
Opis Projektu "Szansa" – czyli programu wsparcia rozwoju zawodowego dla uchodźców
przebywających na terenie Polski, realizowanego przez Fundację Dokładam Się.

Projekt "Szansa" powstał z myślą o tym, aby ułatwić rozwój zawodowy osobom, które ze
względu na bardzo trudną sytuację w swojej ojczyźnie, zdecydowały się na pobyt w Polsce. Podczas
jego przygotowania Fundacja kierowała się myślą przewodnią, że nawet tymczasowy pobyt na terenie
Polski może być dla uchodźców szansą na zdobycie nowych kompetencji i doświadczeń
zawodowych, które będą stanowiły inwestycję i umocnienie na przyszłość.

Celem projektu "Szansa" jest wsparcie indywidualnego rozwoju zawodowego uchodźców w
Polsce. Istotą projektu jest stworzenie dla każdego uczestnika Indywidualnego Programu Wsparcia
(IPW) nastawionego na efektywne wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz kompetencji
zawodowych uczestnika programu, tak aby wesprzeć jego rozwój zawodowy odpowiadający jego
indywidualnym umiejętnościom i aspiracjom.

Oferta wchodząca w skład Indywidualnego Programu Wsparcia jest skierowana do osób
posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe, które ze względu na barierę językową, nieznajomość
wymogów prawnych, brak odpowiednich narzędzi lub zezwoleń, nie mogą podjąć pożądanej
aktywności zawodowej na terenie Polski.

Uczestnik projektu "Szansa" będzie miał możliwość wzięcia udziału w spotkaniach, podczas
których, przy wsparciu koordynatora projektu i indywidualnego opiekuna (w towarzystwie tłumacza),
będzie mógł zaplanować swoją własną ścieżkę rozwoju zawodowego z uwzględnieniem jej etapów
krótko- i długoterminowych. Ostateczne cele, które uczestnik postanowi zrealizować w ramach
projektu, będą zweryfikowane pod względem możliwości ich realizacji i zgodności z założeniami
projektu.

Fundacja, poprzez realizację Indywidualnego Programu Wsparcia przewiduje również
możliwość sfinansowania szkoleń lub narzędzi (np. specjalistyczne oprogramowanie), które mogą
okazać się niezbędne do realizacji poszczególnych celów, związanych z rozwojem zawodowym
uczestnika programu.

W ramach Indywidualnego Programu Wsparcia projektu Szansa istnieje możliwość nauki
języka polskiego, zorientowana na podniesienie umiejętności językowych, w obszarze związanym ze
specyfiką pożądanej przez uczestnika programu aktywności zawodowej.

Poszczególne cele i etapy nakreślonej przez uczestnika ścieżki rozwoju zawodowego
realizowane będą ze wsparciem indywidualnego opiekuna oraz odpowiednich ekspertów. Doradztwo
eksperckie może być udzielane w zakresie: prawa, biznesu, coachingu, psychologii i rekrutacji
(doradztwo zawodowe). Zakres udzielanej przez Fundację pomocy w postaci doradztwa eksperckiego
będzie ustalany indywidualnie z uczestnikiem programu. Udział w projekcie jest dla uczestnika
bezpłatny, a wszelkie koszty związane z realizacją celów Indywidualnego Programu Wsparcia ponosi
Fundacja.

Przystępując do udziału w projekcie "Szansa" uczestnik zobowiązuje się do aktywnego
uczestnictwa, polegającego na zaplanowaniu swojej indywidualnej ścieżki kariery i systematycznym
realizowaniu jej etapów. Na drodze do osiągnięcia postawionego sobie celu uczestnikowi towarzyszyć
będą pracownicy i eksperci projektu. Indywidualny Program Wsparcia każdego uczestnika mieści się
w okresie realizacji projektu przez Fundację.

Fundacja oczekuje od uczestnika aktywnej współpracy, polegającej na wymianie informacji,
zaangażowaniu w realizację poszczególnych etapów oraz akceptacji ogólnych zasad uczestnictwa w
projekcie. Pomoc ze strony Fundacji ma charakter wspierający, aktywizujący i zachęcający do
podjęcia legalnej, satysfakcjonującej uczestnika, aktywności zawodowej.

Fundacja nie oferuje uczestnikom projektu bezpośredniego wsparcia finansowego i nie
gwarantuje im znalezienia pracy. W skład Indywidualnego Programu Wsparcia nie wlicza się pomoc
w zapewnieniu podstawowych środków do życia, znalezieniu mieszkania czy też inne formy
doradztwa, wykraczające poza rozwój zawodowy uczestnika programu. Każda osoba przystępująca
do projektu otrzyma propozycję wsparcia coachingowego, psychologicznego i językowego.

Serdecznie zapraszamy!



Projekt Szansa w skrócie
Co oferujemy:

- pomoc w opracowaniu Indywidualnego Programu Wsparcia rozwoju zawodowego
- realizację celów ze wsparciem indywidualnego opiekuna
- dostęp do ekspertów w zakresie: prawa, biznesu, coachingu, psychologii, rekrutacji
- możliwość podniesienia kompetencji językowych
- wsparcie na start
- bezpłatny udział w projekcie

Nie oferujemy:
- pośrednictwa pracy
- terapii psychologicznej
- bezpośredniego wsparcia finansowego
- pomocy w zapewnieniu podstawowych środków do życia
- pomocy w znalezieniu miejsca do zamieszkania


