Człowiek - najlepsza inwestycja!

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
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Priorytet I
Zatrudnienie i integracja społeczna
Działanie 1.3
Ogólnopolskie programy integracji
i aktywizacji zawodowej
Poddziałanie 1.3.1
„Projekty na rzecz społeczności romskiej”

Zgłoś się na staż już dziś!
NIEPEŁNOSPRAWNI,
ALE PEŁNOPRAWNI
NA RYNKU PRACY

Realizator projektu:
ZWIĄZEK ROMÓW POLSKICH
ul. Wyszyńskiego 32, 78 - 400 Szczecinek
tel. (94) 37 250 98, faks (94) 37 250 96
www.romowie.com zrp.sekretarz@wp.pl

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


O projekcie
Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku jest jedyną organizacją romską
w Polsce, która posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Przez kilkanaście lat
naszej działalności zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów na rzecz Romów w zakresie
edukacji, pomocy prawnej, szkoleniowej, prozatrudnieniowej, antydyskryminacyjnej
oraz promocji kulturowej. Od 2009 roku zrealizowaliśmy już sześć projektów finansowanych w ramach POKL, w których wspomagamy społeczność romską w wejściu
na rynek pracy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w pracy z Romami, doskonale
znamy specyfikę środowiska romskiego oraz problemy, z jakimi borykają się na co
dzień Romowie. Nasza wieloletnia praca na rzecz Romów pozwoliła nam dogłębnie
poznać potrzeby mniejszości romskiej w Polsce. Doświadczenie nabyte podczas realizacji poprzednich projektów wskazuje, że najbardziej realną formą wsparcia dla grupy
niepełnosprawnych Romów jest zorganizowanie staży zawodowych, finansowanych
w ramach POKL.
Dane uzyskane w ramach realizacji wyżej wspomnianych projektów pokazały, że niemal 90% Romów w wieku produkcyjnym to osoby bezrobotne, z czego znaczną część
stanowią osoby niepełnosprawne. Na 1367 beneficjentów objętych pomocą, 225
beneficjentów to osoby niepełnosprawne poszukujące pracy, co stanowi ponad 16%
wszystkich beneficjentów. Jedną z przyczyn tak wysokiego bezrobocia wśród Romów
jest niski poziom zaufania do instytucji państwowych. Kolejnym powodem niskiego
poziomu zatrudnienia jest brak nowoczesnych usług i instrumentów wspierających
zatrudnienie osób niepełnosprawnych z niskim wykształceniem oraz o odmiennych
wartościach kulturowych. Nie ma w Polsce systemowych rozwiązań, które obejmowały by osoby zdecydowanie różniące się od większości społeczeństwa tradycją i kulturą, wśród których znajdują się również osoby niepełnosprawne. Sposobem na trudną
walkę z rzeczywistością jest przeciwdziałanie dyskryminacji i realizacja praw niepełnosprawnych Romów, sprzyjające wyrównywaniu szans tych osób na rynku pracy.
Celem projektu Cooltura równych szans jest aktywizacja zawodowa 40 niepełnosprawnych bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo Romów (kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie Polski).

Okres realizacji projektu: 1 września 2013 - 30 listopada 2014
Otrzymasz także wynagrodzenie w formie stypendium za wykonywaną pracę oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
Proponowany przez nas staż może trwać maksymalnie 12 miesięcy.
Okres odbywania staży: 1 listopada 2013 - 30 października 2014



Jesteś niepełnosprawnym bezrobotnym Romem?
Szukasz pracy, która pomoże Ci w podniesieniu kwalifikacji?
Ten projekt Ci to umożliwi!

Dlaczego realizacja tego projektu jest potrzebna?
Niepełnosprawność jest niewątpliwie jednym z ważniejszych problemów, z którym boryka się ogromna liczba osób. O niepełnosprawności wiele się mówi. Pomimo tego,
iż model pomocy niepełnosprawnym jest rozbudowany i pojawiło się wiele kampanii
społecznych na rzecz tych osób, to jednak okazywana pomoc często bywa znikoma.
Postawy i uprzedzenia związane z niepełnosprawnością, a także z pochodzeniem, stereotypowe myślenie tkwiące w społeczeństwie powodują, że Romom jest znacznie
trudniej znaleźć pracę niż pozostałym bezrobotnym. Bardzo często pomimo odpowiednich kwalifikacji i wykształcenia, Romowie nie są zatrudniani ze względu na swoją narodowość. Romowie, którzy są niepełnosprawni, jeszcze bardziej narażeni są na wykluczenie społeczne, odrzucenie i ignorancję społeczeństwa. Problem niepełnosprawnych
Romów poszukujących pracy jest jednym z najbardziej zaniedbywanych problemów,
jakie dotykają tę mniejszość etniczną. Brakuje nie tylko pracodawców, którzy zatrudniliby niepełnosprawnych Romów, ale również usług i instrumentów oraz rozwiązań
systemowych dla aktywizacji zawodowo - społecznej niepełnosprawnych, długotrwale
poszukujących pracy członków społeczności romskiej - o niskim wykształceniu i o odmiennych wartościach kulturowych. Należy również pamiętać o niepełnosprawnych
kobietach romskich które narażone są na potrójną dyskryminację: ze względu na pochodzenie, ze względu na płeć oraz ze względu na niepełnosprawność.
Projekt powstał z myślą o tych osobach - niepełnosprawnych, mających trudności
ze znalezieniem zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Przeciwstawia się izolacji
i dyskryminacji niepełnosprawnych Romów w społeczeństwie. Ponadto stwarza osobom niepełnosprawnym takie same możliwości, jak osobom zdrowym i gwarantuje
te same prawa. Skierowany do osób, które chcą zmienić swój los.

Realizacja projektu złagodzi wysoki stopień bezrobocia wśród
Romów.



Co osiągniemy poprzez realizację projektu?
•
•
•
•
•
•

podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zawodowego 40 niepełnosprawnych, bezrobotnych Romów, poprzez możliwość odbycia stażu,
zwiększymy motywację do podjęcia zatrudnienia przez 40 niepełnosprawnych bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo Romów, poprzez udział w poradnictwie zawodowym oraz Indywidualnym Planie Działania,
damy szansę odbycia stażu kobietom romskim, które wychowują małoletnie dzieci,
poprzez zapewnienie dzieciom opieki w placówkach edukacyjno - wychowawczych
w czasie trwania stażu,
pomożemy w podniesieniu kwalifikacji zawodowych Romów poprzez sfinansowanie
dla 6 osób kursu prawa jazdy kategorii B,
zapewnimy przyszłym stażystom pomoc ze strony doradcy zawodowego, który
opracuje Indywidualne Plany Działania oraz pozna predyspozycje beneficjentów
projektu, co pomoże w znalezieniu odpowiedniego zakładu pracy dla stażysty,
zwiększymy świadomość otoczenia, w szczególności przedsiębiorców, na temat
możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych pochodzenia romskiego.

Staże sposobem na walkę z bezrobociem
Staż stanowi popularną formę aktywizacji zawodowej osób będących bez pracy, również osób niepełnosprawnych. Staże poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy,
umożliwiają nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, zdobywanie nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, zwiększających szansę osoby
bezrobotnej na rynku pracy. Stażysta ma również zapewnione źródło dochodu w postaci comiesięcznego stypendium.

Wymagania dla osób, które chcą podjąć staż:
•
•
•
•

osoby pochodzenia romskiego zamieszkałe w Polsce,
osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu,
osoby w wieku produkcyjnym bez względu na wykształcenie.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, warunkiem niezbędnym do podjęcia stażu jest wpis do rejestru bezrobotnych we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego Powiatowym Urzędzie Pracy.



Przy wyborze uczestników w pierwszej kolejności pod uwagę będą brane także następujące kryteria:
• grupa niepełnosprawności,
• wykształcenie,
• kwalifikacje zawodowe,
• bezrobocie na terenie zamieszkania,
• zaangażowanie i potencjał kandydata.
W wypadku większej liczby zgłoszeń zostaną utworzone listy rezerwowe.

Dodatkowe korzyści dla przyszłych stażystów
5 kobietom wychowującym małoletnie dzieci zostanie zapewniona opłata za pobyt dzieci w placówkach edukacyjno-wychowawczych na czas trwania stażu.
6 stażystom opłacimy kurs prawa jazdy kategorii B.
10 osobom, które podejmą staż poza swoim miejscem zamieszkania, zostaną zwrócone koszty dojazdu!
Gwarantujemy także ubezpieczenie oraz zwrot kosztów badań
lekarskich.

Przydatne informacje
•
•
•
•
•
•

w okresie odbywania stażu nadal pozostajesz osobą bezrobotną,
masz prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu,
po zakończeniu stażu otrzymasz zaświadczenie o odbyciu stażu,
okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia
lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych,
okres pobierania stypendium nie wlicza się do okresu umożliwiającego nabycie
prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz do okresu zatrudnienia, od którego zależy
nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.
staż może odbyć się np. w zakładzie pracy, organizacji pozarządowej, urzędzie. Na
podstawie złożonych dokumentów podpisane zostaną umowy trójstronne, pomiędzy pracodawcą, bezrobotnymi, a Związkiem Romów Polskich.



Stażysto, oto Twoje przyszłe obowiązki
•
•
•
•
•
•

przestrzeganie ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy;
sumienne i staranne wykonywanie zadań objętych programem stażu oraz stosowanie się do poleceń pracodawcy i opiekuna, o ile nie są sprzeczne z prawem;
przestrzeganie przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych
w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
dbanie o dobro zakładu pracy;
przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego;
sporządzanie sprawozdań z przebiegu stażu zawierających informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach.

Każdy ze stażystów otrzyma zaświadczenie o odbyciu stażu.

Drodzy Pracodawcy
Zachęcamy Was do podjęcia współpracy ze Związkiem Romów Polskich. Dzięki temu
zyskujecie pracownika i nie ponosicie żadnych kosztów zatrudnienia go (wynagrodzenia, podatku i ZUS-u). To doskonała okazja do integracji polsko-romskiej, jak również
do łamania barier ekonomicznych, psychicznych, kulturowych, społecznych i edukacyjnych niepełnosprawnych Romów.
Osoby niepełnosprawne mogą być dobrymi pracownikami, a Romowie potrafią pracować i wywiązywać się ze swoich obowiązków, nie gorzej niż inni obywatele. Nie myślcie
stereotypowo - dajcie Romom szansę na pracę, nic Was to nie kosztuje, a przy tym
sami zyskacie.

Projekt „Cooltura równych szans” to korzyści dla obu stron.
WAŻNE
Po zakończeniu stażu Organizator nie posiada obowiązku zatrudnienia bezrobotnego, uprzednio skierowanego do odbycia stażu, nie posiada również obowiązku zawarcia umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.



Liczba miejsc jest ograniczona, nie czekaj zgłoś się już dziś!
Dokumenty zgłoszeniowe oraz wszelkie informacje dotyczące
projektu znajdziesz na stronie internetowej:
www.rowneszanse.romowie.com
Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty rekrutacyjne i dostarczyć
je osobiście lub wysłać pod adres:
Związek Romów Polskich
ul. Wyszyńskiego 32
78 - 400 Szczecinek

Rekrutacja trwa od 1 września 2013 r. do 30 lipca 2014 r.

EFS i POKL
Polska otrzyma w latach 2007 - 2013 największą alokację środków EFS spośród wszystkich państw członkowskich. Wieloletni Program Operacyjny - pod nazwą „Kapitał
Ludzki” - służy do zarządzania tym funduszem. Obejmuje on najbardziej znane obszary
EFS, takie jak zatrudnienie, wykluczenie społeczne i kwalifikacje siły roboczej, jak również zajmuje się wyzwaniami z dziedziny edukacji i szkoleń.
Europejski Fundusz Społeczny, stworzony w 1957 roku, jest głównym narzędziem
finansowym Unii Europejskiej, służącym do inwestowania w kapitał ludzki. Obecny
okres programowania EFS, obejmujący lata 2007 - 2013, przebiega pod hasłem „Inwestycje w kapitał ludzki”.
Celem Europejskiego Funduszu Społecznego jest podnoszenie poziomu zatrudnienia,
edukacji, integracji społecznej i zdrowia, poprzez aktywizację społeczno - zawodową
społeczności romskiej.
Poprzez dofinansowanie działań EFS wspiera zatrudnienie, pomaga zdobywać lepsze
wykształcenie i umiejętności, a to z kolei zwiększa konkurencyjność na rynku pracy.
Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I
Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej”, dają Romom szansę na
lepszą edukację, silniejszą integrację społeczną, a także na znalezienie zatrudnienia.
W ramach realizacji Priorytetu 1 „Zatrudnienie i integracja społeczna” będziemy mieli
możliwość wdrożenia odpowiednich standardów usług w publicznych służbach zatrudnienia. Staże pozwolą poprawić kwalifikacje pracowników romskich pod kątem aktywnej polityki rynku pracy oraz realizacji działań na rzecz integracji społecznej.
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Okres realizacji projektu: 1 września 2013 r. - 30 listopada 2014 r.

Dodatkowe informacje
na temat projektu
można uzyskać w siedzibie:

Związku Romów Polskich
ul. Wyszyńskiego 32
78 - 400 Szczecinek
tel. (94) 37 250 98, faks (94) 37 250 96
e-mail: zrp.sekretarz@wp.pl, zrp.rynekpracy@wp.pl
osoba do kontaktu: Anna Kopycińska

www.rowneszanse.romowie.com

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Ulotka jest dystrybuowana bezpłatnie


