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                   Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
                               w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Szanowni Państwo, 

W związku z realizacją Projektu "Zawodowcy" przez Akademickie 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Edukacyjnych mamy do zaoferowania 

pomoc dla 60 osób w wieku powyżej 30 lat z województwa wielkopolskiego 
w formie bezpłatnego doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy 

i bezpłatnych szkoleń zakończonych również nieodpłatnym egzaminem: 
kierowca kat. C wraz ze wstępną przyspieszoną kwalifikacją zawodową 

lub spawacz MAG 135; realizowanego w ramach Wielkopolskiego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 
 

         Projekt skierowany jest do: 
 

osób pozostających bez pracy (osoby bezrobotne i bierne zawodowo), 

które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. należą 
do co najmniej jednej z poniższych grup: 

 
• osoby w wieku 50 lat i więcej, 

• osoby długotrwale bezrobotne - tj. osoby, które pozostają bezrobotne 
nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy. 

• kobiety, 

• osoby z niepełnosprawnością, 
• osoby o niskich kwalifikacjach – tj. osoby posiadające wykształcenie na 

poziomie do ISCED 3 włącznie: bez wykształcenia i z wykształceniem: 
podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym (kształcenie ukończone na 

poziomie szkoły średniej lub zasadniczej zawodowej). 
 

Spośród osób bezrobotnych, uczestnikami/czkami projektu mogą zostać zarówno 
osoby zarejestrowane jako bezrobotne w Urzędzie Pracy, jak i osoby bezrobotne 

niezarejestrowane. 
 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY 
 

FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU: 

 
1. IDENTYFIKACJA POTRZEB ORAZ DORADZTWO ZAWODOWE wraz 

z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) – 4 godz. dla 1 osoby 
2. SZKOLENIA ZAWODOWE DO WYBORU: 

• PRAWO JAZDY KAT. C (50 GODZIN), KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA 
NA PRZEWÓZ RZECZY (140 GODZIN)  WRAZ Z EGZAMINAMI – 2 grupy 

szkoleniowe, łącznie dla 30 osób, 
• SPAWACZ MAG 135 (145 GODZIN) WRAZ Z EGZAMINAMI – 2 grupy 

szkoleniowe, łącznie dla 30 osób. 

3. POŚREDNICTWO PRACY -  6 godz. dla 1 osoby 
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ZAPEWNIAMY: 

 
1. Stypendium szkoleniowe – 6,78 zł netto za 1 godz. szkolenia: 

 SZKOLENIE PRAWO JAZDY KAT. C, KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA NA  

PRZEWÓZ RZECZY – 1 288,20 zł netto 
 SZKOLENIE SPAWACZ MAG 135 – 983,10 zł netto 

2. Opłacamy egzaminy państwowe 
3. Wyżywienie (obiad) podczas szkoleń 

4. Badania lekarskie przed rozpoczęciem szkoleń 
5. Ubezpieczenie NNW podczas szkoleń 

6. Zwrot kosztów dojazdu na spotkania w ramach Identyfikacji potrzeb oraz 
pośrednictwa zawodowego i na szkolenia. 

Zajęcia będą odbywały się w Kaliszu. 

Rekrutacja trwa w sposób ciągły do zebrania wszystkich Uczestników/czek 
plus min. 10% na liście rezerwowej. Zapisy możliwe są poprzez wypełnienie 

dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie internetowej Projektu:  

http://www.szkolenia.asise.pl/szkolenia/30-zawodowcy-woj-wielkopolskie.html 

oraz w Biurze Projektu. 

 

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o pomoc w poinformowaniu 
osób spełniających kryteria grupy docelowej o możliwości wzięcia udziału 

w Projekcie.  
 

 

Z wyrazami szacunku  

Zespół Projektu „Zawodowcy” 

Dane kontaktowe:  

Biuro Projektu:  

ul. Skalmierzycka 2A 

62-800 Kalisz 

siedziba Ośrodka Szkolenia Zawodowego Haładyn  

tel. 577 80 77 87 

e-mail: wielkopolska@asise.pl 

http://www.szkolenia.asise.pl/szkolenia/30-zawodowcy-woj-wielkopolskie.html
mailto:wielkopolska@asise.pl

