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OPIS PROJEKTU „Twoja kariera zaczyna się od POWERa!” 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.                       

Udział w projekcie jest współfinansowany ze środków UE i dla uczestników jest w 100% bezpłatny. 

Projekt dotyczy osób: 

- Osób w wieku: 18-29 lat; 

- Osób pozostających bez pracy, pracujących na umowę cywilnoprawną lub pracujących na umowę o pracę krótkoterminową (nie dłużej niż 

6 miesięcy oraz wynagrodzenie nie przekraczające najniższej krajowej – 2800 zł bruttto); 

- Osób nieuczących się lub posiadających status studenta studiów zaocznych lub wieczorowych; 

- Mieszkańców/mieszkanek województwa śląskiego; 

-Osób nie będących uczestnikiem w innym projekcie współfinansowanym ze środków UE lub osób, które zakończyły udział w projekcie 4 

tygodnie przez przystąpieniem do nowego projektu; 

-Osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej; 

-Osób, które nie uczą się w trybie dziennym; 

-.Osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy. 

 

Wsparcie/kursy: 

 

Uczestnicy Projektu otrzymują następujące formy wsparcia: 

-doradztwo zawodowe, w tym opracowanie indywidualnego planu działania (IPD), polegające na identyfikacji potrzeb osób młodych oraz 

zdiagnozowaniu możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego wraz z identyfikacją stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych 

(obligatoryjnie) oraz w zależności od wskazań IPD; 

-szkolenie zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub 3 miesięczny staż zawodowy (obligatoryjnie) oraz fakultatywnie: szkolenia 

zawodowe; szkolenia dotyczące kompetencji ogólnych; szkolenia kompetencji społecznych (tzw. kompetencje miękkie); wsparcie psychologa;  
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Podczas szkoleń gwarantujemy: 

- niezbędne materiały szkoleniowe; 

- możliwość refundacji zwrotu kosztów dojazdu za udział w szkoleniach; 

- wynagrodzenie za udział w szkoleniach; 

- catering (przy zajęciach stacjonarnych) 

- egzaminy zewnętrzne – certyfikat. 

 

 

 Przyjmuję do wiadomości powyższe informacje. 

 

 

…………………………………….. 

                                                                                                                            Data i podpis uczestnika projektu                     

 

Tel.: +48 792-255-889 

Mail: lgproject.power@gmail.com 

http://www.projektydofinansowane.pl 

 


