
 

 

Szanowni Państwo, 

PLUSK Polska sp. z o.o. sp. k. z przyjemnością informuje o możliwości uczestnictwa w projekcie 

„Inwestycja w przyszłość!” 

współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego – Lubuskie 2020 

Jaki jest cel projektu? 

Celem głównym projektu jest doprowadzenie 70 osób w wieku 30 lat i więcej (42 kobiet i 28 mężczyzn) 

pozostających bez pracy niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne – tych których 

sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza (tj. kobiet, osób z niskimi kwalifikacjami, powyżej 50 roku życia i osób 

z niepełnosprawnością) do uzyskania zatrudnienia od 01.11.2017 do 31.10.2018 r. 

Co oferujemy? 

W ramach Projektu zaplanowane jest kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie dla każdego Uczestnika 

Projektu, składające się z następujących form: 

a) Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem IPD – dla każdego Uczestnika – 9h/osoba 

b) Pośrednictwa Pracy – dla każdego Uczestnika – 6h/ osoba 

c) Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem i certyfikacją – dla 48 Uczestników – 120 h/ osoba/grupa 

lub 

d) Stażu zawodowego – dla 30 Uczestników – 3 miesiące/osoba 

Ponadto zapewniamy: 

 Bezpłatne materiały szkoleniowe, 

 Wykwalifikowaną kadrę trenerską, 

 Stypendium szkoleniowe w wysokości 8,52 brutto/godzina, 

 Catering podczas szkoleń zawodowych, 

 Stypendium stażowe w wysokości 997,40 zł netto/miesiąc (+ dodatek dla opiekuna stażysty), 

 Zwrot kosztów dojazdu na identyfikację, pośrednictwo oraz szkolenia  

Jak wygląda udział w projekcie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 spotkania z doradcą zawodowym – opracowanie Indywidualnego Planu Działania – wybór ścieżki 

wsparcia prowadzącej do dalszego zatrudnienia 

Szkolenie zawodowe 3 miesięczny staż zawodowy 

Złożenie dokumentów kompletu dokumentów rekrutacyjnych  

(osobiście lub pocztą tradycyjną) 

Pośrednictwo pracy 

Zakończenie udziału w projekcie – znalezienie dalszego zatrudnienia 



 

 

Kto może wziąć udział w Projekcie? 

W projekcie wziąć udział może każda osoba, która spełnia poniższe warunki: 

 jest osobą w wieku 30 lat i więcej 

 zamieszkuje na terenie województwa lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego 

 jest osobą o niskich kwalifikacjach 

 pozostaje bez pracy, jest osobą niezarejestrowaną w ewidencji urzędu pracy jako bezrobotna, 

 jest osobą bierną zawodowo.  

Wsparciem zostaną osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: 

o osoby po 50 roku życia, 

o kobiety, 

o osoby z niepełnosprawnościami 

o osoby o niskich kwalifikacjach 

Jak się zgłosić? 

Prawidłowe zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie poprawnie wypełnionych dokumentów: 

 Formularza zgłoszeniowego,  

 Oświadczenia potwierdzającego spełnianie kryteriów grupy docelowej, 

 Orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu – w przypadku osób niepełnosprawnych, 

 Oświadczenia dotyczącego przekazania informacji o sytuacji na rynku pracy po zakończeniu udziału 

w projekcie 

Formularz oraz oświadczenia muszą być opatrzone czytelnym podpisem Kandydata/tki na Uczestnika Projektu. 

Dokumenty dostępne są na stronie projektu http://www.inwestycjawprzyszłość.plusk24.pl, w biurze projektu 

oraz u członków zespołu podczas bezpośrednich spotkań. Osoby niepełnosprawne mają możliwość 

telefonicznego zgłaszania chęci uczestnictwa w projekcie.  

O udziale w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń, ponadto pierwszeństwo mają kobiety oraz osoby 

niepełnosprawne.  

Dodatkowych informacji udziela Zespół Projektu pod numerem telefonu: 512 026 510, e-mail: 

szkolenia@plusk24.pl  

 

Biuro projektu „Inwestycja w przyszłość!”: ul. PCK 3, 66-500 Strzelce Krajeńskie 

http://www.inwestycjawprzyszłość.plusk24.pl/
mailto:szkolenia@plusk24.pl

