


 

Проект "EURIBOR: Розвиток сталої діяльності для допомоги вразливим групам 
молодих жінок" орієнтований на жінок у віці від 15 до 29 років, які не 
працюють, не здобувають освіти (так звана NEET-група), а також перебувають у 
групі ризику: довготривалі безробітні; жінки-мігрантки або представниці 
меншин; ті, хто мешкає в невеликих містах або сільській місцевості; або жінки, 
які є матерями з численними сімейними обов'язками. 
Завдяки транснаціональному та регіональному співробітництву партнерів 
проєкту з відповідними місцевими зацікавленими сторонами, EURIBOR 
збільшить кількість жінок, які будуть соціально інтегровані через програми 
зайнятості, а також через професійну підготовку, курси та освітні програми, 
разом з тим напрямком, що стосується підприємницької справи. Він 
доповнений менторством, яке підвищить зайнятість молодих жінок, так само 
як і збільшить число тих, хто буде соціально інтегрований, поліпшить 
транснаціональне співробітництво, пов'язане зі світовим ринком праці. 
 

ЦІЛЬОВОЮ ГРУПОЮ ПРОГРАМИ Є: 

– Молоді жінки віком від 15 до 29 років. 
– Безробітні або з невеликим досвідом роботи. 
– Проживають у сільській місцевості або невеликих містах. 
– Жінки, які перебувають у вразливому становищі, є представниками 

меншин або мігрантами. 
– Матері та жінки, які мають будь-які сімейні зобов'язання. 
– Жінки, які перебувають у соціальній ізоляції. 
– Жінки, які стикаються з бар'єрами на шляху інтеграції в громадянське 

суспільство або в робоче середовище. 

ЗМІСТ ПРОЕКТУ: 

– Відповідна допомога в пошуку роботи (навчання створення резюме, 
підготовка до співбесід, прямий вихід на роботодавців). 

– Допомога в усуненні адміністративних та інших бар'єрів (зокрема 
мовних, культурних), які ускладнюють доступ до ринку праці. 

– Інтеграція в навчання (разом і з онлайн-курсами тощо), де як загальна, 
так і професійна освіта будуть потрібні на ринку праці. 

– Програми з підприємництва, де освіта буде доповнена менторством і 
допомогою на початковому етапі. П'ять учасників також отримають 
фінансову та просторову допомогу для відкриття свого бізнесу. 

ЦІЛІ ПРОЕКТУ: 

- Покращити можливості працевлаштування. 
- Посилити соціальну інтеграцію в регіональне середовище. 
- Знизити соціальну загрозу для званої групи NEET. 
- Поліпшити транснаціональне співробітництво, пов'язане з ринком 

праці. 
- Покращити освітню структуру, компетентність і комп'ютерну 

грамотність. 
- Покращити вивчення мови та культурного середовища. 

 
ПАРТНЕРСЬКИЙ КОНСОРЦІУМ: 

- Formac Limited Company limited joint-stock partnership – Poland 

- Nationwide Convent of Employment Agencies - OKAP – Poland 

- Active Europe Region - Reattiva – Italy 

- Agency for Regional and Economic Development - ARIR – Bulgaria 

- Bulgarian German Center for Vocational Traning - DP BGCPO – Bulgaria 

- HERMES Corporation LTD – Malta 

- Institute of the Brothers of the Christian Schools – La Salle – Spain 

- Vocational Center Obala - PCO  – Slovenia 

- Austrian Young Workers Movement - OJAB – Austria 

- Training Center of theSaxon economy – BSW – Germany 

 

БАЖАЄТЕ ДОЛУЧИТИСЯ ДО ПРОЕКТУ? 
РЕЄСТРУЙТЕСЯ: 

PCO – Poklicni center Obala, Ulica IX korpusa 24A, 6310 Izola 

Tel: 058 2 53 126  // 041 405 811  mail: info@pco.si  


