Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

"Nowe ścieżki zawodowe dla osób odchodzących z
rolnictwa"
Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania
Programów Unijnych w Warszawie
1. Adresaci projektu
Projekt "Nowe ścieżki zawodowe dla osób odchodzących z rolnictwa" skierowany jest do 200
osób (120 kobiet i 80 mężczyzn) którzy:
mają ukończone 18 lat
są rolnikami lub domownikami podlegającymi ubezpieczeniu w KRUS (ustawa z
20.12.1990 o ubezp. społ. rolników),
deklarują chęć podjęcia zatrudnienia poza rolnictwem
zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego (powiaty: miński, siedlecki,
sokołowski, węgrowski, garwoliński).
szczególnie mile widziane są osoby do 25 lub po 45 r. życia, a także te, które mają
niskie lub nieprzystosowane do potrzeb rynku pracy kwalifikacje zawodowe.
2. Planowane szkolenia zawodowe:
Prawo jazdy kat. D - 60/80 h - 10 osób + kurs nadający uprawnienia do przewozu
osób
Prawo jazdy kat. E - 45 h 20 osób + kurs nadający uprawnienia do przewozu rzeczy
Operator maszyn do robót ziemnych/drogowych - 202 h - 24 osoby
Spawacz gazowy/elektryczny - 145 h - 10 osób
Florystyka z obsługą kasy fiskalnej - 190 h - 15 osób
Profesjonalna sekretarka - asystentka szefa - 270 h - 15 osób
Kosmetyczka - 200 godz. - 15 osób
Fryzjer - 140 h - 10 osób
Szkolenia zawodowe "na miarę" dla 52 osób - czyli kursy zawodowe zakupione w
różnych instytucjach zgodnie z predyspozycjami uczestników projektu i
zapotrzebowaniem rynku pracy.
3. Oferujemy dodatkowe wsparcie:
2 - godzinne indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, który pomoże wytyczyć
indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego - 200 osób
"Dostrzeż swój potencjał" - warsztaty z psychologiem - 15 godz./grupa
ABC przedsiębiorczości - warsztaty z doradcą zawodowym - 20 godz./grupa
"Aktywni na rynku pracy" - warsztaty z doradcą zawodowym - 20 godz./grupa
"Jesteś tego warta" - zajęcia z wizażystą - 15 godz./grupa
4. Do wyboru dla uczestników projektu:

Kurs obsługi programów komputerowych i korzystania z zasobów Internetu - 30
godz./grupa
Kurs prawa jazdy kat. B - 60 godz. - 40 osób
5. Ponadto zapewniamy:
- materiały szkoleniowe,
- zwrot kosztów dojazdu,
- wyżywienie w trakcie zajęć oraz serwis kawowy,
- badania lekarskie
6. Decyduje kolejność zgłoszeń!
Informacje i zapisy telefonicznie bądź osobiście w biurze projektu:

MAKBUD CENTRUM EDUKACYJNE OMEGA MARIAN MAKOWSKI
05-300 MIŃSK MAZ. ul. Warszawska 162
TEL.(25) 759 92 67, 758 75 62
makbud_omega@poczta.onet.pl
www.centrumomega.edu.pl

