
Szanowni Państwo, 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie oraz DANMAR COMPUTERS  

we współpracy z partnerem zagranicznym YouNet z siedzibą w Bolonii we Włoszech rozpoczynają 

realizację projektu „KOMPAS – KOMpleksowy Projekt wsparcia i Adaptacji Społecznej 

podkarpackich NEET”. 

 

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących województwo podkarpackie, należących do grupy 

NEET, które spełniają łącznie następujące warunki: 

1) posiadają status osoby niepracującej (bezrobotnej lub biernej zawodowo), 

2) nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, 

3) nie szkolą się (min. w ciągu 4 ostatnich tygodni), 

4) są w przedziale wiekowym 18-35 lat, 

5) znają język angielski lub język włoski w stopniu komunikatywnym, 

6) znają obsługę komputera i posiadają predyspozycje do pracy w branży informatycznej (tylko 

grupa informatyczna). 

Projekt zakłada aktywizację 48 osób (po 24 osoby w ramach 2 edycji) w 2 specjalizacjach: informatycznej 

i turystycznej (po 24 osoby w każdej specjalizacji), przy czym 50% Uczestników Projektu muszą stanowić 

kobiety oraz 50% Uczestników Projektu musi posiadać status osoby długotrwale bezrobotnej. 

Wsparcie w ramach Projektu obejmuje: 

1) PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO MOBILNOŚCI, m.in.: 

a) opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD) – 2 spotkania dla każdego UP, 

b) grupowe spotkania aktywizacyjno-doradczo-integracyjne – 20h/1UP, 

c) przygotowanie z języka angielskiego - 90h/1UP, 

d) przygotowanie z języka włoskiego - 30h/1UP, 

e) przygotowanie kulturowe - 20h/1UP, 

f) przygotowanie psychologiczne (indywidualne spotkania z Mentorami) - 4h/1UP, 

g) kursy wg potrzeb uzupełniające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje UP przygotowujące do pracy w 

branżach IT i Turystycznej – 1 kurs dla każdego UP, 

2) POBYT UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZA GRANICĄ: 

60-dniowy pobyt za granicą wraz ze stażem w firmach mających siedzibę w Bolonii (lub w jej 

bezpośrednim sąsiedztwie) we Włoszech działających w branżach: informatycznej oraz turystycznej. 

Wszystkie koszty związane z pobytem za granicą i stażem zapewniono w ramach Projektu. Pobyt i staż we 

Włoszech będzie połączony m.in. z udziałem w warsztatach językowych, kulturowych, aktywizacyjnych 

oraz w wydarzeniach lokalnych/regionalnych i ważnych projektach na rzecz społeczności lokalnej. 

3) WSPARCIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU PO POWROCIE DO KRAJU: 

a) indywidualne spotkania doradczo - aktywizująco – podsumowujące – 10h/1UP, 

b) szkolenie aktywizujące – 24h/1UP, 

c) indywidulane wsparcie psychologiczne – 4h/1UP, 

d) kurs z języka angielskiego - 48h/1UP, 

e) 3-m-ne staże zawodowe w firmach informatycznych lub turystycznych dla każdego UP. 

Osoby zakwalifikowane do Projektu będą zobowiązane do wzięcia udziału we wszystkich formach 

wsparcia w Projekcie, w tym do powrotu do kraju po zakończeniu 60-dniowego pobytu i stażu we 

Włoszech. 

Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji. Rekrutacja (etap składania formularzy 

zgłoszeniowych) do I edycji projektu będzie trwać do 15.03.2016 roku. 

Informacje o rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie www.podkarpackikompas.pl 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt pod numerami telefonów: (17) 867 62 14, 

867 62 29. Informację o rekrutacji w ramach projektu można uzyskać także podczas na spotkań 

rekrutacyjnych lub w Biurze projektu Partnera Wiodącego RARR S.A., ul. Szopena 51, Rzeszów, pokój 218 

(1 piętro). 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.podkarpackikompas.pl%2F&h=CAQGrrLdyAQFqLQ4KaGN4tNh_3NKCMjrHpd6x5m_6V5SsJg&enc=AZM8TWg1qyL8zj0edqkzIyAuSO-XEcfEB70L5i-DeOQ60_bE5WHlgGKHAdyDzkINDbyJlbjn8Vd0y6qernebujuArfbxq6OWZKEJGeWzUVM6GSv-DfYzX1liehzuPLNhKv2rnoc4Y3xhV3uHovHYqHNumwgwwZk5z_W-C3pI6pyfEWcxrclUdAxAVGwxk6BWn7BWiEc1wElmHicva68ZNNpW&s=1

