
ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ! REKRUTACJA TRWA! 
Szczegółowe informacje: www.badzaktywny.szkoleniawkk.pl
Kontakt: Biuro Projektu „Bądź aktywny i przekwali�kuj się!”
Adres: ul. Bielska 184, 43- 400 Cieszyn
tel. 570 051 573; e-mail: biurocieszyn@szkoleniawkk.pl

Projekt współ�nansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby o niskich kwali�kacjach powyżej 30 r.ż. (tj. od dnia 30 urodzin), 
które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo i zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego zamieszkują na 
terenie województwa śląskiego.

W szczególności do udziału w projekcie zapraszamy:
• Osoby powyżej 50 roku życia
• Kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem 

dziecka)
• Osoby z niepełnosprawnościami
• Osoby długotrwale bezrobotne

W ramach bezpłatnego wsparcia oferujemy Uczestnikom:
1. Identy�kacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia 

(Indywidualny Plan Działania dla każdego UP)
2. Poradnictwo zawodowe
3. Wysokiej jakości szkolenia zawodowe zakończone egzaminem 

zewnętrznym i uzyskaniem uznanego certy�katu
4. 4- miesięczne staże zawodowe
5. Pośrednictwo pracy

Zapewniamy:
• Bezpłatne materiały szkoleniowe
• Profesjonalną kadrę trenerską
• Stypendium szkoleniowe za każdą godzinę obecności na 

szkoleniu zawodowym
• Catering podczas szkoleń zawodowych
• Stypendium stażowe
• Zwrot kosztów dojazdu 
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Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do udziału w projekcie 

„Bądź aktywny i przekwali�kuj się!”

Projekt realizowany w okresie od 1.08.2017r. do 31.08.2018r.

Do�nansowanie projektu z UE: 1 162 375,68 zł 

www.mapadotacji.gov.pl


