„PROGRES II – Program wsparcia procesów restrukturyzacji i adaptacji
małopolskiej gospodarki”
Przedsięwzięcie realizowane jest przez Partnerstwo w składzie:
WYG International; GDP, Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o., Małopolski Związek Pracodawców
Celem projektu jest wsparcie procesów zmian profilu działalności przedsiębiorstwa poprzez
udzielenie kompleksowego wsparcia doradczo – szkoleniowego dla kadry zarządzającej,
pracowników którzy wymagają przekwalifikowania i pracowników zwalnianych.
Przedsiębiorstwa kwalifikowane do Projektu muszą spełniać następujące warunki:

prowadzić działalność gospodarczą na terenie małopolski,
przewidują zmianę profilu działalności
planują zwolnienia lub przekwalifikowania pracowników
W ramach bezpłatnego udziału w Projekcie oferujemy szerokie wsparcie doradcze i
szkoleniowe:
Dla kadry zarządzającej
Doradztwo indywidualne - zostanie każdorazowo dostosowane do potrzeb danej firmy w zależności od typu,
skali i zakresu zmiany oraz indywidualnych potrzeb osób zarządzających. Indywidualne sesje z doradcą
przewidują średnio 8 godz./osobę. W zależności od preferencji klientów doradztwo będzie koncentrować się na
określonych obszarach funkcjonowania firmy.
Szkolenia „zarządzanie zmianą” - dla przedstawicieli kadry kierowniczej zaangażowanej w proces zmiany
profilu działalności przedsiębiorstwa. Oferowane szkolenia będą miały charakter wyjazdowy. Program szkoleń
obejmuje 16 godz. zajęć (2 dni). Proponowany zakres zagadnień będzie dostosowany do potrzeb uczestników.

Dla pracowników wymagających przekwalifikowania
Indywidualne doradztwo zawodowe – celem doradztwa dla pracowników, którzy w związku z
wprowadzanymi zmianami w firmie wymagają przekwalifikowania jest wytyczenie nowej ścieżki rozwoju
zawodowego, zgodnej z wprowadzanymi zmianami. Wsparcie przewiduje średnio sesję 4 godz./osobę.
Szkolenia zawodowe - wybór szkoleń zawodowych będzie dopasowany do potrzeb szkoleniowych pracowników
oraz zapotrzebowania zgłaszanego przez przedsiębiorców. Zakres szkoleń przewiduje średnio 80 godz./osobę.
Szkolenia z umiejętności miękkich i komputerowych - W sytuacji gdy zmiana profilu działalności
przedsiębiorstwa wymagać będzie od pracowników podwyższenia umiejętności komputerowych i umiejętności
miękkich oferujemy w ramach projektu zajęcia, które dopasujemy do potrzeb pracowników i zapotrzebowania
przedsiębiorców.

Dla pracowników przewidzianych do zwolnienia i zwolnionych
Indywidualne doradztwo zawodowe – wsparcie w postaci indywidualnych sesji z doradcą zawodowym,
które będą trwały średnio 5 godz./osobę ma na celu wypracowanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.
Indywidualne doradztwo psychologiczne - doradztwo psychologiczne przewidziane jest dla osób, które
utraciły pracę w wyniku zwolnień i znajdują się w złej kondycji psychicznej. Sesje średnio 3 godz./osobę
prowadzone będą przez dyplomowanych psychologów ze specjalizacją w doradztwie zawodowym

Szkolenia i kursy zawodowe - realizacja bezpłatnych szkoleń i kursów zawodowych w wymiarze do 180 godz.
pozwoli na nabycie nowych kwalifikacji zawodowych bądź przekwalifikowanie. Szkolenia zakończą się uzyskaniem
odpowiednich uprawnień potwierdzonych dyplomem, świadectwem ukończenia szkolenia bądź certyfikatem.
Każdy z uczestników otrzyma stypendium szkoleniowe wraz z materiałami szkoleniowymi. Istnieje możliwość
wyboru jednego z niżej wymienionych kursów:
Staże zawodowe - W celu praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych podczas szkoleń i
kursów zawodowych przygotowane zostaną staże zawodowe. Potrwają średnio 3 miesiące i zakończą się
wydaniem referencji przez Pracodawcę oraz zaświadczenia o ukończeniu stażu zawodowego.
Warsztaty poszukiwania pracy z elementami automotywacji i autoprezentacji - W ramach warsztatów
zostaną przeprowadzone zajęcia podnoszące umiejętności potrzebne w procesie poszukiwania pracy.
Wsparcie z zakresu zakładania działalności gospodarczej - osoby podlegające zwolnieniom grupowym mogą
w ramach projektu skorzystać ze wsparcia z zakresu podejmowania i prowadzenia indywidualnej działalności
gospodarczej
Wsparcie finansowe w postaci dodatków motywacyjnych lub relokacyjnych - Dodatki relokacyjne będą
wypłacane osobom, które uzyskają zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania, natomiast
dodatki motywacyjne osobom, które w nowej pracy uzyskają niższe wynagrodzenie niższe niż w poprzedniej
pracy

Zmieniasz profil działalności firmy?
Zwalniasz lub przekwalifikowujesz pracowników?
Zgłoś się! Zgłoś swoich pracowników!
Daj szansę zwalnianym na szybkie znalezienie nowej pracy!

REKRUTACJA PRZEDSIĘBIORSTW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:
Małopolski Związek Pracodawców
tel. 12 294 06 03, tel./fax, 12 4215999
progres@pracodawcy.org.pl

