Fundacja Klucz do Przyszłości
zaprasza osoby niepracujące w wieku co najmniej 18 lat
do wzięcia udziału w Projekcie:

„Aktywność się opłaca”
projekt zakłada realizację programu na rzecz wsparcia w zakresie aktywizacji
społecznej i zatrudnienia 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym w wieku od 18 roku życia zamieszkujących na obszarze Lokalnej Strategii
Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Dwie Rzeki” obejmującego 7
jednostek urbanistycznych miasta Bydgoszczy: Błonie, Bocianowo, Fordon I,
Fordon II, Okole, Śródmieście, Wilczak.

Uczestnikami projektu mogą być osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, m.in.:
o
o
o
o

osoby z niepełnosprawnością,
osoby niepracujące,
osoby powyżej 50 roku życia,
osoby samotnie wychowujące dzieci, w tym osoby z trudnościami opiekuńczowychowawczymi,

Oferujemy:
o indywidualne spotkania z psychologiem i doradcą zawodowym;
o warsztaty kompetencji interpersonalnych (m.in. radzenie sobie ze stresem);
o warsztaty z tworzenia CV z użyciem technologii komputerowych/ smartfonów/
tabletów;
o porady prawne;
o pośrednictwo pracy;
o szkolenia zawodowe - prowadzące do nabycia kwalifikacji i kompetencji (za
udział w szkoleniu przysługuje STYPENDIUM SZKOLENIOWE),
o szeroki wybór szkoleń zawodowych (koszyk kursów jest otwarty, w granicach
założonej kwoty), czas trwania szkolenia średnio 90 godzin; (szkolenia
zawodowe będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem
uczestnika określonymi w IŚR i określone indywidualnie dla każdego

uczestnika); za udział w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe (6,89
zł netto za godzinę obecności);
o
Przykładowa tematyka kursów zawodowych:

















wózki widłowe z egzaminem UDT;
obsługa suwnic;
kurs operatora żurawi HDS;
kurs elektryczny/uprawnienia elektryczne do 1 KV i powyżej 1 KV;
montażysta rusztowań budowlano – montażowych metalowych (montaż
i demontaż);
kadry i płace;
podstawy księgowości z obsługą programu Enova;
obsługi kas fiskalnych i terminali płatniczych;
fakturowania komputerowego np. program Subiekt;
kurs florystyczny;
podstawy marketingu i social mediów;
magazynier z uprawnieniami SEP;
kurs kosmetyczny;
kurs stylizacji paznokci;
kelner-barman;
asystent osoby niepełnosprawnej.

Dodatkowo oferujemy:
o zwrot kosztów dojazdu,
o stypendium szkoleniowe,
o stypendium stażowe,
o ubezpieczenie NNW, w trakcie odbywania szkolenia i stażu,
o catering,
o materiały piśmiennicze i szkoleniowe.
Więcej informacji:
http://kluczdoprzyszlosci.pl/realizowane-projekty/projekt-dwie-rzeki
Fundacja Klucz do Przyszłości
projekty@kluczdoprzyszlosci.pl
Kontakt telefoniczny: 721 044 652

