
  

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych  

 

 

„OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI” W  MCK  CHOSZCZNO 

 

Młodzieżowe Centrum Kariery Ochotniczych Hufców Pracy  w Choszcznie przy ul. 

Chrobrego 27a  od listopada 2017 r. uczestniczy w realizacji projektu „OD SZKOLENIA DO 

ZATRUDNIENIA – YEI”  realizowanego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych.  

 

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy uczestników projektu (18-24 lata) z tzw. 

grupy NEET, którzy nie pracują, nie są zarejestrowani w urzędzie pracy, nie uczestniczą w 

kształceniu i szkoleniach. Projekt ma na celu zwiększenie ich aktywności zawodowej i 

społecznej oraz zdolności do zatrudnienia.  

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Choszcznie grupa zakwalifikowanych do projektu 

osób objęta jest wszechstronnym i różnorodnym wsparciem dostosowanym do osobistych 

preferencji, stanu zdrowia oraz wymogów lokalnego rynku pracy.  

 

Beneficjenci projektu „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA – YEI” brali udział w 

spotkaniach z pośrednikiem pracy, korzystali ze wsparcia psychologa oraz doświadczonego 

wizażysty, uczestniczyli w zajęciach grupowych oraz indywidualnych realizując poradnictwo 

zawodowe. Wybrane osoby wzięły udział w kursie komputerowym i kursie języka 

angielskiego, a 3  osoby - w kursie prawa jazdy kat. B.  

 

W czerwcu 2018 r. uczestnicy projektu nabywali umiejętności na wybranych kursach 

zawodowych: robotnik leśny oraz sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputerowego 

programu magazynowego ( w tym książeczka sanitarno-epidemiologiczna). 

Ostatnim etapem realizacji projektu jest odbycie 3-miesięcznych staży u pracodawców i 

zdobycie doświadczenia zawodowego, które przygotuje stażystów do wykonywania 

wybranego zawodu i umożliwi lepszy start na rynku pracy. 

W tym celu nawiązana została współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, którzy już od 18 

czerwca 2018 r. przyjęli uczestników projektu na staż.  

Pracodawcy zyskali dodatkowego pracownika oraz otrzymali wsparcie finansowe na 

doposażenie nowego stanowiska pracy, a stażyści zyskali możliwość wykorzystania nowo 

nabytych umiejętności i zdobywania doświadczenia. 

 

Opiekun  Grupy – Magdalena Stefańska 

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Choszcznie, ul. Chrobrego 27a, pok.212 

Tel. 792 095 444 mail: mck.choszczno@ohp.pl  


