
 
 

 
Projekt „Dziś aktywni – jutro pracujący!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA 

Rzeszów, 14.04.2014r 

 

Szanowni Państwo, 

z przyjemnością informujemy, że Custom Media Group Agnieszka Kędzierska realizuje projekt  

„Dziś aktywni – jutro pracujący!”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez 

zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Projekt skierowany jest do grupy 60 osób pozostających bez zatrudnienia – zarejestrowanych  

w Powiatowych Urzędach Pracy jako bezrobotne w wieku do 30 r.ż. (18-30lat) zamieszkujących na 

obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

Zapraszamy mieszkańców województwa podkarpackiego do skorzystania z następujących form 

wsparcia: 

I.PORADNICTWO ZAWODOWE (9 godzin lekcyjnych – 3h spotkania grupowe, 6h spotkania 

indywidualne). Celem głównym zajęć będzie opracowanie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej 

oraz podniesienie motywacji UP. 

II.SZKOLENIE ZAWODOWE (DO WYBORU): 

 PRACOWNIK KANCELARYJNY (120 godzin lekcyjnych) – dla zainteresowanych pracą 

biurową 

 INTENDENT/KA (120 godzin lekcyjnych) – dla zainteresowanych racjonalnym żywieniem, 

ustalaniem jadłospisów, stosowaniem zasad systemu HACCP itp. 

 SPRZEDAWCA NA TELEFON (120 godzin lekcyjnych) – dla zainteresowanych skuteczną 

sprzedażą i negocjacjami przez telefon itp. 

III.STAŻ ZAWODOWY (4-miesięczny) 

Celem stażu będzie nabycie praktycznych umiejętności oraz zapoznanie się ze specyfiką przyszłego 

zawodu. Każdy Uczestnik projektu otrzyma comiesięczne stypendium stażowe w wysokości 1600 

zł. 

IV.POŚREDNICTWO PRACY (6godzin lekcyjnych/osoba) 
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Szkolenia odbywać się będą w grupach średnio 10 osobowych. Każdy Uczestnik otrzyma komplet 

materiałów szkoleniowych oraz zwrot kosztów dojazdu (w przypadku osób, których miejsce 

zamieszkania jest inne, niż miejscowość, w której realizowane będzie poradnictwo zawodowe, 

szkolenie zawodowe oraz pośrednictwo pracy). Zwrot kosztów dojazdu w wysokości 10zł/dzień.  

Podczas szkolenia zawodowego zapewniony zostanie catering.  

Uczestnicy otrzymać będą również stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniu  zawodowym - 

8,23 zł/brutto oraz stypendium stażowe w wysokości 1600zł brutto za miesiąc.  

Ww. wymienione szkolenia prowadzone będą przez doświadczoną kadrę. 

W związku ze specyfiką funkcjonowania Państwa Instytucji jako Organizator projektu zwracamy się 

z uprzejmą prośbą o upowszechnienie naszej inicjatywy poprzez przekazanie informacji  

o przedsięwzięciu Państwa Klientom, pracownikom i partnerom, oraz/lub umieszczenie informacji o 

projekcie „Dziś aktywni – jutro pracujący!” na Państwa stronie internetowej. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Monika Kuś 

Kierownik Projektu 

 

 

 

Strona projektu: 

www.aktywni.custommedia.pl 

 

Biuro Projektu 

ul. Warszawska 5/7 

35-205 Rzeszów, 

 tel.: 601-634-700 

fax: 22 250 14 95  

e-mail: aktwywni@custommedia.pl 

 

http://www.nowekwalifikacje.semius.pl/

