Projekt współinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Projekt „Młodzi aktywni” realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Zapraszamy:

Bezpłatne usługi:

• osoby bierne zawodowo nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu;

• identyikacja potrzeb, w tym poradnictwo zawodowe;

• osoby bezrobotne w tym długotrwałe
bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy;

• szkolenia/kursy zawodowe do wyboru;

• osoby niepełnosprawne;
• osoby nieuczestniczące w kształceniu;
• osoby o niskich kwaliikacjach;
• kobiety.

• magazynier;
• spawacz MAG;
• pracownik obsługi biurowej;
• szkolenie zawodowe wybrane na podstawie IPD z katalogu dostępnych
szkoleń;
• indywidualne pośrednictwo pracy.

Zapewniamy:
• zwrot kosztów dojazdu na identyikację, poradnictwo zawodowe, szkolenia
oraz pośrednictwo pracy;
• opłacone niezbędne badania, egzaminy,
ubezpieczenie NNW;
• szkolenia zawodowe;
• stypendium szkoleniowe;
• catering podczas szkoleń zawodowych;
• materiały szkoleniowe;
• płatne staże zawodowe;
• badania lekarskie;
• profesjonalną i doświadczoną kadrę
prowadzącą szkolenia / doradztwo
zawodowe / pośrednictwo pracy;
• certyikaty/ zaświadczenia potwierdzające nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kwaliikacji lub kompetencji.
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Lublin, dn. 13.02.2017
Szanowny Pan
Janusz Korczyński
Wójt Gminy Krasnystaw

W imieniu Instytutu Rozwoju Zasobów Ludzkich pragnę poinformować o rozpoczęciu
realizacji na terenie woj. lubelskiego projektu „Młodzi Aktywni”, którego celem jest wzrost
aktywności zawodowej osób w wieku 15-29 lat poprzez identyfikację potrzeb, poradnictwo
zawodowe, szkolenia, staże oraz pośrednictwo pracy. Uczestnikiem Projektu może być osoba,
która spełnia następujące warunki:
- jest w wieku 15-29 lat, zamieszkuje na terenie woj. lubelskiego, pozostaje bez pracy, nie
uczestniczy w kształceniu i szkoleniu.
Priorytetowo
traktowane
są
m.in.
osoby
bierne
zawodowo,
osoby
z niepełnosprawnościami, zamieszkałe na terenie wiejskim, bez doświadczenia zawodowego,
spełniające powyższe kryteria.
Dzięki współfinansowaniu naszych działań ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego możemy kompleksowo wspierać osoby potrzebujące
pomocy w efektywnym poruszaniu się na rynku pracy. Zakładamy ukierunkowanie
odbiorców naszego wsparcia na określone cele zawodowe zgodne z ich predyspozycjami
i zainteresowaniami oraz wybór najbardziej odpowiedniego dla nich szkolenia zawodowego.
Równolegle pomagamy uczestnikom w odnalezieniu się na rynku pracy oraz dostosowaniu
indywidualnych predyspozycji do wymagań gospodarki rynkowej.
Doceniając Państwa zaangażowanie we wspieranie osób poszukujących pracy oraz
podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych pragnę zaprosić do współpracy. Instytut
Rozwoju Zasobów Ludzkich będzie przekazywać informacje o kolejnych podejmowanych
działaniach i inicjatywach.
Jednocześnie zwracam się z prośbą o umieszczenie plakatu informującego o projekcie
„Młodzi Aktywni” w miejscu dostępnym dla zainteresowanych. Jestem przekonany, iż
współpraca różnych instytucji oraz ludzi działających na rzecz przyszłości naszego regionu
doprowadzi do zwiększenia poziomu życia mieszkańców województwa.
Z wyrazami szacunku,
Ryszard Woś
Prezes Zarządu
Instytutu Rozwoju
Zasobów Ludzkich

