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STAWIAM NA WŁASNY ROZWÓJ ZAWODOWY

Projekt realizowany przez 

Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy „PERSONA” oraz 

Kancelarię Ekonomii Społecznej Non-Profit sp. z o.o.
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Rafał Wiankowski

Kierownik projektu 

Biuro projektu 

ul. Dubienka 2 Inowrocław, 

zaprasza w poniedziałki i środy w godzinach 9.00 – 14.00  

oraz 

piątki od 10.00 do 16.30
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Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy

Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na 

rynku pracy.
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Celem naszego projektu jest poprawa sytuacji 

zawodowej 100 osób zamieszkujących 

województwo kujawsko-pomorskie, powyżej 29 

roku życia, zatrudnionych na umowach 

krótkoterminowych lub pracujących w ramach 

umów cywilno-prawnych oraz ubogich 

pracujących.

Cel osiągniemy do 31.03.2021.
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Projekt skierowany jest do osób powy żej 29 roku życia (osób fizycznych 
pracuj ących lub zamieszkuj ących obszar województwa kujawsko-
pomorskiego), nale żących do przynajmniej jednej z poni ższych grup : 

� Osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych , posiadających umowę wskazująca na 
zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia. Zawartej na czas określony, który upływa 
w czasie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy, której miesięczne zarobki nie 
przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do poprzedzającego dzień 
przystąpienia do projektu. 

� Pracuj ących w ramach umów cywilno-prawnych , a więc posiadających zawartą umowę 
cywilno-prawną, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego 
wynagrodzenia( w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu).

� Ubogich pracuj ących , a więc osób, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej lub osób 
zamieszkujących w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów 
socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych 
w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającymprzystąpienie do projektu. 
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Niezbędne jest przedłożenie dokumentów przez uczestnika projektu umożliwiające 
określenie czy spełnia warunki grupy docelowej. 

W przypadku umów krótkoterminowych oraz umów cywilnoprawnych mogą to być np. 
umowa o pracę wraz z zaświadczeniem o wynagrodzeniu za miesiąc poprzedzający 
dzień przystąpienia do projektu, umowa cywilnoprawna wraz z zaświadczeniem o 

wynagrodzeniu za miesiąc poprzedzający dzień przystąpienia do projektu. 

W przypadku ubogich pracujących, jeżeli wynagrodzenie za miesiąc poprzedzający 
przystąpienie do projektu przekracza minimalne wynagrodzenie, należy przedłożyć 

dokumenty potwierdzające dochody gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 
wraz ze wskazaniem liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym .
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CO PROPONUJEMY : 

1. Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem i wdrożeniem Indywidualnych Planów 
Działań.

2. Działania ukierunkowane na rozwijanie kompetencji/kwalifikacji zawodowych 
poprzez organizację szkoleń zawodowych, finansowanie studiów podyplomowych 
ew. uzupełniających.

3. Działania z zakresu pośrednictwa pracy świadczonych na rzecz uczestników 
projektu uczestniczących w szkoleniach.

4. Wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie 
pomostowe.
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ZADANIE MERYTORYCZNE ZAPLANOWANE W PROJEKCIE:

1. Indywidualny Plan Działania 

2. Podnoszenie kwalifikacji/kompetencji zawodowych.

3. Pośrednictwo pracy 

4. Działalność gospodarcza.
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1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA 

Spotkania z doradcą zawodowym odbywać się będą w godzinach dostosowanych  indywidualnie do 
możliwości uczestnika/czki.

Etap 1. Wywiad kompetencyjny dla 100 UP

Założono średnio 2h na każdego  uczestnika projektu, z zastrzeżeniem, iż minimalny czas to co najmniej 
1h. Ze spotkania zostaje sporządzony dokument, np. w formie notatki, zawierający podstawowe 
ustalenia (wiek, wykształcenie, status na rynku pracy, dotychczasowe doświadczenia zawodowe, 
preferencje edukacyjne , wstępne wnioski na temat potencjalnych kierunków dalszego kształcenia). 
Informacje zebrane podczas spotkania i ujęte w notatce stanowią podstawę do udzielenia indywidualnej 
porady edukacyjno-zawodowej.
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1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA 

Etap 2.  Opracowanie IPD dla 100 UP

Założono średnio 2h na każdego uczestnika projektu z zastrzeżeniem, iż minimalny czas to co 

najmniej 1h/1UP.

Spotkanie polega na przeanalizowaniu dotychczasowego doświadczenia u uczestnika projektu, 

ścieżki edukacyjnej i zawodowej, zweryfikowaniu posiadanych dokumentów, uprawnień, 

certyfikatów. Podczas spotkania ew. na spotkaniu drugim, następuje wypracowanie w formie 

pisemnej IPD uwzględniającego dalszą ścieżkę udziału w projekcie. 
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2. PODNOSZENIE KWALIFIKACJI/KOMPETENCJI ZAWODOWYCH 

Etap 1. Szkolenia zawodowe (60 UP) 

Wsparcie prowadzi do uzyskania kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowej potwierdzonych egzaminem 

zewnętrznym. Szkolenia nie są wskazywane z nazwy na etapie składania wniosku, zakładamy otwarty 

koszyk szkoleń, co oznacza, że dopiero dokładna analiza potrzeb/deficytów w obszarze 

kwalifikacji/kompetencji u UP zakwalifikowanych do projektu, która powstanie w trakcie zad.1. IPD, 

wskaże konkretne szkolenia.

Etap 2. Studia podyplomowe (10UP)

Bazując na ogłoszeniach do projektu już realizowanych dostrzegamy także potrzebę zapewnienia dla 

części  UP  wsparcie w postaci studiów podyplomowych. Zakładamy, że będą to studia nie krócej niż 

dwusemestralne. Studia podyplomowe będą kończyć się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych.
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3. POŚREDNICTWO PRACY 

Pośrednicy pracy udzielają wsparcia wszystkim 70 uczestników projektu. Pośrednik mając wiedzę 

o ścieżce wsparcia (z Indywidualnym Planem Działania), może opracować strategię i działania 

adekwatne w obszarze pośrednictwa do konkretnych efektów uczestnika/czki projektu 

osiągniętych w projekcie. Średnio zakładamy 4h/UP, przyjęta ilość godzin zostanie rozłożona na 

spotkanie organizowane w dni robocze pomiędzy godzinami 8-18, z taką częstotliwością, aby 

uczestnik miał okazję na zapoznanie się ze złożonymi ofertami, czy mógł przygotować się do 

kolejnej rozmowy z pośrednikiem. 

Zakładamy, że 70% uczestników szkole ń/studiów uzyska stosowny certyfikat/dyplom 

potwierdzaj ący zdobycie kwalifikacji .
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4. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

Etap 1.  Szkolenie w zakresie podstaw prowadzenia dział alno ści gospodarczej i doradztwo przy 

tworzeniu biznesplanu. 

32 uczestników projektu zakwalifikowanych w toku oceny predyspozycji przedsiębiorczych w ramach 

Indywidualnego Planu Działania, weźmie udział w 35h szkoleniu podstaw prowadzenia działalności 

gospodarczej oraz tworzenia biznes planu  (7h x 5 dni). Tematyka : wybór profilu Działalności 

Gospodarczej, formy prawne , opodatkowanie, marketing, organizacja firmy, ryzyka itp. 

2 szkolenia po 16 osób. 

Po szkoleniu każdy otrzymuje wsparcie śr. 6h indywidualnej usługi doradczej przy tworzeniu Biznes Planu 

(pomoc w kompleksowym opracowaniu Biznes Planu, określaniu racjonalnych warunków prowadzenia 

działalności gospodarczej, wyboru formy prawnej, opodatkowania, promocji).
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4. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

Etap 2. Udzielanie wsparcia finansowego na rozpocz ęcie DG 

Każdy z uczestników ma możliwość  złożenia biznes planu, wnioski o dotację i wsparcie pomostowe . 
Oceny wniosków i biznes plan dokona komisja oceny. W ramach biznesplanu ocenie będą podlegać m.in. 
pomysł na biznes, kompletność dokumentów racjonalność , posiadane zasoby potencjał i przygotowanie, 
wykonalność przedsięwzięcia, niezbędność i racjonalność finansowa zakupów towarów lub usług 
przewidzianych w Biznes Planu.

Dodatkowo niezależnie od powyższego, kolejne 30 uczestników projektu otrzyma wsparcie szkoleniowo-
doradcze, finansowe oraz pomostowe dla założenia działalności gospodarczej(dotację). Osoby otrzymujące 
pomoc finansową zostaną odpowiednio przygotowane do jej prowadzenia, co pozwoli zapewnić 
efektywność i trwałość założonych firm.

Dotacja przyznawana jest jako stawka jednostkowa w kw ocie  23.050,00 zł. 
Stawka jednostkowa została pomniejszona o potencjalni e niekwalifikowaln ą część podatku VAT.
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4. DZIAŁALNO ŚĆ GOSPODARCZA 

Etap 3. Wsparcie pomostowe 

Wszyscy uczestnicy projektu, którzy otrzymują wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej, objęci zostaną wsparciem finansowym : 

• Pomostowym podstawowym  na okres 6 m-cy, w wysokości 1500 zł netto,

• Pomostowe przedłużone w okresie od 6 do 12 m-cy, w wysokości  śr. 1300 zł netto,*

• Doradczym w wymiarze po 5 h w okresie do 12 m-cy od zarejestrowania działalności 

gospodarczej. Poruszana będzie np. tematyka poprawy rentowności poprzez poszukiwanie 

nowych profili działalności i rynków zbytu.

*wsparcie pomostowe na wniosek uczestnika/czki.
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Wydatki objęte stawką jednostkową są traktowane jako wydatki poniesione. Stawka jednostkowa będzie 

mogła zostać uznana za kwalifikowalną jeżeli osiągnięty zostanie określony dla niej wskaźnik tj. Liczba osób, 

które podjęły działalność gospodarczą. Do osiągniętej wartości wskaźnika można wliczyć osobę (uczestnika 

projektu), która łącznie spełnia następujące warunki: 

• podpisała umowę dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej opisanej w biznesplanie, zawierającą 

zobowiązanie do prowadzenia działalności nieprzerwanie przez minimalny okres 12 miesięcy,

•      zarejestrowała działalność w CEiDG lub KRS, 

•     otrzymała środki od beneficjenta na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości  wynikającej ze stawki 

jednostkowej.
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WSKAŹNIKI REZULTATU I PRODUKTU 

Efektywno ść zawodowa. 

A. przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia lub 

B. przejście z niepełnego do pełnego zatrudnienia lub 

C. zmiana pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji lub umiejętności lub kwalifikacji lub 

D. awans w dotychczasowej pracy lub 

E. zmiana pracy na wyżej wynagradzaną.
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Biuro Projektu :

Kontakt osobisty oraz korespondencja

na adres ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław

informacja telefoniczna pod numerem  668 111 688

na maile czekamy pod adresem persona.ino@wp.pl
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Zapraszamy na nasza stronę http://persona.edu.pl/

jesteśmy na facebook.com/Persona-Ośrodek-Szkoleniowo-Doradczy

Projekt prowadzi firma szkoleniowa 

PERSONA Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy,

a wspiera nas partner Kancelaria Ekonomii Społecznej  NON PROFIT sp. z o. o.


