Projekt „Z wiekiem na plus!” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH
WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ REALIZOWANYCH
W RAMACH PROJEKTU ”Z WIEKIEM NA PLUS”
Projekt „Z WIEKIEM NA PLUS!” realizowany jest w okresie 01.06.2014 r. - 30.06.2015 r. na terenie woj. łódzkiego,
pow. tomaszowski, w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do
zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 72 osób (24 kobiet, 48 mężczyzn) w wieku 50-64 lata,
pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących obszar powiatu tomaszowskiego woj. łódzkie.
W Projekcie mogą wziąć udział osoby, spełniając łącznie poniższe kryteria:
zamieszkują na terenie pow. tomaszowskiego, woj. łódzkie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),
należą do grupy wiekowej 50-64 l.,
należą do grona osób pozostających bez zatrudnienia – tj. niewykonujących innej pracy zarobkowej, zdolnych
i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu prac.
Projekt „Z WIEKIEM NA PLUS!” zapewnia kompleksowe wsparcie pozwalające na podniesienie, uzupełnienie albo zmianę
posiadanych kwalifikacji zawodowych, jak również określenie ścieżki swoich predyspozycji zawodowych i nabycie
umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy.
Projekt „Z WIEKIEM NA PLUS!” obejmuje następujące formy wsparcia:
Poradnictwo zawodowe obejmujące 3h zajęć/osobę
Pośrednictwo pracy - obejmujące zajęcia realizowane w formie indywidualnej 3h/os, oraz grupowej 16 h/gr
Szkolenie zawodowe w zakresie:
Pracownik ochrony osób i mienia 245 h/gr
Opiekun/ka środowiskowy/a 152 h/gr
Spawacz MIG/MAG/TIG 146 h/gr
4 miesięczny staż z wynagrodzeniem
W ramach projektu „Z WIEKIEM NA PLUS!” zapewniamy:
płatne 4 m-czne staże
dodatek szkoleniowy
zwrot kosztów dojazdu
wyżywienie
materiały dydaktyczne
materiały piśmiennicze
ubezpieczenie
zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
Więcej informacji oraz zapisy w Biurze projektu:
97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 24 I piętro p. 3
Osoby do kontaktu: Katarzyna Serwik tel. 883 331 409
strona: www.zwiekiemnaplus.consultor.pl,
email: k.serwik@consultor.pl.
REALIZATOR PROJEKTU: CONSULTOR SP. Z O. O.
SIEDZIBA: UL. DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 74, 20-325 LUBLIN
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