HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
„Chcę – szukam – znajduję – pracuję w UE”
Zadanie 1 - Diagnozowanie potrzeb oraz sprofilowane międzynarodowe pośrednictwo i informowanie
osób nt. pracy za pośrednictwem EURES w krajach UE, EOG lub Szwajcarii.
Etap I - Tworzenie listy uczestników projektu, listy rezerwowej oraz diagnoza
potrzeb uczestników projektu i spotkania weryfikacyjne
Etap II - Sprofilowane pośrednictwo i informowanie o branżach i zawodach, w
których uczestnik ma szansę znaleźć pracę
Etap III - Indywidualne wsparcie psychologiczne i warsztaty realizowane przez
CIiPKZ
Etap IV - Pomoc w przygotowaniu CV w języku polskim oraz tłumaczenie
dokumentów na język obcy

od 1 sierpnia 2018 r.
do 31 grudnia 2019 r.

Etap V - Porady i pomoc finansowa osobom zaproszonym na rozmowy
rekrutacyjne w kraju i za granicą
Etap VI - Prowadzenie strony internetowej z ofertami pracy
Etap VII - Prezentowanie usług EURES i funkcjonalności stron internetowych
EURES
Etap VIII - Opracowanie i aktualizacja Pakietu Startowego Uczestnika
Zadanie 2 - Wsparcie dla mobilności poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji
językowych oraz usługi związane z przeniesieniem się do innego kraju.
Etap I - Realizacja szkoleń językowych i zawodowych zgodnie z diagnozą
uczestników i ich ścieżką udziału w projekcie
Etap II - Realizacja szkoleń komputerowych zgodnie z diagnozą uczestników i ich
ścieżką udziału w projekcie
Etap III - Zapewnienie środków na zasiedlenie w formie dodatków relokacyjnych
dla uczestników spełniających konieczne wymogi
Etap IV - Udzielanie porad dotyczących pierwszych dni pobytu w kraju
zatrudnienia

od 1 września 2018 r.
do 31 grudnia 2019 r.

od 1 sierpnia 2018 r.
do 31 grudnia 2019 r.

Formy wsparcia, z udziałem doradców EURES, doradców zawodowych i psychologów, kierowane
indywidualnie do uczestników prowadzone będą w systemie ciągłym według zapotrzebowania
przez cały okres realizacji projektu w siedzibie DWUP w Wałbrzychu oraz filiach we Wrocławiu,
Legnicy i Jeleniej Górze.
Szczegółowy harmonogram wsparcia w projekcie w zakresie szkoleń i warsztatów zostanie
opublikowany przed rozpoczęciem ww. form wsparcia i będzie aktualizowany na bieżąco.

