Sposób na rozwijanie pasji i zainteresowań, sposób na zdobywanie kompetencji
Projekt „Otwórz WROTA swoich możliwości” jest m.in. kierowany do młodych osób, które rozpoczynają
swoją przygodę z aktywnością zawodową. Przygoda ta może trwać ponad 45 lat, warto więc zastanowić się
w jaki sposób kierować swoją karierą oraz jakie działania podejmować aby w najlepszy możliwy sposób
podnosić swoje kompetencje. Kluczowe pytania, na które warto sobie odpowiadać dotyczą wiedzy o samym
sobie, np. indywidualnych predyspozycjach, zainteresowaniach, mocnych i słabych stronach, a także wiedzy
o rynku pracy, koniecznych umiejętnościach czy sposobach zarabiania.
Jak w tych zagadnieniach może pomóc udział w projekcie ?
Przede wszystkim należy podkreślić, że uczestnicy projektu traktowani są indywidualnie. Organizujemy
spotkania z specjalistami, gdzie dowiadujemy się o bieżącej sytuacji osób, tak aby zakres i ofertę wsparcia
skierowanego na aktywizację społeczną i zawodową świadczyć jak najlepiej. Kolejno umożliwiamy naszym
uczestnikom wpływać na kształt projektu i poszczególnych działań. Udział w zajęciach ogólnych
z animatorem jest formą współpracy, która pozwala nakreślić widoczne problemy i oczekiwania
uczestników, a kolejno w ramach regularnych spotkań oraz dostępnego dla uczestników budżetu
odpowiadać na potrzeby. Aktywne działania i zdobywane na tym etapie doświadczenie pozwala podnieść
swoją świadomość jak i zdobyć konkretne umiejętności. Obszar współpracy może być bardzo szeroki o czym
uczestnicy dowiedzą się już na pierwszych spotkaniach. Dostępny budżet pozwoli zorganizować grupie
wiele ciekawych projektów opartych o indywidualne pasje i zainteresowania.
Chętni, którzy współpracują z animatorami otrzymują także dodatkowe oferty:
- szkoleń ogólnych i powiązanych z rynkiem pracy zgodnie z zapotrzebowaniem,
- szkoleń przygotowania zawodowego, które dają, m.in. uprawnienia zawodowe,
- propozycję wycieczek do ciekawych powiązanych tematycznie miejsc,
- dostęp do specjalistów, którzy pomagają rozwiązywać np. konkretne tematy prawne,
- dostęp do specjalistów wspierających kształtowanie ścieżek zawodowych, np. doradztwo zawodowe.

Ostatecznie aktywni i chętni uczestnicy mogą skorzystać z płatnych staży zawodowych oraz podjąć
zatrudnienie. Przygotowujemy do pracy w określonych dziedzinach współpracując z lokalnymi
przedsiębiorcami.
Uczestnicy poszukujący swojej drogi zawodowej, a także ci przekonani o swoich celach zawodowych znajdą
w trakcie projektu przydatne wsparcie.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, rodziny osób
z niepełnosprawnościami, rodziny prowadzące pieczę zastępczą, osoby będące i opuszczające pieczę
zastępczą, a także młodzież, która popadła w konflikty z prawem. Szczegółowe kryteria udziału dostępne
w Regulamin Rekrutacji i Udziału w Projekcie „Otwórz Wrota Swoich Możliwości”.
Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze projektu:
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota
tel.: 32 45 15 034; e-mail: biuro@morawskie-wrota.pl

