
BIURO PROJEKTÓW UE DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 
64-800 Chodzież, ul. Małachowskiego 2B (I piętro, wejście za apteką Dr.Max) 

tel. (67) 211 30 60, fax (67) 211 30 61 

 

 

Zapraszamy do udziału w projektach aktywizacyjnych!!! 

 

Dla kogo? osoby bezrobotne i bierne zawodowo, które ukończyły 30 lat 
(obszary realizacji: powiat chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski) 

 

IV ETAPY WSPARCIA W PROJEKCIE: 

1) Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym - 6-8 godzin na osobę 

2) Szkolenie zawodowe – 90-120h, dyplom lub certyfikat, stypendium nawet to 1000zł 
(operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, webmaster, specjalista ds. księgowości i sprawozdawczości 

małych firm, magazyn i fakturowanie, księgowość I stopnia, magazynier z obsługą wózka widłowego, dietetyk, 

grafik komputerowy, magazynier, profesjonalny sprzedawca, specjalista ds. marketingu, reklamy i negocjacji 

handlowych, pracownik administracyjno – biurowo – handlowy, szkolenia wynikające z Indywidualnego Planu 

Działania, ustalonego na podstawie rozmowy z doradcą - projekt dla osób powyżej 50 roku życia) 

3) Staż zawodowy – 3 miesiące, 8h dziennie, stypendium do 1200zł netto/m-c, opinia od 

pracodawcy 

4) Pośrednictwo pracy – 8h spotkania z pośrednikiem pracy 

 

Celem projektów jest to, aby jak najwięcej z jego uczestników po przejściu całej 
ścieżki otrzymało zatrudnienie. 

 

Dodatkowo: 

 Zapewniamy bezpłatne podręczniki i materiały szkoleniowe 

 zajęcia indywidualne oraz szkolenia i staże będą odbywać się w miarę możliwości jak najbliżej 

miejsca zamieszkania Uczestników 

 W niektórych przypadkach możemy zwracać koszty dojazdu na zajęcia oraz koszty opieki nad 

dzieckiem lub osobą zależną 

 Poziom szkoleń dopasowany będzie do potrzeb i umiejętności Uczestników 

 Zapewniamy przyjazną atmosferę zajęć 

 

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z możliwości podniesienia swoich kwalifikacji 
oraz zdobycia zatrudnienia. 

 

W przypadku pytań, zainteresowania naszą ofertą, bądź posiadaniem informacji  
o osobach, które byłyby chętne do wzięcia udziału w naszych projektach, bardzo 
prosimy o kontakt z naszymi specjalistami do spraw organizacji projektów  
tj. Ewą Piotrowską lub Lucyną Pogorzelską pod numerem (67) 211 30 60 lub pod 
adresami e-mail: e.piotrowska@biuroprojektu.eu lub l.pogorzelska@biuroprojektu.eu. 
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