidualnego(7K, 4 M)

●  11 osób skorzysta z doradztwa zawodowego grupowego(7K, 4 M)

„Miękkie” rezultaty  projektu:

● podniesienie świadomości w zakresie korzyści płynących z aktywizacji zawodowej u 11

BO

● zwiększenie mobilności zawodowej u 11 BO

● zwiększenie motywacji do podejmowania inicjatyw na rzecz aktywności zawodowej u

minimum 9 BO

● rozbudzenie potrzeby działań związanych ze zmianą dotychczasowego stylu życia u min. 9

BO

● wzrost kompetencji i umiejętności psychospołecznych u 11 BO

● wzrost poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości u minimum 9 BO

● poprawa umiejętności komunikacji u min. 8 BO

● zwiększenie odpowiedzialności za własne decyzje u min. 9 BO

● zwiększenie umiejętności w zakresie godzenia obowiązków zawodowych z życiem

prywatnym u min. 9 BO



● zadowolenie z udziału w projekcie u min. 9 BO

Produkty Projektu.

Założono w projekcie następujące produkty:

●  opracowanie 11 kompl. materiałów szkol.

●  wydanie 11 zaświadczeń o ukończeniu szkolenia zawodowego

●  wydanie 11 zaśw. o udziale w projekcie

●  wydanie 11 kompl. materiałów promocyjnych

●  przeprowadzenie 15 godz. treningu kompetencji i umiejętności psychospołecznych

●  przeprowadzenie 33 godz. doradztwa zawodowego indywidualnego

●  przeprowadzenie 15 godzin doradztwa zawodowego grupowego

●  przeprowadzenie średnio 80 godz. szkoleń zawodowych dla każdego BO

●  zorganizowanie 2 spotkań z BO projektu

●  opracowanie i druk 100 szt. ulotek informacyjnych

Założono, że osiągnięcie rezultatów oraz produktów będzie świadczyć o zrealizowaniu celu

ogólnego  i celów szczegółowych projektu. Uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach

zawodowych przyczyni się do zdobycia kwalifikacji umożliwiających podjęcie pracy poza

rolnictwem, wzrostu mobilności zawodowej oraz podniesienia samooceny i motywacji do

podejmowania działań zmierzających do zmiany sytuacji zawodowej. Trwałość rezultatów

zostanie zapewniona poprzez wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w życiu

zawodowym i społecznym.

Założono, że wartością dodaną Projektu będzie stworzenie projektu profilowanego dla osób

bezrobotnych, z kompleksowymi działaniami i indywidualnymi działaniami, nie



występującymi dotychczas w ofercie Stowarzyszenia  ani żadnej innej instytucji działającej na

terenie gminy.

Zakładane cele projektu zostaną osiągnięte poprzez:

· realizację wszystkich zajęć przez profesjonalnych, doświadczonych trenerów,

reprezentujących wysoki poziom merytoryczny,

· profesjonalną konstrukcję merytoryczną projektu,

· przejrzysty sposób organizacji i zarządzania projektem,

· przygotowanie ciekawych, aktywizujących zajęć w odpowiednich odstępach czasu,

· rekrutację odpowiedniej liczby uczestników.

Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego oraz trening

kompetencji i umiejętności społecznych odbywły się w sali nr 4 Urzędu Miasta i Gminy

w Zawichoście. Szkolenia zawodowe odbywły się w pomieszczeniach instytucji

szkolącej. Osobom biorącym udział w projekcie zapewniono dodatkowe wsparcie

w postaci cateringu na zajęciach grupowych oraz zwrotu kosztów dojazdu.

II. REALIZACJA CELÓW.

Przeprowadzone zajęcia w projekcie można podzielić na trzy części:

1. Pierwsza, to trening kompetencji i umiejętności społecznych przeprowadzony przez trenera

– psychologa, posiadającego wieloletnie doświadczenie. Trening prowadzony był w formie

pięciogodzinnych warsztatów. Zajęcia odbywały się w dni powszednie. Celem treningu była

pomoc w przełamywaniu barier komunikacyjnych. BO uczestniczyli w warsztatach

doskonalących ich umiejętności komunikacyjne, prezentacyjne, umiejętności podejmowania

decyzji oraz wspomagające asertywność .

Trening w sumie liczył 15 godzin zegarowych. Program treningu obejmował:



● Podstawowe formy komunikacji interpersonalnej – komunikowanie się werbalne,

niewerbalne, pisemne. Budowanie poczucia własnej wartości.

● Określenie kompetencji  niezbędnych do podjęcia  pracy zawodowej.  Wyznaczanie celów

zawodowych i sposobów ich realizacji.

● Motywowanie do poszukiwania zatrudnienia. Trening umiejętności decyzyjnych. Radzenie

sobie ze stresem w sytuacjach społecznych.

2. Druga część to zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym. Każdy z B.O.

otrzymał wsparcie w postaci 3  godzin zegarowych doradztwa indywidualnego i 15 godzin

zegarowych doradztwa grupowego.

Program zajęć w ramach doradztwa zawodowego obejmował:

● Diagnozę potencjału zawodowego Beneficjenta i określenie jego potrzeb szkoleniowych

● Opracowanie Indywidualnego Planu Działania. Planowanie kariery zawodowej w oparciu

o aktualne potrzeby lokalnego rynku pracy. Klasyfikacja zawodów.

● Podstawową dokumentację związaną  z poszukiwaniem pracy. Zasady pozytywnej

autoprezentacji.

● Aktywne metody poszukiwania pracy przy wykorzystaniu technik informatycznych.

Podstawy zakładania i prowadzenia własnej firmy.

3. Trzecia część to szkolenia zawodowe. Szkolenia, poprzedzone diagnozą przeprowadzoną

przez doradcę zawodowego, uwzględniały indywidualne predyspozycje B.O. oraz dzięki

innowacyjności projektu, zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy.

Szkolenia zawodowe przeprowadziły:

● Zakład Doskonalenia Zawodowego w Sandomierzu,

● Ośrodek Szkolenia Kierowców „MOBILEK” w Sandomierzu ,



● Ośrodek Szkolenia Kierowców „MAZUR” w Sandomierzu,

● „AUTO-TRANS”  Ośrodek Szkolenia Kierowców w Sandomierzu.

● Szkoła Policealna „AKADEMIA KREOWANIA WIZERUNKU” w Tarnobrzegu.

Szkolenia liczyły łącznie 920 godzin.

Zorganizowano kursy:

1. ABC Przedsiębiorczości– w łącznym wymiarze 140 godzin dla dwóch B.O.( po 70

godzin dla każdego BO,  w tym 30 godzin wykładów i 40 godzin zajęć praktycznych).

2. Handlowiec z obsługa kasy fiskalnej, komputera i programu sprzedażowego – w

łącznym wymiarze 80  godzin dla jednego B.O., w tym 33  godzin wykładów i 47

godzin zajęć praktycznych.

3. Kucharz  – w łącznym wymiarze 316 godzin dla dwóch B.O (po 158 godz. dla

każdego BO, w tym 38 godzin wykładów i 120godzin zajęć praktycznych).

4. Prawo jazdy kategorii B – w łącznym wymiarze 120 godzin dla dwóch BO (po 60

godzin dla każdego BO, w tym 30 godzin wykładów i 30 godzin praktyki).

5. Prawo jazdy kategorii C – w łącznym wymiarze 50 godzin dla jednego BO, w tym 20

godzin wykładów i 30 godzin praktyki.

6. Obsługa wózków widłowych – w łącznym wymiarze 134 godziny dla dwóch BO (po

67 godzin dla każdego BO, w tym 52  godziny wykładów i 15 godzin praktyki).

7. Zdobienie paznokci – w łącznym wymiarze 50 godzin dla jednego BO.

Dla wszystkich osób uczestniczących w warsztatach w ramach treningu kompetencji

i umiejętności społecznych, doradztwa zawodowego grupowego oraz w szkoleniach

zawodowych przewidziano ciepły posiłek.

Harmonogramy organizacji treningu kompetencji i umiejętności społecznych,



doradztwa zawodowego grupowego i indywidualnego oraz szkoleń zawodowych

dostępne są w załącznikach do Raportu.

III. CHARAKTERYSTYKA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH (BO)

Beneficjentami ostatecznymi projektu "Nowy zawód twoją szansą!” są osoby bezrobotne,

mieszkające na terenie gm. Zawichost, które są w wieku aktywności zawodowej, zamierzają

podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych a nie posiadają wystarczających kwalifikacji

zawodowych przydatnych do podjęcia pracy poza rolnictwem oraz odpowiednich

umiejętności psychospołecznych.

Każdy uczestnik przed przystąpieniem do projektu wyraził chęć podniesienia swoich

kwalifikacji zawodowych na piśmie, zapoznał się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa

w projekcie.

Podstawowe warunki uczestnictwa BO w projekcie:

· zamieszkiwanie na terenie Gminy Zawichost,

· posiadanie statusu zawodowego – bezrobotny,

· deklaracja uczestnictwa w projekcie,

Kryteria dodatkowe uczestnictwa w projekcie:

● posiadanie statusu osoby długotrwale bezrobotnej,

● niski poziom kwalifikacji zawodowych (wykształcenie: zasadnicze zawodowe,

gimnazjalne i poniżej gimnazjalnego),

● ubóstwo (zg. z Ustawą o pomocy społecznej),



● zamiar podjęcia zatrudnienia w zawodach pozarolniczych,

Płeć, wykształcenie i stan cywilny osób ubiegających się o udział w projekcie są bez

znaczenia.

Każdy z uczestników złożył następujące dokumenty:

· ankietę rekrutacyjną

· życiorys

· deklarację udziału w projekcie

· oświadczenie o gotowości zwrotu kosztów w przypadku rezygnacji

z nieuzasadnionych przyczyn lub zbyt niskiej frekwencji

· oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji

· oświadczenie o niepełnosprawności

· kserokopie dowodu osobistego

IV. PERSONEL PROJEKTU.

Kierownik Projektu powołał zespół projektowy, w skład którego weszli: koordynator

ds. szkoleń, psycholog oraz księgowa.

O wyborze personelu kluczowego Projektu tj.  kierownika, koordynatora ds. szkoleń

i księgowej decydowało wykształcenie oraz doświadczenie. Kierownik Projektu posiada

wykształcenie wyższe prawnicze oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania

projektami społecznymi i doradztwa zawodowego. Od 20 lat pracuje na stanowisku

kierowniczym w JST. W 2007 r. kierownik  zarządzał projektem, współfinansowanym ze

środków EFS,  a od 2008r. zarządza projektem systemowym. Koordynator  ds. szkoleń

posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne, ukończone studia podyplomowe w zakresie

zarządzania projektami społecznymi oraz doradztwa zawodowego.



W latach 2006-2007 koordynator był zatrudniony jako konsultant merytoryczny

w projekcie pn. „Pomagasz niepełnosprawnemu, pomagasz sobie”, współfinansowanym ze

środków EFS. Księgowa projektu posiada duże doświadczenie w rozliczaniu projektów

współfinansowanych ze środków UE.

O wyborze osób prowadzących zajęcia w zakresie treningu kompetencji i umiejętności

społecznych oraz doradztwa zawodowego decydowało wykształcenie z danej dziedziny oraz

doświadczenie w prowadzeniu zajęć.

Zajęcia prowadzone były interaktywnie, tak aby umożliwić uczestnikom w sposób dogłębny

przećwiczenie poruszanych zagadnień. Celem zajęć, zarówno z zakresu treningu kompetencji

i umiejętności społecznych jak i doradztwa zawodowego było zdobycie przez BO wiedzy

praktycznej i teoretycznej. Osoby prowadzące zajęcia wykorzystały do prowadzenia

warsztatów: komputery, projektory multimedialne, flip-charty.

      V. SZKOLENIA ZAWODOWE.

Szkolenia zawodowe przeprowadzone zostały przez:

● Zakład Doskonalenia Zawodowego w Sandomierzu,

● Ośrodek Szkolenia Kierowców „MOBILEK” w Sandomierzu ,

● Ośrodek Szkolenia Kierowców „MAZUR” w Sandomierzu,

● „AUTO-TRANS”  Ośrodek Szkolenia Kierowców w Sandomierzu.

● Szkoła Policealna „AKADEMIA KREOWANIA WIZERUNKU” w Tarnobrzegu.



VI. RAPORT W LICZBACH.

1. Rezultaty twarde.
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W projekcie „Nowy zawód twoją szansą!" z zakładanej we „Wniosku o dofinansowanie”

liczby 11  projekt ukończyło 11 osób, co pozwoliło osiągnąć zakładane rezultaty w 100%.



2. Rezultaty miękkie.

Z dokumentów zgromadzonych w ramach monitoringu oraz ankiet przeprowadzonych wśród

B.O. wynika, że:

· zajęcia zostały w całości zrealizowane zgodnie z zakładanym programem

i przekazanymi materiałami

· projekt spełnił oczekiwania uczestników

· uczestnicy chętnie i aktywnie uczestniczyli zajęciach - byli otwarci i skłonni do

dzielenia się własnymi spostrzeżeniami, doświadczeniami, uwagami

· uczestnicy wykazali dużą chęć poznania, poszerzenia wiedzy i zdobycia nowych

umiejętności praktycznych

Ponadto w ramach zakładanych rezultatów miękkich:

● U 11 osób  nastąpiło podniesienie świadomości w zakresie korzyści płynących

 z aktywizacji zawodowej

● U 11 osób  nastąpiło zwiększenie mobilności zawodowej

● U 11 osób  nastąpiło zwiększenie motywacji do podejmowania inicjatyw na rzecz

aktywności zawodowej

● U 11 osób  nastąpiło rozbudzenie potrzeby działań związanych ze zmianą dotychczasowego

stylu życia

● U 11 osób  nastąpił wzrost kompetencji i umiejętności psychospołecznych

● U 11 osób  nastąpiła poprawa umiejętności komunikacji

● U 11 osób  nastąpił wzrost poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości

● U 11 osób  nastąpiło zwiększenie odpowiedzialności za własne decyzje

● U 11 osób  nastąpiło zwiększenie umiejętności w zakresie godzenia obowiązków

zawodowych z życiem prywatnym



● 11 osób  zgłosiło zadowolenie z udziału w projekcie.

3. Podsumowanie.

Projekt pn. „Nowy zawód Twoją szansą!” zorganizowano zgodnie z założeniami.

Zrealizowano planowaną liczbę zajęć i szkoleń, w których uczestniczyła zakładana liczba

uczestników. Projekt dał B.O wiedzę i umiejętności, których wcześniej nie posiadali,

spowodowało to wzrost pewności siebie i chęć działania, która zaowocowała dalszymi

krokami mającymi na celu podjęcie przez uczestników projektu  zatrudnienia poza

rolnictwem.

Projekt wart jest kontynuacji i rozpowszechnienia w innych rejonach Polski.

Przedstawiony model zajęć i szkoleń wart jest powielenia.

                                                                                      Katarzyna Kondziołka

                                                                                      Koordynator ds. szkoleń


