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mazowieckie - w trakcie realizacji
Zapraszamy na stronę projektu power.mb-partner.pl
Projekt „Krok w przód – AKTYWNOŚĆ!” współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek
pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku
pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
TERYTORIALNY I CZASOWY ZAKRES PROJEKTU
Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. na obszarze województwa
mazowieckiego.
CEL PROJEKTU
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 60 osób w wieku 15-29 lat,
biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami, należących do grupy NEET, z
obszaru woj. mazowieckiego (w rozumieniu przepisów KC), z wyłączeniem grupy określonej
dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje oraz
doświadczenie zawodowe w okresie 01.01.2021-31.12.2021.
Wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji
zawodowo-edukacyjnej i jest realizowane zgodnie z wymogami określonymi w Metodyce
wyliczenia stawki jednostkowej aktywizacji zawodowej osób młodych niepracujących oraz
stawki
jednostkowej wsparcia osób młodych pracujących w ramach POWER 2014-2020.
W ramach projektu prowadzone będą działania prowadzące do uzyskania stałego zatrudnienia
przez osoby młode poprzez indywidualną i
kompleksową pomoc realizowaną zgodnie z zaplanowaną dla danego UP ścieżką wsparcia
wynikającą z IPD.

poz: art-news

,

2

MB Partner

Data wydruku: 09-01-2023 06:06

Beneficjent projektu Krok w przód - AKTYWNOŚĆ! woj.

,

3

MB Partner

Data wydruku: 09-01-2023 06:06

wielkopolskie

W roku 2020 zakończyliśmy jako Beneficjent, realizację projektu „Krok w przód –
AKTYWNOŚĆ!” Wielkopolski Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6
Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa, realizowanym w terminie grudzień 2019 –
grudzień 2020.
Celem głównym projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia 80 osób powyżej 29 r.ż.
pozostających bez pracy bezrobotnych i biernych zawodowo, których sytuacja na rynku pracy
jest najtrudniejsza tj. osób powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, osób z
niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach oraz kobiet, zamieszkujących w woj.
wielkopolskim, poprzez pomoc w określeniu kierunku rozwoju zawodowego, opracowanie IPD,
wyposażenie w umiejętność poruszania się po rynku pracy, nabycie nowych bądź aktualizację
już posiadanych umiejętności, kompetencji, kwalifikacji, doświadczenia zawodowego.
Konsekwencją realizacji projektu było osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu na
założonych w projekcie poziomach.

Szanowni Państwo
zakończyliśmy realizację projektu Krok w przód - AKTYWNOŚĆ!, z sukcesem
zaaktywizowaliśmy grupę docelową projektu i zmotywowaliśmy do podjęcia stałego
zatrudnienia w tym trudnym dla wszystkim czasie pandemii.
Zespół Projektowy wraz z Zarządem składa serdeczne podziękowania:
1. wszystkim Uczestnikom Projektu za zaangażowanie w realizację planów działania, aktywne
uczestnictwo w formach wsparcia, przyjazną atmosferę i pozytywne opinie o projekcie.
Cieszymy się że mogliśmy sprostać Państwa wymaganiom i pomóc w realizacji celów
życiowych.
2. doradcom zawodowym, pośrednikom pracy, trenerom prowadzącym szkolenia za 100%
zaangażowanie w każdy indywidualny problem osób uczestniczących we wsparciu,
profesjonalne podejście do zajęć, przekazaną widzę i wsparcie dla uczestników projektu
3. przedsiębiorcom zaangażowanym w organizację stażu i przyszłe zatrudnienie za poświęcony
czas i przyuczenie do zawodu. Dziękujemy za współpracę i pomoc w organizacji wsparcia dla
Uczestników projektu.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim realizującym z nami projekt "Krok w przód - AKTYWNOŚĆ!”
– jest on naszym wspólnym sukcesem.
Wszystkim Państwu życzymy powodzenia i jak najlepszych efektów Państwa działań.
Do zobaczenia przy kolejnych przedsięwzięciach!
Zespół projektu wraz z Zarządem
MB PARTNER Sp. z o.o. Sp.k.
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Partner projektu Bądź aktywny!

W latach 2017 – 2018 jako partner projektu „Bądź aktywny!” Wielkopolski Program
Operacyjny na lata 2014 – 2020, z sukcesem zrealizowaliśmy zaplanowany w projekcie cel i
wskaźniki. Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja,
Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe
Celem projektu - zwiększenie szans powrotu na rynek pracy 96 osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie woj. wielkopolskiego, poprzez realizację
kompleksowego programu integracji społecznej i zawodowej opracowanego dla każdego
uczestnika indywidualnie, obejmującego poradnictwo zawodowe, warsztaty kompetencji
społecznych, szkolenie zawodowe zakończone certyfikatem, staż zawodowy, pośrednictwo
pracy.
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