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oŚRoDEK szKoLENlA KlERoWcÓw i lNSTRUKToRÓW
zaprasza

osoby w wieku 30 lat i więcej, bierne zawodowo, zamieszkujące
na terenach wiejskich subregionu radomskiego (ti.w powiatach:

radomskim, lipskim, szydłowieckim, przysuskim, zwoleńskim,

białobrzeskim, kozienickim),
,,P rog ro

m a kĘwi zacj i zawodowej

do udziału w projekcie

b ie

rnych zawodowo

pt.

m i eszkańców

obszarów wiejskich subregionu radomskiego po 30 r. ż."
W szczegótności zapraszamy osoby o niskich kwalifikacjach,
kobiety, osoby niepełnosprawne oraz osoby po 50 roku życia.
Fundusze

Europejskie
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W ramach projektu uczestnikom zapewnimy kompleksowe wsparcie w postaci:

.

doradztwa zawodowego;
. szkoleń zawodowych;
. materiałów dydaktycznych ;
. wyżywienia podczas zaięć;
. stypendium szkoleniowego;
. trzymiesięcznych płatnych staży;
. zwrotu kosztów dojazdu za szkolenia i staże.
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Zapraszamy do biura projektu:

oŚRoDEK szKoLEN lA
KlERoWcÓW i
26-600 Radom, u[. M. Curie-Skłodowskiei
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ośRoDEKszKoLENlA rlrRowców i lNSTRUKroRóW Marcin Suwała
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realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego,VlIl OśPriorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2074-2020: Rozwój rynku prary, Działanie
8.2 Aktywizacja zawodowa osób poszukujących prary biernych zawodowo.
Tytuł projektu:,,Program aktywizacji zawodowej biernych zawodowo mieszkańców

obszarów wiejskich subregionu radomskiego po 3O

r.

ż:'www.mapadotacji.gov.pI

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych niezbędnych
do podjęcia zatrudnienia wśród ó0 osób biernych zawodowo (52K,28M)
w wieku 30 l,at i więcej, o niskich kwalifikacjach, zamieszkałych na obszarach wiejskich

subregionu radomskiego, poprzez objęcie uczestników projektu pro9ramem
aktywizacji zawodowej obejmująrym diagnozowanie indywidua[nej sytuacji uczestnika projektu,
poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy i staż zawodowy
w okresie od 01.10.2016 r.do
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