Ośrodek Szkoleniowy przy Boss Komputer z Limanowej ze współpracą z Fundacją
AKME prowadzi nabór uczestników do projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu oraz na naszą stronę
internetową – www.szkolenialimanowa.pl

„AKTYWNA INTEGRACJA – NOWA SZANSA”
CEL PROJEKTU:zwiększenie

zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-

zawodowym osób z niepełnosprawnościami.

UCZESTNIKAMI PROJEKTU MOGĄ BYĆ:
1. Osoby w wieku 18-64 lat
2. Osoby zamieszkujące powiaty: nowotarski, brzeski, myślenicki, m. Nowy Sącz, suski,
tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, limanowski, nowosądecki, gorlicki,
3. Osoby z niepełnosprawnościami, tj. z umiarkowanym i znacznym stopniem
niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością
intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi,
4. Osoby
z niepełnosprawnościami doświadczające
wielokrotnego wykluczenia
społecznego,czyli wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w
definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (np. osoby
korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby
zakwalifikowane do III profilu pomocy, osoby niesamodzielne, osoby bezdomne lub dotknięte
wykluczeniem z dostępu do mieszkań, osoby korzystające z programu PO PŻ)
5. Osoby z niepełnosprawnościami korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa.

Projekt „Aktywna integracja – nowa szansa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
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W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjału uczestników projektu
Grupowe poradnictwo psychospołeczne
Treningi kompetencji i umiejętności społecznych
Szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowymw wys. 6,64 zł/godz
4-miesięczny staż zawodowy ze stypendium stażowym w wys. 1.400,00 zł netto miesięcznie
Wsparcie w skutecznym poszukiwaniu i podjęciu zatrudnienia
Zwrot kosztów dojazdów na ww. działania oraz dla części uczestników zwrot kosztów opieki
nad dziećmi podczas uczestnictwa w projekcie
8. Podczas zajęć zapewniamy wsparcie osobistego asystenta dla osoby niepełnosprawnej

PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA Z CERTYFIKACJĄ
ZEWNĘTRZNĄ:
1.
2.
3.
4.

„Pracownik administracyjno-biurowy z kursem komputerowym” w ilości 70 godzin.
„Sprzedawca kasjer z obsługa komputera i kasy fiskalnej” w ilości 70 godzin.
„Kadry i płace z obsługa komputera” w ilości 70 godzin.
„ Księgowość komputerowa z wykorzystaniem programu Comarch Optima oraz programu
Microsoft Excel” w ilości 80 godzin.
5. „Programy biurowe w administracji” w ilości 80 godzin.
6. „Własny biznes- jak otworzyć i prowadzić własną działalność gospodarczą wraz z obsługa
komputera” w ilości 60 godzin.

Zajęcia odbywać się będą w dogodnych dla Państwa terminach w dni robocze lub w
weekendy w godzinach porannych lub popołudniowych.

Szczegółowe informacje i zapisy:
Ośrodek Szkoleniowy przy Boss Komputer w Limanowej
ul. Rynek 15, 34-600 Limanowa
www.szkolenialimanowa.pl
szkolenia.bosskomputer@gmail.com
508-394-070, 502-558-349
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