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Projekt "Zeszyt Zawodowy Licealisty"
Stowarzyszenie na rzecz Postępu Demokracji "Erwin" od sierpnia 2009 rozpoczęło
swój kolejny projekt z zakresu edukacji ekonomicznej. Inicjatywa jest skierowana do
młodzieży z powiatu ostrowieckiego. Celem projektu jest pomoc osobom młodym,
które chcą wyznaczyć własne cele zawodowe i zwiększyć swoją aktywność w kierunku
znalezienia pracy czy założenia i prowadzenia własnej firmy.
Projekt jest dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
- Który to jest projekt w tym obszarze? - pytam przewodniczącego Stowarzyszenia, pana G.
Magakiana
- Niech się zastanowię, - następuje wyliczanka na palcach. - Jedenasty w ciągu 9 lat.
Ten projekt, „Zeszyt Zawodowy Licealisty”, jest ofertą kompleksowego ujęcia procesu
podejmowania aktywności i edukacji zawodowej, zaś wybrana grupa docelowa jest
uwarunkowana bardzo trudną sytuacją na miejscowym rynku pracy, bowiem celem
niniejszego projektu jest pomoc osobom młodym, które chcą wyznaczyć własne cele
zawodowe i zwiększyć swoją aktywność w kierunku edukacji w zakresie:
a. znalezienia pracy (projekt zakłada przygotowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu
Działania dotyczącego budowania ścieżki kariery zawodowej, poprzez określenie
trudności, ocenę kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w świetle sytuacji na rynku
pracy);
b. założenia i prowadzenia własnej firmy (projekt zakłada przekazanie praktycznej
wiedzy z zakresu samozatrudnienia ze wskazaniem dostępnych finansowych i
niefinansowych instrumentów wsparcia dla nowopowstałego przedsiębiorstwa).
- Warto podkreślić, iż w ramach projektu powstał kolejny Zestaw Dydaktyczno-Treningowy, z
pomocą którego nasi lektorzy prowadzą zajęcia - wyjaśniają realizatorzy projektu.
- Trudno powiedzieć, który aspekt projektu mi się przyda: prowadzenie własnej działalności
gospodarczej, czyli samozatrudnienie czy praca u kogoś? - dzieli się swoimi rozważaniami
jedna z uczestniczek projektu. - Do końca projektu jeszcze trochę jest, ale już teraz z
pewnością wiem, że po zakończeniu kursu będę miała konkretną wiedzę z obu dziedzin.
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