Centrum
Innowacyjnego
Biznesu
„NEED zamiast NEET –
Lubuskie!”

www.cib.szczecin.pl

O nas
Centrum Innowacyjnego Biznesu jest zespołem specjalistów wspólnie działających w zakresie
doradztwa gospodarczego. Nasze usługi obejmują zarządzanie projektami, doradztwo gospodarcze
i pozyskiwanie dotacji. Nieustanie doskonalimy i usprawniamy funkcjonowanie organizacji poprzez
wdrażanie nowatorskich rozwiązań z dotacji współfinansowanych ze źródeł europejskich i krajowych.

Zakres projektu
Projekt skierowany jest do 30 osób w wieku 18-29 lat zamieszkujących województwo lubuskie, które
w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do
wykonywania pracy (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie poniższe warunki:
• nie pracują (tj. są bierni zawodowo lub długotrwale bezrobotni),
• nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
• nie szkolą się.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie możliwości
zatrudnienia 30 młodych osób (18 kobiet i 12 mężczyzn) należących do grupy NEET, w wieku 18-29
lat, pozostających bez pracy, poprzez indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowoedukacyjną, prowadzącą do zdobycia nowych kompetencji i kwalifikacji oraz doświadczenia
zawodowego.
Uczestnikom projektu oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie:
1. indywidualnego doradztwa zawodowego (Indywidualny Plan Działania),
2. indywidualnego wsparcia psychologa lub coaching’u kariery,
3. kursów kwalifikacyjnych i szkoleń kompetencyjnych,
4. 3-miesięcznych staży,
5. indywidualnego pośrednictwa pracy.
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Dodatkowo uczestnikom zapewniamy:
• trenerów, doświadczonych specjalistów, praktyków, mentorów,
• jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 6 zł netto/h.
• stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości co najmniej 1600zł netto za
każdy miesiąc stażu,
• zwrot kosztów dojazdu na szkolenia lub staż,
• materiały szkoleniowe,
• wyżywienie,
• egzaminy kwalifikacyjne,
• pomoc w znalezieniu pracy.

SZKOLENIA/KURSY:
Szkolenia/kursy zostaną dobrane indywidualnie do każdego uczestnika, zgodnie ze zdiagnozowanymi
w Indywidualnym Planie Działania (IPD) predyspozycjami uczestników oraz potrzebami lokalnych
firm. Wszystkie szkolenia/kursy zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego
nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

STAŻ:
Staż realizowany przez okres 3 miesięcy ma na celu nabycie umiejętności do samodzielnego
wykonywania pracy, zwiększenie mobilności międzysektorowej oraz nabycie doświadczenia w
środowisku pracy.

Korzyści dla uczestników
1. Stypendium stażowe w wysokości ok. 1.600,00 PLN netto za każdy miesiąc.
2. Stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 5,00 PLN netto za każdą godzinę szkolenia.
3. Profesjonalna diagnoza kompetencji i predyspozycji zawodowych.
4. Ustalenie z doradcą zawodowym indywidualnej ścieżki dalszego rozwoju.
5. Indywidualne wsparcie Coacha Kariery.
6. Darmowe uczestnictwo w szkoleniach i kursach umożliwiających zdobycie kwalifikacji i
kompetencji.
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Korzyści dla pracodawców
1. Bezpłatne wyszukanie odpowiednich kandydatów zgodnych z określonymi przez Państwa
oczekiwaniami.
2. Możliwość wskazania wybranej osoby do przeszkolenia lub objęcia programem stażowym.
3. Możliwość pozyskania pracowników, których szkolenia i wynagrodzenia za czas stażu będą
finansowane w 100% ze środków unijnych.
4. Możliwość nabycia przez potencjalnych pracowników kompetencji i kwalifikacji wymaganych
na danym stanowisku pracy, przy finansowaniu ich w całości ze środków UE.
5. Otrzymanie potencjalnego pracownika, który posiadać będzie kompetencje wskazane i
oczekiwane przez firmę.
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Zapraszamy do współpracy!
Miło nam, że zechcieli Państwo skorzystać z okazji poznania naszej firmy.
Wierzymy, że jest to pierwszy krok w kierunku przyszłej współpracy.

Centrum Innowacyjnego Biznesu
kom.: +48 510 065 104
faks:
+48 913 508 170
e-mail: biuro@cib.szczecin.pl
Siedziba firmy
ul. Chmielewskiego 22a, I piętro
70-028 Szczecin
NIP: 955-207-61-93
Oddział Warszawa
ul. Smolna 32 lok. 17,
Warszawa 00-375
Pobierz dane na urządzenie mobilne!
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