


  dzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotny





  
  dzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotny
    realizowanym przez Zakład 
  w Białymstoku. 

 
IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Programy mobilno 
ponadnarodowej. Całkowita warto  projektu wynosi 2 916 594,28zł, w tym z Europejski
Funduszu Społecznego 2 479 105,14zł. Projekt jest współfinansowany ze  
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społec

     Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku 
       



        Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, ul
Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, pok. 221.

      
 

 Białystok, ul. Sienkiewicza 77, tel./fax. 85 675 25
 

 Ełk, ul. Armii Krajowej 43, tel/ fax. 87 620 26 10,
 Gołdap, ul. Mazurska 25, tel./fax. 87 615 11 57, 
 

  

 

 

 

 Sokółka, ul. Grodzie 

 Suwałki, ul. Ko 

  

 Siemiatycze, ul. Pałacowa 24, tel./fax.85 655 21 43
 

         (zakładka projektu), w 


               
długotrwale bezrobotnych        
 sko mazurskiego (podregion ełcki), którzy kształcil      
 

 Osoby długotrwale bezrobotne -  
  



             
               


 



 Udział w projekcie jest bezpłatny. 
                


 

 Etap 1 - weryfikacja formalna (spełnienie kryteriów    
  

 


  
   demu uczestnikowi przez mentora z udziałem uczestni

Indywidualnego Planu Działania, uwzgl      
           
 

    
        
 
  

 Warsztaty „Ja w społecze stwie” – wzmocnienie kompetencji społecznych uczest
 
 

  
           

           


         


   z udziałem partnerów i uczestników. 
         
  

 
               


   
              ałku do pi 
  
                 
usług m.in. z bran 
          
      u jest kształcenie kompetencji 
        
         
               
   
 

   

  ywienie: co najmniej trzy pełnowarto ciowe posiłki dziennie. 
  

 w obiekcie z pełnym zapleczem sanitarnym 



  p do własnego lub współdzielonego pomieszczenia np. łazienka, pokój 
        
 ce, stół i krzesła) 

   wiatła dziennego 
  enie pokoi: łó ko, szafa, stół/biurko i umywalka, 
 w przypadku uczestników niepełnosprawnych obiekt be  

  

 umiejscowione w odległo        
  rodkiem komunikacji miejskiej w czasie nie dłu  
   (według rozkładu jazdy) 

            
         
 

           
 

 
  alizowany popołudniami, w 

  
             

młodzie  
 Warsztaty kompetencji społecznych / coaching. Reali     


 
         

            

 
          

realizowane w formie kształcenia praktycznego u pracodawców w Polsce. Kształcenie luk 
  
 
miejscem potencjalnego zatrudnienia, wykształcenia   
        
   

 
 

 
 

 
 
  

  
  
  
   

  
   
  
  

 
  
 
  



          
             
zakładce projektu.  



              
projektu spełnia ł   

             cia udziału w projekcie) 
 sko - mazurskiego (podregionu ełckiego) 


            tj. spełniaj  ł 


 

 Nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie st  
zaocznych i uczniowie szkół zaocznych kwalifikuj  

        
uzupełnienie lub doskonalenie umiej       


 jest długotrwale bezrobotna wg POWER tj.: 

              
            


   
   czyły 25 r.            
  

 Osoba, która miała lub ma kontakt lub kształciła si        
 

 Zakłada si    



    

    ł             


    ł             


   – ł             


 Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest zło enie Formularza zgłoszeniowego wraz z 
zał   


 Formularz zgłoszeniowy wraz z o      
             
 y zło    , e-mailem (skan), faksem – oryginał Formularza i/l

Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły 
podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, j  kształcenie na poziomie wy 
 
 
 liwe formy kształcenia: Kształcenie szkolne, kursow 



            
niepełnosprawne ponadto składaj   orzeczenia o stopniu niepełnosprawno 

 Formularz Zgłoszeniowy  jest dost 


             
 

- osoby z wykształceniem: niepełne podstawowe, pods


  
 

 Przyjmowanie zgłosze 

  

  

  
 

          
udziału w projekcie, odpowiedzialno 

  

 


     
  ci płci oraz przy uwzgl dnieniu zało   


 W przypadku niewyłonienia, spo ród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby uczestn
    ej liczby zło Formularzy zgłoszeniowych  
      przedłu ony/skrócony. Informacja o terminie przedłu  
        


           
  ca ł     za spełnienie kryteriów wskazanym w § 4 pkt 5 i oc
  dnieniem podziału grup na ka  


                
    zgłoszenia.  

 Ostatecznego podziału grup na dany na kraj wyjazdu      
     
 u. Od decyzji Kierownika nie przysługuje odwołanie.

  


 Z osobami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie 
            
               
    gnacji Uczestnika z udziału w projekcie, 
która spowodowała brak mo          
projektu oraz niewypełnienia zobowi     
             

  e w projekcie nie zostały okre lona grupa osób niepełnosprawnych, kryteria rekruta 
priorytetu w kwalifikacji osób niepełnosprawnych do udziału w projekcie, nieprzedło 
  



           
      
zaległo ci podatkowych oraz koszty dodatkowych opłat fiskal

 

   

 nieodpłatnego udziału w projekcie i zaplanowanych f

   

 otrzymania materiałów szkoleniowych do zaj 

  

              
 

 

              
 ci 4,00 zł brutto za ka     

       cych udział w szkoleniu zawodowym, pod 


           
 

  czenia udziału w  Projekcie. Warunkiem uko 
   czenia udziału w Projekcie jest uko  
 

     

         
 Udział we wszystkich formach wsparcia zaplanowanych  
 

           
dokumentach (np. pokwitowanie odbioru materiałów sz

      


          


           
  
  

            
        anie działania 4.2 
 

   

szkolenia, warszataty i coaching. Wypłacany jest do  
klasie ekonomicznej. Wypłacany na podstawie  wniosk
    
  
     odpowiadały wysoko   
  
    
  c regulamin ma pełn    
  wypłacony w 100%. Uczestnikowi projektu nie przysługuje roszczenie z tego tytułu. 



             
            
    
   ce zaistniał         
    wiadczenie z zakładu pracy, za    
ewidencji działalno          
 

      uczestnikom przysługuje stawka jednostkowa w wysok  
(165,02 zł/ dzie ), Portugalia (148,32zł/ dzie ), Szwecja (185,45zł/ dzie  
 
 ywienie: co najmniej trzy pełnowarto ciowe posiłki dziennie;  
       szymi wymogami: o w obiekcie z pełnym 
 p do własnego lub współdzielonego pomieszczenia np. łazienka, 
         
 ce, stół i krzesła),  

   wiatła dziennego,  
  enie pokoi: łó ko, szafa, stół/biurko i umywalka, 
  w przypadku uczestników niepełnosprawnych obiekt b  

  

 umiejscowione w odległo        
   rodkiem komunikacji miejskiej w czasie nie dłu  
   (według rozkładu jazdy).  

   
         

      
   
   
„kieszonkowe dla uczestnika”, udział w wydarzeniach, udział w projektach na rzecz społeczno 
 
ZDZ w Białymstoku i/lub Partner ponadnarodowy z ww.    
          
wypłacona uczestnikom przez ZDZ w Białymstoku i/ lu  
Szczegółowe kwestie zostan      




 Rezygnacja z udziału w projekcie mo  
poprzez niezwłoczne poinformowanie Biura Projektu (

      (wyjazd zagraniczny) wył 
 nych od beneficjenta, np. wypadek, nagłe zachorowanie uczestnika lub członka jego 
    członka najbli  
  
mieniu uczestnika lub członka jego najbli szej rodziny w miejscu zamieszkania powstała w 
  

  nymi powodami osobistymi lub zawodowymi, po zgłosze
                
poniesienia kosztów dotychczasowego udziału w proje       
rezygnacji oraz przedło   
               
 

  li rezygnacja nie została nale ycie uzasadniona, ZDZ w Białymstoku b dzie mógł 
           




        łu w jakiejkolwiek formie wsparcia z 
 lenia z listy uczestników spowodowanego niewypełnie
             
 

  materiały szkoleniowe i doradcze,  
       ki udziału w Projekcie w kwocie wskazanej 


             
minu oraz zasad współ ycia społecznego. 

         
  
 

 

    
         
ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

 Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie praw    
              


   
  


    ycie z dniem ogłoszenia tj. z dniem publikacji na s 


Białystok, 25 maja 2016r. 


