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Szanowni Państwo!
Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu
Świętokrzyskim,

posiadająca

numer

ma

przyjemność

poinformować

nr:

POWR.01.02.01-10-0073/17-00

NIP

6612228921

Państwa,
zawartej

iż
z

oraz

REGON

na

podstawie

Wojewódzkim

260032010

Urzędem

umowy
Pracy

w Łodzi rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz
Społeczny Program Operacyjny Wiedza i Rozwój, w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby
młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą:
„MŁODZI, AKTYWNI, WYKWALIFIKOWANI”
W ramach promocji zachęcamy Państwa do podjęcia współpracy z nami
w

zakresie

promowania

naszego

projektu.

Zwracamy

się

z

uprzejmą

prośbą

o rozpowszechnienie, i przekazanie informacji na temat projektu wszystkim osobom, które
mogą być zainteresowane udziałem w wyżej wspomnianym przedsięwzięciu. Zależy nam na
dotarciu do jak najszerszej grupy odbiorców i liczymy na Państwa pomoc w tym zakresie.
Projekt realizowany jest w okresie: od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
i skierowany jest do: 60 osób biernych zawodowo (33 kobiety/27mężczyzn) pozostających
bez

zatrudnienia,

nieuczestniczących

w

szkoleniu

i

kształceniu,

zamieszkujących

województwo łódzkie, w tym:
- min. 10 % (4 kobiety /2mężczyzn)-osoby z niepełnosprawnościami (ON);
- min. 50 % (17 kobiet /13mężczyzn)-z niskimi kwalifikacjami.
Każdy/każda uczestnik/uczestniczka będzie musiał/a spełnić łącznie wszystkie następujące
kryteria dostępu:
A) kwalifikuje się do kategorii tzw. młodzieży NEET, czyli:
- wiek 18-29lat;
- pozostawanie bez pracy;
- nie szkoli się i nie kształci (także 4tyg przed rozpoczęciem udziału w proj.);
-uczestnicy projektu nie mogą być zarejestrowani w urzędzie pracy.
B) zamieszkiwanie na obszarze województwa łódzkiego- w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego.
C) brak przynależności do gr. określonej w SZOOP dla trybu konkursowego
w Działaniu 1.3/Poddziałaniu nr 1.3.1.

Proponowane wsparcie (dla wszystkich uczestników):
1. IDENTYFIKACJA POTRZEB I MOŻLIWOŚCI (określenie Indywidualnego Planu
Działania) – indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla każdego uczestnika
6 godzin/ osobę.
2. TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

- Grupowe

warsztaty –

32 godziny/grupę
3. TRENING UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNICZYCH - Grupowe warsztaty –
32 godziny/grupę
4. SZKOLENIA ZAWODOWE – dla wszystkich uczestników:
1) Spawacz MIG131 i MAG135 (300 godzin)
2)Spawacz TIG-141 (111 godzin)
3) Kurs kroju i szycia (150 godzin)
4) Magazynier/sprzedawca z obsługą wózka widłowego oraz kas fiskalnych/terminali
płatniczych (155 godzin)
5) Inne szkolenia (wg opracowanego Indywidualnego Planu Działania – średnio 150
godzin/osobę )
5. STAŻE ZAWODOWE – dla wszystkich uczestników; czas trwania stażu – 4
miesiące.
6. POŚREDNICTWO PRACY – 6 godzin/ osobę.
Niniejsze pismo przedkładamy w celu przybliżenia Państwu idei i działań projektu.
Dodatkowych informacji udzieli państwu Kierownik Projektu Pani Sylwia Barańska pod
numerem telefonu 660 677 232
Z poważaniem
Zarząd Firmy CBPK Sp. z o.o.

