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PROJEKT „OKNO NA ŚWIAT” 
 
WYMAGANIA: 
 
Uczestnikiem projektu „Okno na świat” może zostać wyłącznie osoba: 
 
- w przedziale wiekowym 18-35 lat (decyduje data przystąpienia do projektu); 
- zamieszkująca na terenie powiatu warszawskiego lub mińskiego; 
- zarejestrowana w urzędzie pracy i posiadająca status osoby długotrwale bezrobotnej; 
- nieuczestnicząca w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (tj. szkoła podstawowa, gimnazjum, 
szkoła ponadgimnazjalna lub studia wyższe w trybie dziennym); 
- nieszkoląca się (tj. nieuczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie 
lub doskonalenie umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków 
publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni); 
- znająca w stopniu co najmniej podstawowym język angielski. 
 
Na poziomie rekrutacji sprawdzane będą: 
- kryteria kwalifikujące; 
- motywy uczestnictwa w projekcie, świadomość celu wyjazdu zagranicznego, zakres zadań do 
zrealizowania u zagranicznego pracodawcy; 
- ryzyka wykluczające pełne zrealizowanie programu mobilności ponadnarodowej. 
Preferowane będą osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. 
 
CEL PROJEKTU I SPOSÓB JEGO REALIZACJI: 
 
Projekt wpisuje się w program mobilności ponadnarodowej, ukierunkowany na aktywizację zawodową 
osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
 
Etapy realizacji projektu w odniesieniu do V grupy: 
 
1. Rekrutacja. 
 Wybór 12 uczestników stanowiących  
- V grupę uczestników nastąpi w okresie 01.06 do 31.08.2017 r.  
 Powstaną też listy rezerwowe. 
 
2. Przygotowanie do wyjazdu. 
W okresie: 
-  18.09 - 19.10. 2017  
uczestnicy będą spotykać się, by przygotować się do wyjazdu. Odbędą się zajęcia integracyjne oraz nastąpi 
zapoznanie się z kulturą kraju przyjmującego. Uczestnicy odbędą 120 godzinne zajęcia językowe. Na tym 
etapie uczestnicy otrzymają zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, materiały szkoleniowe, catering i 
stypendium szkoleniowe. Zajęcia będą się odbywać w Warszawie. 
 
 
3.  Pobyt w Wielkiej Brytanii. 
Wylot nastąpi z lotniska Warszawa Okęcie. Planowane terminy pobytu w Anglii: 
- grupa V – 21.10 - 21.12.2017 
Przez okres 60 dni będą zamieszkiwać w Birmingham (środkowa Anglia). Podczas pobytu przewiduje się 
odbycie przez każdego uczestnika co najmniej 30 dniowej praktyki u jednego z pracodawców brytyjskich 
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w celu zdobycia  lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych. W ciągu pierwszych 2 tygodni pobytu 
uczestnicy zostaną przygotowani (dodatkowe 60-godzinne zajęcia językowe oraz warsztaty 
interpersonalne) do podjęcia stażu. W programie pobytu przewidziane są imprezy kulturalno-oświatowe. 
Uczestnikami przez pierwsze 2 tygodnie będzie się opiekował mentor polski, a przez pozostały okres 
przedstawiciel partnera zagranicznego. Uczestnicy nie będą pobierać żadnego wynagrodzenia od 
pracodawców, ale będą mieli zapewnione pokrycie wydatków tzn. koszty dojazdu do i z Anglii, koszty 
zakwaterowania oraz koszty dojazdu na miejscu. Każdego tygodnia w poniedziałek będą otrzymywać 
środki na własne wydatki oraz na wyżywienie (120£). Uczestnik może zrezygnować z udziału w projekcie, 
lub skrócić pobyt za granicą jedynie w uzasadnionych przypadkach. Są to sytuacje związane z wypadkiem, 
nagłym zachorowaniem uczestnika lub członka najbliższej rodziny, śmiercią członka najbliższej rodziny, 
koniecznością stawienia się na wezwanie polskiej instytucji publicznej, znaczną szkodą w mieniu 
uczestnika lub członka jego najbliższej rodziny miejscu zamieszkania powstałą w wyniku zdarzenia 
losowego lub przestępstwa. W innych przypadkach uczestnik może zostać zobowiązany do zwrotu kosztów 
swojego uczestnictwa. 
 
4. Aktywizacja zawodowa po powrocie do kraju. 
Po powrocie do kraju uczestnicy będą zobowiązani do spotkania z mentorem. Następnie na spotkaniach 
indywidualnych zostanie ustalone dalszy sposób wsparcia. Przewidziano również możliwość sfinansowania 
dodatkowego szkolenia uczestnika (do kwoty 2500 zł). Partnerzy projektu Powiatowy Urząd Pracy oraz 
warszawska Agencja Pośrednictwa Pracy WAKAT będą pomagały uczestnikom w znalezieniu 
zatrudnienia. Uczestnictwo w tej części projektu jest obowiązkowe dla wszystkich. W 4 tygodnie po 
zakończeniu udziału w projekcie uczestnicy będą poddani badaniu ewaluacyjnemu, określającego ich status 
na rynku pracy. 
 
 
 

Oświadczenie uczestnika projektu 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa w projekcie, spełniam wymagania stawiane 
uczestnikom, podałem prawdziwe dane  i w przypadku zakwalifikowania deklaruję pełny udział w 
projekcie.  
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji i realizacji projektu 
„Okno na świat”. 
 
 

………………………………………. 
Podpis uczestnika projektu 


