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BEZPŁATNY projekt dla bezrobotnych kobiet „Pomorzanki wbrew stereotypom” 

Numer i nazwa Priorytetu: VIII. „Regionalne kadry gospodarki” 
Numer i nazwa Działania: 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” 

Numer i nazwa Poddziałania: 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych  
w regionie” 

Organizator:  Lechaa Consulting Sp. z o.o. 
Okres realizacji projektu:  01.03.2014 - 31.03.2015r 

 

 
Zasięg projektu : 3 powiaty województwa pomorskiego; miasto Gdańsk, miasto Gdynia, 
powiat wejherowski 
 

Cel: dostosowanie kwalifikacji, doświadczenia zawodowego i kompetencji społeczno-
zawodowych do  potrzeb regionalnego rynku pracy.  
 

Dla kogo ? 
 
Projekt jest skierowany do 48 kobiet  zwolnionych , które utraciły prac ę z przyczyn 
dotycz ących zakładu pracy, przechodzącego  procesy adaptacyjne i modernizacyjne w okresie 
nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu (data zakończenia pracy) . 
Osoby te powinny zamieszkiwa ć na terenie 3 powiatów województwa pomorskiego w 
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego: miasto Gdańsk , miasto Gdynia , powiat 
wejherowski . W ramach tej grupy 30% kobiet, tj. 15 kobiet musi posiadać wykształcenie co 
najwyżej średnie. 
 
WAŻNE ! Osoba musi być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy. 
 

Oferowane wsparcie: 
 
I Poradnictwo psychologiczne indywidualne:  8h/osobę (4 spotkania x 2h/osobę) 
 
Zakres usługi: rozpoznanie potrzeb i oczekiwań w odniesieniu do nowej pracy; wsparcie i 
motywacja do aktywności w szukaniu zatrudnienia; likwidacja barier psychologicznych; nauka 
asertywności; radzenie sobie ze stresem; analiza mocnych/słabych stron. 
 
II Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe: 
 
- poradnictwo indywidualne – 8h/osobę (4 spotkania x 2h/osobę) 
 
Zakres usługi: diagnoza osobowości, predyspozycji, zainteresowań uczestniczek projektu i 
potrzeb szkoleniowych, wybór tematu szkolenia; 
 
- poradnictwo grupowe – 16h/grupę 
 
Zakres usługi: sytuacja na regionalnym i lokalnym rynku pracy, ocena kwalifikacji  
i doświadczenia, cechy dobrego pracownika, ocena kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 
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III Szkolenia zawodowe  – 120 h, (3 spotkania w tyg. x 8 godz.), jeden temat do wyboru 
 
Warunkiem udziału w szkoleniu jest ukończenie dwóch poprzednich usług, tj. poradnictwa 
psychologicznego indywidualnego oraz poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego. 
 
- Przedstawicielka handlowa 
 
- Pracowniczka ochrony bez licencji 
 
- Administratorka nieruchomości 
 
IV Staż zawodowy  w firmie – 3 miesiące 
 
Warunkiem udziału w stażu jest ukończenie usług z punktów I-III. 
 
V Pośrednictwo pracy  – 8h/osobę (4 spotkania x 2h/osobę) 
 
Zakres usługi: pomoc uczestniczkom w opracowywaniu dokumentów aplikacyjnych  
i  pozyskiwaniu ofert pracy, pomoc w pozyskaniu zatrudnienia. 
 
 
Gdzie będą organizowane usługi? 
 
 
Poradnictwo oraz szkolenia w ramach projektu odbywać się będą w Gdańsku, Gdyni i 
miejscowościach powiatu wejherowskiego, w zależności od zebrania wymaganej liczby chętnych 
osób. Pod uwagę brane będzie miejsce pracy/zamieszkania uczestników oraz informacje, jakie 
przedstawią oni w kartach zgłoszeniowych (preferowane miejsce odbywania szkolenia). 
 
 
Co zapewniamy uczestnikom ?  
 
- stypendium szkoleniowe (120 h x 8,46 zł/h = 1015,2 zł brutto) 
- 3-miesięczne płatne staże zawodowe (1580 zł brutto, przy pracy 40 h w 1 tyg.) 
- materiały szkoleniowe, 
- ubezpieczenie NNW 
- wyżywienie (serwis kawowy, obiad), 
- zwrot kosztów dojazdów (na wszystkie zajęcia indywidualne i grupowe, oprócz staży), 
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia potwierdzające uzyskane kompetencje i kwalifikacje. 
 
Rekrutacja 
 
Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w biurze projektu w Gdańsku, w sposób jawny, przy 
uwzględnieniu spełniania kryterium grupy docelowej oraz kryteriów pierwszeństwa: wykształcenie 
maksymalnie średnie 
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Warunkiem zgłoszenia chęci udziału w projekcie jest wypełnienie, podpisanie i zło żenie  
formularza rekrutacyjnego wraz z wymaganymi zał ącznikami   (ich wzory znajdują się w 
zakładce Pobierz na stronie internetowej projektu): www.pomorzanki.lechaa.pl  
 
1) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, 2) oświadczenie 
pracodawcy o przechodzeniu procesów modernizacyjnych/adaptacyjnych wraz z informacją  
o przyczynie wypowiedzenia umowy,3) kserokopia świadectwa pracy, 4) zaświadczenie z 
Powiatowego Urzędu Pracy, potwierdzające status na rynku pracy jako osoby bezrobotnej, 5) 
ankieta motywacyjna, 6) ankieta szkoleniowa. 
 
Komisja Rekrutacyjna dokona analizy złożonych dokumentów rekrutacyjnych pod względem 
formalnym oraz oceni motywację uczestniczek przyznając punktów. Następnie Komisja wybierze 
osoby z najwyższą liczbą punktów. 
 
Na postawie prac Komisji Rekrutacyjnej zostanie stworzona lista podstawowa osób 
zakwalifikowanych do udziału w projekcie. O decyzji Komisji Rekrutacyjnej kandydatki na 
uczestniczki projektu zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo.  
 
WAŻNE ! W związku z zakwalifikowaniem się do projektu oraz możliwości otrzymywania 
wynagrodzenia w ramach stypendium szkoleniowego oraz stażu, należy o tym fakcie 
poinformować Powiatowy Urząd Pracy. 

 
 

                                                        Kontakt: 
 

Lecha Consulting Sp. z. o.o. 
Biuro Projektu „Pomorzanki wbrew stereotypom” 

ul. Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk 
piętro I, pokój nr. 12 (budynek ZDZ) 

tel. kom. 531-61-31-51 
e-mail: pomorzanki@lechaa.pl lub m.fraczek@lechaa.pl  

Godziny otwarcia biura: poniedziałek-piątek godz. 8:00-16:00 
(prosimy o wcześniejsze potwierdzenie przybycia telefonicznie) 

            
Szczegóły projektu znajdują się na stronie internetowej: www.pomorzanki.lechaa.pl 

 
Projekt jest całkowicie bezpłatny !  

 


