Zgłoś się
do projektu!

ekrutacja do Gdyńskiego Systemu Aktywi-

zacji Społeczno-Zawodowej PRACOWNIA
jest ciągła, a udział w całym projekcie
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Wybierz jeden ze sposobów:

2. Prześlij go pocztą tradycyjną
na adres: Laboratorium
Innowacji Społecznych
ul. Żeromskiego 31, Gdynia
lub elektroniczną na adres:
pracownia@lis.gdynia.pl
3. Złóż osobiście w biurze
Centrum Integracja,
ul. Traugutta 2, od poniedziałku
do piątku w godzinach
9.00-14.00
4. Masz pytania? Zadzwoń pod
numer telefonu: 58 727 39 24,
pon.-pt. godz. 8.00-16.00.
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LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZNYCH
Laboratorium Innowacji Społecznych jest
samodzielną jednostką budżetową Urzędu
Miasta Gdyni, odpowiedzialną za rozwijanie
i wspieranie innowacyjnych rozwiązań społecznych. M.in. koordynuje rewitalizację sześciu obszarów w Gdyni, Budżet Obywatelski,
prowadzi Młodzieżowe Centrum Innowacji
Społecznych i Designu „Wymiennikownia”,
a także Przystanie.

FUNDACJA
GOSPODARCZA
Fundacja Gospodarcza to organizacja non-profit, która jako jedna z pierwszych organizacji pozarządowych rozpoczęła i kontynuuje
działalność na rzecz wspierania przedsiębiorczości, podnoszenia kwalifikacji zawodowych
pracowników, przeciwdziałania bezrobociu,
pomocy w rozwoju przedsiębiorstw z sektora
MSP. W ramach projektu PRACOWNIA Fundacja Gospodarcza udziela uczestnikom m.in.
wsparcia w formie indywidualnego poradnictwa zawodowego z opracowaniem i nadzorem nad realizacją Indywidualnych Planów
Działania, czy organizacją warsztatów aktywizacji zawodowej.

W ramach projektu PRACOWNIA LIS oferuje wsparcie w nabyciu i wzmocnieniu
podstawowych kompetencji społecznych.
Dzięki temu uczestnicy nie tylko mogą odkryć swój potencjał, ale także wytyczyć
i wdrożyć w życie zaplanowane działania. W ramach projektu organizowane są
warsztaty tematyczne, a także spotkania
z przedstawicielami lokalnego rynku pracy

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W GDYNI TOWARZYSTWO
IM. ŚW. BRATA ALBERTA
KOŁO GDAŃSKIE
Centrum Integracji Społecznej w Gdyni Towarzystwo im. Św. Brata Alberta koło Gdańskie to pierwsza organizacja pozarządowa
w Polsce, która zajęła się pomocą bezdomnym. W ramach programu Centrum Integracji
Społecznej uczestnicy projektu PRACOWNIA
zdobędą kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności społeczne, które są pożądane na lokalnym rynku pracy. W ramach oferowanego
uczestnikom wsparcia wyróżnia się m.in. doradztwo indywidualne i grupowe, warsztaty zawodowe, czy zajęcia integrująco-socjalizujące.

SYSTEM AKTYWIZACJI
SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ
W GDYNI

1. Wypełnij formularz dostępny
na stronie internetowej
www.aktywizacjawgdyni.pl

- uczestnicy PRACOWNI mogą poznać oczekiwania pracodawców oraz otrzymać od nich
cenne wskazówki. Organizowane są także
warsztaty hobbystyczne, które są doskonałą
okazją do odkrycia swoich zainteresowań
i zdolności. W ramach projektu PRACOWNIA
LIS daje uczestnikom możliwość skorzystania z opcji wolontariatu w wybranych organizacjach i instytucjach publicznych.

STOWARZYSZENIE
PRZYJACIÓŁ INTEGRACJI
Stowarzyszenie działa na rzecz poprawy
jakości życia osób z wszelkiego rodzaju niepełnosprawnością. Po 20 latach funkcjonowania Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
to prężna organizacja, prowadząca sieć Centrów Integracja i własną infolinię. W projekcie
PRACOWNIA wspiera osoby z niepełnosprawnościami, a także osoby doświadczające problemów psychicznych. Pomaga uczestnikom
w określeniu potrzeb i realnego planu działań,
a także nadzoruje jego realizację. Uczestnicy
projektu mogą liczyć tu na wsparcie specjalistów niezależnego życia, czy doradców zawodowych.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Innowacyjny projekt, który pomaga zdobyć pracę

G

dyński System Aktywizacji Społeczno-

Zawodowej PRACOWNIA pozwala
uczestnikom na podniesienie kompetencji, a pracodawcom daje szansę na znalezienie wartościowego pracownika.
Projekt PRACOWNIA to doskonały przykład szeroko zakrojonej współpracy międzysektorowej
skierowanej do tych mieszkańców Gdyni, którzy
z różnych względów są narażeni na problem
społecznego wykluczenia.
Liderem projektu z ramienia Miasta Gdyni jest
Laboratorium Innowacji Społecznych, jego partnerami: Fundacja Gospodarcza, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Towarzystwo Pomocy
im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Dzięki ich
wsparciu, a także zaangażowaniu Powiatowego
Urzędu Pracy w Gdyni, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Banku Żywności, z projektu
skorzystało 375 osób, a 163 zdobyły stałe zatrudnienie.
- Projekt realizowany jest w partnerstwie sektora samorządowego i pozarządowego od grudnia
2016, a rekrutacja jest ciągła i trwać będzie do
wiosny 2022 – mówi Beata Prusak, koordynatorka projektu z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. – Na jego realizację pozyskaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020. Całkowita wartość projektu to 9,2 mln
zł, z czego 7,8 mln to właśnie dofinansowanie.
Uczestnictwo w PRACOWNI jest bezpłatne,
w każdej chwili można złożyć dokumenty rekrutacyjne. Oferowane są cztery ścieżki wsparcia:
aktywność obywatelska i włączenie społeczne,

Działamy razem
Michał
Guć
wiceprezydent
Gdyni
ds. innowacji

CO PROPONUJEMY

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU

Na kogo
czekamy?
Co oferujemy?

Na mieszkańców Gdyni
pozostających bez pracy
lub chcących powrócić
na rynek pracy

Porady ekspertów,
wsparcie trenerów,
podniesienie kwalifikacji,
zdobycie doświadczenia
zawodowego na stażach

Rekrutacja jest ciągła,
a udział jest bezpłatny.

Ile kosztuje udział
w projekcie?

Gdzie się
zgłosić ?

wsparcie społeczno-zawodowe, wsparcie dla
osób z niepełnosprawnością oraz integracja
społeczna.
- Centrum Integracji Społecznej to miejsce dla
osób, które z różnych powodów są poza rynkiem
pracy. To miejsce, dzięki któremu uczestnicy
uczą się efektywnie szukać pracy, mogą przekwalifikować się, pokonać trudności w kontakcie
z otoczeniem, a także zadbać o swój rozwój osobisty podczas spotkań z ludźmi udzielającymi
wsparcia - wyjaśnia Lena Jaroszewska z Centrum Integracji Społecznej w Gdyni Towarzystwo im. Św. Brata Alberta koło Gdańskie.
- Zależy nam, aby udział każdego z uczestników
skutkował nie tylko zatrudnieniem, lecz przede
wszystkim zmianą wyreżyserowaną przez niego samego – zauważa Dagmara Piekutowska
z Centrum Integracji Gdynia. - Nasze działania

- Gdynia jest miastem otwartym i wspierającym swoich mieszkańców, dlatego gdyński
samorząd stara się tak budować ofertę, by
spełniała konkretne potrzeby i oczekiwania
zarówno pojedynczych osób, jak i całych
grup. Gdyński System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej PRACOWNIA to nie tylko
pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Ten zakrojony na szeroką skalę projekt to przykład
doskonałej współpracy miasta i organizacji

Mailowo
 pracownia@lis.gdynia.pl
Telefonicznie
 tel. 58 727 39 24
(pon.-pt. 8.00-16.00)

mają na celu zmianę sposobu postrzegania swojej sytuacji społeczno-zawodowej. Dzięki temu
poprawia się jakość samodzielnego funkcjonowania społeczno-zawodowego osób z niepełnosprawnościami.
- W naszej ścieżce wsparcia biorą udział zarówno
osoby pełnosprawne, jak i osoby z niepełnosprawnościami. Traktujemy wszystkich uczestników
w ten sam sposób i oferujemy im te same formy
wsparcia, dostosowując działania do ich indywidualnych możliwości i potrzeb - dodaje Anna
Różańska-Skrzypczak z Fundacji Gospodarczej.

163

uczestników projektu zdobyło
stałe zatrudnienie
pozarządowych. Wspólnymi siłami staramy
się zaktywizować mieszkańców i umożliwić
im samodzielne poruszanie się po lokalnym rynku pracy. Długofalowym rezultatem
takich działań jest poprawa sytuacji życiowej
uczestników projektu. Projekt PRACOWNIA
to doskonały dowód na to, że dynamiczne,
spójne z polityką miasta działania aktywizujące mieszkańców, dają realne rezultaty
w postaci 163 osób, które zdobyły nową pracę.

One odważyły się na zmiany!

N

iepełnosprawność, trudna sytuacja życiowa, czy chęć podniesienia swoich kwalifikacji – motywacje uczestników projektu

PRACOWNIA są różne. Oferowane wsparcie wychodzi im naprzeciw i prowadzi do realnej zmiany w życiu.

Mowa tu nie tylko o kompetencjach twardych,
przygotowujących do pracy na danym stanowisku, ale również, a może nawet przede wszystkim, o tych osobistych i społecznych. Bardzo
często to właśnie dzięki pracy z własnymi emocjami, odczuciami i dotychczasowymi doświadczeniami możliwe jest zaproponowanie uczestnikom najlepszej dla nich ścieżki rozwoju.
- Myśl o podjęciu pracy dojrzewała we mnie od jakiegoś czasu, ale wciąż miałam duże wątpliwości
– przyznaje Lucyna Zduńczyk, jedna z uczestniczek projektu, która dzięki profesjonalnemu
wsparciu w ramach projektu PRACOWNIA znalazła pracę. Pani Lucyna otrzymała na początek trzymiesięczny staż w Przychodni Morskiej
w Gdyni. Jak się okazało, świetnie sprawdziła
się na stanowisku wymagającym empatii, cierpliwości i umiejętności rozmowy z ludźmi - została rejestratorką medyczną. Obecnie pracuje
w tym miejscu na pełny etat.
- Do zrobienia tego pierwszego kroku przekonała
mnie przyjaciółka Alicja, która postanowiła wziąć
udział w projekcie PRACOWNIA i namówiła mnie,
abym spróbowała swoich sił razem z nią – mówi
pani Lucyna.
Nie ukrywa, że odczuwała niepokój związany
zarówno z samym uczestnictwem w projekcie,
jak i ze zmianami, jakie może to za sobą nieść.
- Moje obawy były ogromne, a jednocześnie
chciałam zmienić swoje życie. Choroba, ból, niepełnosprawność i inne rzeczy, których doświadczyłam spowodowały, że moje poczucie własnej
wartości zostało sprowadzone do parteru - mówi

Lucyna Zduńczyk pracuje jako rejestratorka
medyczna
piero później musiałam się zarejestrować, żeby
móc wziąć udział w projekcie – wspomina. - Pani
doradczyni podczas rozmowy zainteresowała
się, czy nie przydałoby mi się spotkanie z psychologiem. Byłam wówczas w kiepskim stanie psychicznym, od kilku lat nieobecna na rynku pracy
nie potrafiłam na niego wrócić. Ona nie mogła
mi takiego spotkania zaoferować, ale oceniła, że
najprawdopodobniej spełniam kryteria, by zostać
przyjęta do projektu PRACOWNIA.

Pani Anna została skierowana na staż
w wydawnictwie. Teraz ma umowę o pracę.

Pani Anna podkreśla, że była bardzo zdetermi-

zawodowym pani Anna zdobyła trzymiesięczny staż w wydawnictwie. Zaznacza, że każdy
rodzaj wsparcia, które otrzymała w projekcie
PRACOWNIA, zaprocentował. - Wyposażył mnie
w odzyskaną pewność siebie i wiarę we własne
możliwości, dał efekt w postaci obecnej umowy
o pracę. Poleciłabym udział w projekcie każdemu, nie widzę powodów, dla których można by
się wahać. Osoba przyjęta do projektu musiała
się jedynie zobowiązać do aktywnego uczestnictwa, czyli wykazania się rzeczywistą chęcią poprawienia swojej sytuacji na rynku pracy (również
poprawy dobrostanu psychicznego). Do pomocy
w realizacji tego zadania miałam grono zaangażowanych osób. Z mojego punktu widzenia - sytuacja idealna. Sama pewnie nie dałabym rady.
Kolejna uczestniczka projektu, Malwina Mieczkowska wyjaśnia, że na początku to nie ona sama,
ale bliska jej osoba miała wziąć w nim udział.
- O PRACOWNI dowiedziałam się od znajomej,

i dodaje, że z wielką nieufnością wypełniała
wniosek uczestnictwa w projekcie. - Wsparcie,
jakie otrzymałam, przekroczyło moje oczekiwania. Wszyscy pracownicy „Integracji” byli bardzo
zaangażowani w to, co robią, ich profesjonalizm
był ogromny! Przystępując do projektu chciałam
podjąć „jakąś” pracę, ale jako osoba niepełno-

nowana, by zmienić swoją sytuację. - Do zgłoszenia się do udziału w projekcie skłoniła mnie
właśnie perspektywa konsultacji z psychologiem.
Jednak nie wyłącznie. Miałam pewien pomysł na
siebie, na zmianę branży. Miałam nadzieję, że
z projektu będzie można sfinansować szkolenia,
które pomogą mi zdobyć nowe umiejętności,

która pracuje w pokrewnym projekcie. Początkowo miało być to rozwiązanie dla bliskiej osoby.
Ostatecznie jednak sama z niego skorzystałam
– mówi. Jak się okazało, to był prawdziwy strzał
w dziesiątkę. Dzięki PRACOWNI pani Malwina
zdobyła wymarzoną pracę.
- Otrzymałam wsparcie doradców, którzy pomogli

sprawna od ponad 10 lat i niebędąca aktywna
zawodowo nie wiedziałam, co dam radę robić.
I tu pomogła mi pani Ola, doradca zawodowy.
Dużo rozmawiałyśmy o moich doświadczeniach
i celach. Miałam także pomoc prawną, psychologiczną oraz spotkania w grupach ze wszystkimi
uczestnikami projektu.
Podobnie było z panią Anną, która o projekcie
dowiedziała się od doradcy zawodowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. - Umówiłam
się na rozmowę, chociaż nie byłam jeszcze zarejestrowana w PUP. Nie miałam przekonania, że
PUP jest właściwą instytucją, by mi pomóc, do-

może nawet kwalifikacje.
Dzięki wsparciu ekspertów, ustaleniu strategii
działania, rozmowom z psychologiem i doradcą

mi odkryć predyspozycje zawodowe, napisać poprawne oraz atrakcyjne CV – wylicza. - Ważnym
elementem było również wsparcie psychologa,
z którym mogłam porozmawiać zarówno podczas spotkań indywidualnych, jak i grupowych.
Zdobyła wymarzoną pracę. - Dzięki uczestnic-

Poleciłabym udział w projekcie
każdemu, nie widzę powodów,
dla których można by się wahać.

Jedno ze spotkań uczestników

twu w projekcie otrzymałam finansowanie kursu
programistycznego. Pozwoliło mi to na odnalezienie pracy marzeń, a co za tym idzie, zmianę
całego życia. Śmiało mogę przyznać, że projekt
PRACOWNIA przybliżył mnie do rozpoczęcia
szczęśliwego życia, gdzie mogę w pełni realizować swój potencjał – kończy pani Malwina.

Okazją do spotkań z pracodawcami z całego Trójmiasta były targi pracy: dzielnicowe na Oksywiu i Cisowej oraz ogólnomiejskie, w Gdynia Arena (na zdjęciu)

Pracodawco – zyskaj
wartościowego
pracownika, zgłoś się
do projektu PRACOWNIA!

P

rojekt PRACOWNIA jest wsparciem nie
tylko dla uczestników. Zaangażowani
w jego realizację pracodawcy mają szansę na zyskanie pracowników, którzy będą podporą całego zespołu.
Zatrudnienie nowego pracownika zawsze jest
dla pracodawców pewnego rodzaju ryzykiem.

w Centrum Integracji Społecznej. - Współpracę
z nami podjęło około 50 pracodawców wykazujących zainteresowanie działaniami CiS-u i chętnie podejmując współpracę z uczestnikami na
podstawie stażu, czy późniejszego zatrudnienia
– wyjaśnia Lena Jaroszewska.

pełnosprawności – mówi Damian Janczewski,
prezes zarządu Przychodni Morskiej. Podczas
spotkań rekrutacyjnych w Przychodni Morskiej
wyłoniono dwie uczestniczki, które przyjęto na
staż. - To jest świetne rozwiązanie dla mnie jako
pracodawcy, bo daje mi i pracownikowi czas
na poznanie się. Pracownik ma też możliwość
wdrożenia się w system pracy bez presji czasu,
co pozwala na stopniowe rozwijanie swoich
umiejętności. Jeżeli na wskazanym stanowisku
pracy niepełnosprawność nie ogranicza potencjału danej osoby, to nie ma znaczenia, czy jest
to osoba z niepełnosprawnością, czy bez. Liczą
się kompetencje, zaangażowanie i umiejętności.
Z moich obserwacji jako pracodawcy wynika, że
osoby z niepełnosprawnościami często dużo
bardziej się angażują i mogą stanowić wzór dla
innych – wyjaśnia Damian Janczewski i dodaje, że projekt PRACOWNIA pozwolił na zatrudnienie kolejnego pracownika. - Po pierwszych
doświadczeniach i zatrudnieniu dwóch pracow-

Wielu zastanawia się, czy dana osoba sprawdzi
się na nowym stanowisku i czy podoła stawianym przed nią wyzwaniom. Dzięki współpracy
z partnerami projektu PRACOWNIA, na konkretne staże kierowane są osoby, które po rozmowach z ekspertami z zakresu doradztwa zawodowego oraz warsztatach z psychologami są
świadome tego, w jakim zawodzie i na jakim
stanowisku mogą się sprawdzić.
Pośrednikom pracy z Fundacji Gospodarczej,
do przygotowania miejsc odbywania stażu
dla uczestników projektu udało się przekonać 40 pracodawców. Warto także dodać, że
czasem to sami uczestnicy przejmowali inicjatywę i samodzielnie znajdowali miejsce
odbywania stażu lub zatrudnienia. - Pracę po

Jednym z pracodawców, którzy z powodzeniem organizują staże dla uczestników projektu, jest Przychodnia Morska w Gdyni. - Nasza
współpraca trwa już około 1,5 roku. Zaczęło
się od spotkania podczas serii wykładów, które

ników, teraz po okresie lockdownu związanego
z COVID-19, Fundacja Integracja zaproponowała
następnego kandydata do pracy - panią Katarzynę, którą przyjęliśmy na staż. Pani Kasia też
sprawdziła się w pracy w Przychodni Morskiej
i planujemy po zakończeniu stażu, pod koniec
października, zatrudnić ją na umowę o pracę.
Pracodawcy są pozyskiwani przez partnerów
projektu lub sami zgłaszają się do współpracy.
Co warte podkreślenia, każdy trzymiesięczny
staż w ramach projektu PRACOWNIA jest dla
pracodawcy bezpłatny, a wynagrodzenie dla
stażystów jest wypłacane ze środków projektu.
Dzięki temu żadna ze stron nic nie traci, a wręcz
przeciwnie, zyskuje. Stażysta nabywa nowych
umiejętności, kompetencji i doświadczenia,

projekcie podjęły 82 osoby ze 120, które zakończyły lub przerwały udział w projekcie – mówi
Anna Różańska-Skrzypczak. Podobnie jest

prowadziliśmy w związku ze zmianą przepisów
i możliwością szybszego dostępu do programu
rehabilitacji dla osób ze znacznym stopniem nie-

a pracodawca otrzymuje okazję do tego, by
przyjrzeć się pracy stażysty i zadecydować, czy
wpisuje się on w kulturę organizacyjną firmy.

Trzymiesięczny staż w ramach
projektu PRACOWNIA jest dla
pracodawcy bezpłatny.
Wynagrodzenie dla stażystów jest
wypłacane ze środków projektu.

