EKON wspiera młodych z POWERem
Stowarzyszenie Niepełnosprawni Dla Środowiska EKON w ramach Projektu „Aktywizacja zawodowa
niepełnosprawnych osób młodych z województwa łódzkiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER) pozwoliło wielu młodym ludziom z naszego regionu
z sukcesem wejść na rynek pracy i rozwijać swoje umiejętności.
Uczestnicy projektu mogli liczyć na konsultacje z doradcą zawodowym, udział w szkoleniu uzupełniającym lub podwyższającym
kwalifikacje zawodowe, trwający 3 miesiące staż zawodowy i stypendium stażowe. Dodatkowo uczestnicy otrzymali
wsparcie pośredników pracy, którzy pomogli wybrać odpowiednie szkolenie, znaleźć interesujące miejsce na staż
oraz ciekawe propozycje pracy, a także przygotowali uczestnika do podjęcia zatrudnienia. A do kogo
skierowany był projekt?
Był on skierowany do osób z województwa łódzkiego, które w dniu przystąpienia
do projektu nie ukończyły 30. roku życia, pozostawały bezrobotne
lub nieaktywne zawodowo, posiadały aktualne orzeczenie
o niepełnosprawności i w okresie 4 tygodni
poprzedzających przystąpienie do projektu
nie uczestniczyły w kształceniu
lub szkoleniu.

Spełniać marzenia
Agnieszka 27 lat

Ważne predyspozycje
Aneta 28 lat

Zyskać pewność siebie
Daniel 26 lat
Z zawodu jest operatorem maszyn w przemyśle włókienniczym, jednak jego pasje to informatyka i elektronika. Daniel dowiedział się o możliwościach
oferowanych przez EKON w trakcie odbywania poprzedniego stażu zaproponowanego przez powiatowy urząd pracy. Wsparcie w ramach POWER
polegało na zdobyciu dodatkowych, cennych na
rynku pracy kwalifikacji m.in. w ramach szkolenia
„CISCO” z zakresu administracji sieciami komputerowymi oraz w czasie stażu zawodowego. – Szkolenia
i staż idealnie pokrywały się z moimi zainteresowaniami, bardzo ceniłem sobie możliwość wykazania
się nabytą wiedzą – mówi Daniel.
I od razu kreśli plany na przyszłość. – Aktualnie
pracuję jako serwisant sprzętu komputerowego,
natomiast w wolnych chwilach zajmuję się naprawianiem elektroniki i wsparciem z za kresu IT.
Po ukończeniu szkoły i zdobyciu kwalifikacji E12,
E13, E14 (technik informatyk), chcę rozpocząć
pracę jako programista stron internetowych
– dodaje Daniel.
Co zyskał przez udział w projekcie? Jak mówi, nauczył się pracy w grupie i zyskał pewność siebie
dzięki możliwości wyjścia z własną inicjatywą czy
realizacji swoich pomysłów. Dzięki pracy mógł
również pozwolić sobie na nowocześniejszy sprzęt
komputerowy, dzięki czemu może dalej rozwijać
swoje pasje.

Podobne doświadczenia ma Aneta, kolejna uczestniczka projektu realizowanego przez EKON. – O możliwości wsparcia dowiedziałam się przypadkiem,
przeglądając strony internetowe w poszukiwaniu
pracy – mówi Aneta. Co się wydarzyło potem?
Na początku procesu razem z doradcą zawodowym
określiła swoje mocne strony i predyspozycje, które
ułatwiły jej poszukiwanie pracy. Równie cenne były
wskazówki i porady, jak zdobywać nowe kwalifikacje i skutecznie szukać pracy. EKON umożliwił Anecie
uczestnictwo w szkoleniu z archiwizacji dokumentów, przeprowadzone w Archiwum Uniwersytetu
Łódzkiego.
Kolejnym krokiem w karierze Anety był trzymiesięczny, płatny staż. – Obecnie zajmuję się sporządzaniem
i archiwizacją dokumentów, a także obsługą klienta
w biurze tłumaczeń. Planuję pozostać przy pracy biurowej i zdobywać nowe umiejętności z tej dziedziny
– dodaje Aneta. I choć mówi, że obecna praca nie jest
do końca zgodna z jej pasjami (literatura fantastyczna,
grafika komputerowa i rysunek), to jednak mało kto
wykonuje pracę zgodną ze swoimi pasjami. Mimo artystycznych zainteresowań świadomie wybrała bardziej stabilną pracę biurową i w ogóle tego nie żałuje!

Zadowolona ze współpracy z EKON jest również
Agnieszka, 27-latka ze Zduńskiej Woli, która już
od pewnego czasu mieszka w Łodzi. Agnieszka
o wsparciu oferowanym przez EKON dowiedziała
się dzięki informacji ze Stowarzyszenia Wsparcie
Społeczne „Ja-Ty-My”, wspierającego zawodowo
osoby z niepełnosprawnościami. Agnieszka skorzystała z projektu EKON w zeszłym roku.
– Obecnie jestem statystykiem medycznym w tym
samym szpitalu, w którym odbyłam staż zawodowy. Moim zadaniem jest pomoc pacjentom szpitala, zwłaszcza osobom starszym, w odnalezieniu się
w topografii szpitala, w ich prawach i obowiązkach
oraz pomoc w wypełnianiu koniecznych oświadczeń medycznych – tłumaczy Agnieszka. Praca, jaką pomogło jej znaleźć stowarzyszenie EKON, jest
zgodna z umiejętnościami i mocnymi stronami
Agnieszki, więc trudno się dziwić, że dobrze wywiązuje się z obowiązków. – Jestem bardzo zadowolona z mojej pracy ze względu na możliwość
kontaktu z ludźmi i na wdzięczność pacjentów, która nieustannie jest dla mnie wielką przyjemnością
– dodaje Agnieszka.
Udział w projekcie EKON, staż i obecnie stała praca
nie tylko zwiększyły pewność siebie Agnieszki, ale
również pozwoliły jej zdobyć cenne doświadczenie
zawodowe. – Dzięki pracy mogę również spełniać
moje marzenia, blisko związane z moimi zainteresowaniami, czyli podróżami i fotografią – mówi
Agnieszka.

W ramach projektu, który zakończył się 30 listopada 2017 roku, kilkadziesiąt osób z województwa łódzkiego
otrzymało bezpłatne wsparcie, dzięki któremu mogli wejść na rynek pracy, rozwijać swoje pasje i zdobywać cenne
doświadczenie. Projekt „Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych osób młodych z województwa łódzkiego”
był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, a wszystko
odbywało się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. W I kwartale 2018 r.
wyłonione zostaną kolejne instytucje wspierające osoby młode na rynku pracy. Po więcej informacji zapraszamy
na stronę www.power.wup.lodz.pl.

