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OPIS PROJEKTU 

 „Klucz do lepszego życia – program aktywizacji osób po 30 roku życia” 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014 – 2020 

   (Europejski Fundusz Społeczny) 
 

Projekt dotyczy osób: 

- Osób w wieku: 30 +; 

- Mieszkańców/mieszkanek Województwa Śląskiego; 

- Osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych (tj. do 6 miesięcy) oraz pracujących w ramach 

umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego 

wynagrodzenia; 

- Osób bezrobotnych; 

- Osób biernych zawodowo; 

- Osób nie prowadzących działalności gospodarczej; 

- Osób nie uczących się w trybie stacjonarnym; 

-Mężczyzn z maksymalnie wykształceniem średnim; 

-Kobiet – wykształcenie bezograniczeń 

 

Wsparcie/kursy: 

- Indywidualne wsparcie psychologa pracy, poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy 

- Indywidualne sesje coachingowe z profesjonalnym coachem 

- Szkolenia zawodowe zgodnie z ustalonym Indywidualnym Planem Działania np.: 

1) Szkolenia/kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe; 

2) Szkolenie IT 

3) Szkolenie umiejętności miękkich np. 

1) Radzenie sobie ze stresem 
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2) Praca w zespole 

 

Podczas szkoleń gwarantujemy: 

- niezbędne materiały szkoleniowe; 

- refundacja zwrotu kosztów dojazdu max 8,00 zł za jeden dzień udziału w szkoleniach zawodowych 

(zwrot kosztów dojazdu udzielany jest na wniosek, którego wzór jest dostępny w biurze projektu); 

- wynagrodzenie za udział w szkoleniach 9,04 zł brutto-brutto za godzinę udziału w szkoleniach 

zawodowych; 

- catering (w przypadku szkoleń stacjonarnych); 

- egzaminy zewnętrzne – certyfikat. 

Uczestnicy mają możliwość: 

- wzięcia udziału w płatnym stażu – 1536,50 netto / miesiąc z refundacją kosztów dojazdu max 134 zł za 

miesiąc udziału w stażu (zwrot kosztów dojazdu udzielany jest na wniosek, którego wzór jest dostępny w 

biurze projektu); 

 

 

 Przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 

 

 

…………………………………….. 

                                                                                                                  Data i podpis uczestnika projektu                     

 

Adres biura projektu:  

ul. Klimczoka 6/5 (II piętro), 40-857 Katowice 

Tel.: +48 792-255-889 

Mail: projektlg.30plus@gmail.com   

http://www.projektydofinansowane.pl/ 
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