ZAŁOŻENIA PROJEKTU
„ABSOLWENT NA RYNKU PRACY – OTWARTE DNI POWIATOWEGO URZĘDU
PRACY W CHOJNICACH”
XII EDYCJA 2021

I. Uczestnicy projektu
Uczniowie ostatnich klas publicznych szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu chojnickiego.
II. Rekrutacja
1. Wystosowanie zaproszeń udziału w projekcie do publicznych szkół ponadpodstawowych
z terenu powiatu chojnickiego.
2. Zamieszczenie informacji o rekrutacji do projektu na platformie internetowej Sieci Wsparcia
Doradztwa Zawodowego w Powiecie Chojnickim.
III. Cel główny projektu
Kształtowanie wśród młodzieży aktywnych postaw w planowaniu kariery zawodowej oraz
podniesienie jej świadomości na temat szans i możliwości aktywizacji zawodowej na lokalnym
rynku pracy.
IV. Korzyści dla uczestników projektu
1. Zdobycie wiedzy z zakresu:
1) Sytuacji na lokalnym rynku pracy,
2) Pomocy urzędu pracy w:
➢ podjęciu zatrudnienia
➢ podjęciu działalności gospodarczej
➢ podjęciu stażu
➢ podjęciu szkolenia.
V. Plan działań:

Lp.

Działanie

Zakres

Termin

Przedstawienie
koncepcji XII edycji
projektu

Akceptacja
Dyrekcji PUP

kwiecień br.

Zapytanie o ilość
szkół/uczniów/kierunków
kształcenia publicznych
szkół
ponadpodstawowych
z terenu powiatu
chojnickiego

kwiecień br.

Osoba/y
odpowiedzialna/e

1.

2.
Pozyskanie informacji
nt. liczby uczniów,
kierunków kształcenia

Koordynator
projektu/Dyrekcja PUP

Koordynator projektu/
Dyrektor Wydziału
Edukacji i Sportu
Starostwo Powiatowe
w Chojnicach

3.
Rekrutacja – maj br.

4.
Rozmowa telefoniczna
z przedstawicielami
szkół zainteresowanymi
udziałem w XII edycji
projektu

5.

Ustalenie ostatecznej
liczby uczestników XII
edycji projektu

6.

Pismo informujące o
zakwalifikowaniu do XII
edycji projektu

7.

Zajęcia warsztatowe
on-line/w siedzibie
urzędu*

8.

Podziękowanie szkołom
za udział w projekcie

9.
10.

Zaproszenie do udziału
w XII edycji projektu
wszystkich publicznych
szkół
ponadpodstawowych
z terenu powiatu
chojnickiego

maj br.

Koordynator projektu/
przedstawiciele szkół

- przybliżenie istoty
projektu
- potrzeby i oczekiwania
przedstawicieli szkół
- przesłanie deklaracji
uczestnictwa
- termin zwrotu
deklaracji wyboru
bloków: maj/czerwiec
br.
Przedstawienie
ustaleń Dyrekcji PUP

maj/czerwiec
br.

Koordynator projektu/
przedstawiciele szkół

maj/czerwiec
br.

Koordynator projektu

Propozycja terminów
zajęć warsztatowych

maj/czerwiec
br.

Koordynator
projektu/przedstawiciele
szkół

wrzesień listopad br.

Pracownicy CAZ

według
załącznika
–
Propozycja
zajęć
warsztatowych
Wysłanie pism do szkół

grudzień br.

Sprawozdawczość

Comiesięczna informacja
dla Zastępcy Dyrektora

wrzesień –
listopad br.

Opracowanie broszury
podsumowującej XII
edycję projektu

Upowszechnienie
broszury po akceptacji
Dyrekcji PUP

grudzień br.

Koordynator projektu
Koordynator projektu
Koordynator projektu

*w zależności od sytuacji epidemicznej zajęcia warsztatowe mogą odbyć się w formie on-line lub
w siedzibie urzędu
Załączniki:
1. Propozycja zajęć warsztatowych

„ABSOLWENT NA RYNKU PRACY – OTWARTE DNI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHOJNICACH”
XII EDYCJA 2021
Propozycja zajęć warsztatowych (do wyboru)

Warsztat 1

Rejestracja w urzędzie pracy, pomoc świadczona przez PUP
– podstawowe usługi i instrumenty (hasłowo), statystyki
bezrobocia, strona PUP, prezentacja raportów branżowych.
Dyskusja.

Doradca
zawodowy

Warsztat 2

Usługi – szczegółowa prezentacja pośrednictwa pracy i
poradnictwa zawodowego, ofert pracy wg zawodów
szkolnych (z uwzględnieniem kierunku
kształcenia/zawodów pokrewnych uczestniczącej szkoły),
strona PUP, prezentacja raportów branżowych. Dyskusja.

Doradca
zawodowy

Warsztat 3

Aktywne formy wspierające zatrudnienie – prezentacja
dot. staży, bonu na zasiedlenie, szkoleń wskazanych przez
osobę, prezentacja strony PUP. Dyskusja.

Doradca
zawodowy

Warsztat 4

Przedsiębiorczość – informacje o dotacjach, jak
zarejestrować firmę, klasyfikacja działalności, prezentacja
strony PUP, CEIDG. Dyskusja.

Doradca
zawodowy

Warsztat 5

„Każdy ma talent”-projekcja filmu pt. „Cyrk motyli”
Dyskusja.

Doradca
zawodowy

Wszystkie zajęcia warsztatowe odbywają się w czasie 30-40 minut.

