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CEL PROJEKTU 
Celem projektu zaplanowanym do osiągnięcia, do 31.12.2020 r. jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób 
biernych zawodowo zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie, poprzez kompleksowe 
i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz wspieranie postaw 
przedsiębiorczych prowadzących do utworzenia nowych, trwałych miejsc pracy. 

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU 
Wsparcie projektu skierowane jest do 110 osób, w wieku od 15-29 lat, należących do grupy biernych 
zawodowo

1
 tzw. NEET, zamieszkałych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 

w tym w szczególności do: 

- osób niepełnosprawnych, 
- kobiet (w projekcie przewidziano udział min. 66 kobiet), 
- osób o niskich kwalifikacjach – maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne, tj. ukończone liceum, technikum 
lub szkoła zawodowa, 
- mieszkańców miast średnich, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze: Brodnica, Chełmno, 
Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek. 

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
A. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania [100% UP – obligatoryjne dla każdego 

uczestnika]  

Wsparcie 110 os. w formie indywidualnych spotkań z doradcą prowadzących do opracowania Indywidualnego 
Planu Działania (IPD), którego celem jest określenie predyspozycji zawodowych, ustalenie potrzeb, możliwości 
i barier. IPD zawierał będzie okres realizacji, cel główny, cele cząstkowe, formy wsparcia oraz sposoby 
i harmonogram  realizacji. Powyższa diagnoza i analiza potrzeb oraz forma doradztwa indywidualnego pozwolą 
na wyznaczenie kierunku rozwoju zawodowego UP. Każdy UP skorzysta średnio z 3 godzin wsparcia 
doradczego. Doradca kontaktuje się z uczestnikiem projektu poprzez: pisemną korespondencję, indywidualne 
(bezpośrednie lub telefoniczne) rozmowy, spotkania grupowe oraz kontakty on-line. IPD podlega stałej 
weryfikacji, tzn. może ulegać zmianie w trakcie pracy z UP. Uczestnik projektu ma prawo do konsultacji z 
pracownikiem projektu prowadzącym IPD wątpliwości, co do realizacji IPD, weryfikacji lub modyfikacji IPD. 
 

B. Doradztwo zawodowe i poradnictwo zawodowe [100% UP – obligatoryjne dla każdego 
uczestnika] 

Celem poradnictwa jest wsparcie UP w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia 
lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Przewidziano średnio 3h pracy doradcy zawodowego 

(wywiad, badanie testowe - średnio 3 h/UP). Doradca zawodowy udziela porad z wykorzystaniem 
standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, bada 
kompetencje, zainteresowania i uzdolnienia zawodowe. 

                                                 
1 Osoba bierna zawodowo – osoba która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (nie pracuje i nie jest bezrobotna tzn. niezarejestrowana 

w PUP), która nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkoli się (tj. nie uczestniczy lub nie uczestniczyła w 
szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu) 



 
 

WSPARCIE DLA OSÓB REALIZAUJACYCH ŚCIEŻKĘ SZKOLENIOWO-STAŻOWĄ 
[dla 84 uczestników] 

C. Średnio 80-godzinny program szkoleń zawodowych [dla 45 uczestników]  

JMM pokrywać będzie koszty: 
 jednego/kilku szkoleń (w zależności od IPD), w miarę możliwości (środki na opłacenie kursu 

i stypendium dla uczestnika) i potrzeb uczestników, 
 egzaminów, w tym egzaminów zewnętrznych i zaświadczeń, 
 niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych, 
 przejazdu na szkolenia (śr. 10 zł/przejazd), 
 zwrot opieki nad dzieckiem (śr. 300 zł), 
 stypendium szkoleniowego (6,89 zł netto/godz.).  

Kursy i szkolenia zawodowe będą wynikały z IPD każdego uczestnika. 
 

D. Minimum 3-miesięczny program stażu/praktyk zawodowych [dla 65 uczestników] 

JMM pokrywać będzie koszty: 
 stypendium stażowego w wysokości 1 033,70 netto (tzw. „na rękę”), 
 średni miesięczny koszt przejazdu UP do i z miejsca odbywania stażu (jeżeli miejsce stażu 

jest poza miejscem zamieszkania uczestnika, śr. 90 zł/miesiąc), 
 zwrot kosztów opieki nad dzieckiem (śr. 260 zł/ miesiąc), 
 koszty związane z odbywaniem stażu: koszty wyposażenia stanowiska pracy, koszty eksploatacji 

materiałów i narzędzi, szkolenia BHP stażysty, 
 koszty niezbędnych badań lekarskich . 

 
E. Pośrednictwo pracy  

Wsparcie dla 84 os. Pośrednicy dokonają analizy założeń IPD. Na podstawie analizy dokumentacji i osobistych 
spotkań z UP, informacji od doradcy, mentora, pośrednicy będą pozyskiwać od pracodawców oferty stażu oraz 
pracy i kierować konkretnych UP na rozmowy do pracodawców (zgodnie z oczekiwaniami, kompetencjami 
i doświadczeniem zawodowym UP oraz potrzebami pracodawców). Działania pośredników pracy będą 
mieć charakter ciągły (indywidualne rozmowy z UP, co najmniej raz na miesiąc, w celu weryfikacji efektów 
poszukiwania ofert pracy) do momentu zakończ. przez UP udziału w projekcie.  
 

WSPARCIA DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH ŚCIEŻKĘ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
[dla 26 uczestników] 

 
F. Szkolenie ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI [dla 26 uczestników] 

64 godzinne szkolenie, przygotowujące do rozpoczęcia własnej działalności. 
 
Minimalny zakres szkolenia: 

 Podstawy przedsiębiorczości, 
 Rachunkowość, 
 Rozliczanie z ZUS / US, 
 Podstawy prawa podatkowego, prawa pracy, prawa cywilnego, 
 Marketing, 
 Sporządzanie biznesplanu. 

 

JMM pokrywać będzie dodatkowo koszty dojazdu na szkolenie – średnio 10 zł/ przejazd. Każdy z uczestników 
szkolenia otrzyma materiały powielone na potrzeby szkolenia ABC Przedsiębiorczości. 

 

G. Doradztwo podstawowe [dla 26 uczestników] 

Indywidualne pomoc w opracowaniu biznesplanu planowanej działalności gospodarczej. Zaplanowano średnio 9 
godzin pracy z doradcą.  
 

H. WSPARCIE W POSTACJI DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI [dla 26 uczestników] 

Wsparcie w postaci dotacji na założenie własnej działalności dla 26 osób. Dotacja przyznawana będzie 
uczestnikom, którzy złożyli biznesplan w wyszczególnionym przez JMM naborze oraz otrzyma pozytywny wynik 
Komisji Oceny Wniosków (KOW). Każdy uczestnik otrzyma środki na założenie własnej firmy w wysokości 
23 050, zł. Uczestnik po założeniu działalności będzie miał obowiązek utrzymania działalności w okresie minimum 
12 miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności, co będzie podlegało weryfikacji przez JMM. 
 

I. PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE [dla 26 uczestników ORAZ PRZEDŁUŻONE 
WSPARCIE POMOSTOWE [dla 20 uczestników] 
 

Każdy uczestnik, będący na ścieżce przedsiębiorczości będzie miał możliwość otrzymania podstawowego 
wsparcia pomostowego poprzez złożenie wniosku na etapie składania biznesplanu. Podstawowe wsparcie 



 
finansowe będzie przyznawane uczestnikom, którzy otrzymają pozytywną decyzję Komisji Oceny Wniosków. 
Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane w wysokości do 1 000 zł miesięcznie od 1 do 6 miesiąca 
prowadzenia własnej działalności na pokrycie bieżących kosztów działalności, np. ZUS. Uczestnicy w trakcie 
prowadzenia własnej działalności będą mogli ubiegać się o przedłużone wsparcie pomostowe od 7 do 12 
miesiąca prowadzenia działalności w wysokości do 650 zł miesięcznie. Przedłużone wsparcie pomostowe 
przyznawane jest na podstawie pozytywnej oceny Komisji Oceny Wniosków, po ocenie złożonego przez 
uczestnika wniosku. Przedłużone wsparcie pomostowe przewidziane jest dla 20 z 26 przedsiębiorców. 
 

MIEJSCA REALIZACJI SPOTKAŃ DORADCZYCH 
Spotkania doradcze będą odbywać się w biurze projektu lub salach udostępnionych nieodpłatnie przez podmioty 
lokalne lub w ośrodkach innych podmiotów, które będę pełnić w projekcie funkcję partnerów społecznych, 
wspierających na ich terytorium aktywizację zawodowo-edukacyjną. 
 

KONTAKT 
 
Biuro Projektu:  
ul. Bukowa 27 lok. C7 
87-100 Toruń 
tel.: 575 689 900 – Magdalena Śliwińska 
e-mail: powertorun@jmm.net.pl  
www.jmm.net.pl/wns 
www.facebook.com/wns.torun  
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