Ośrodek Szkoleniowy przy Boss Komputer z Limanowej ze współpracą zFundacją
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.szkolenia.limanowa.pl

„3,2,1 …START DO KARIERY!
Wsparcie młodzieży NEET na małopolskim rynku pracy”
CEL PROJEKTU:zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w
szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

UCZESTNIKAMI PROJEKTU MOGĄ BYĆ
1.
2.
3.
4.

Osoby w wieku 15-29 lat
Osoby zamieszkujące województwo małopolskie – WYŁĄCZNIE TERENY WIEJSKIE
Osoby nie pracujące (bierne zawodowo)
Osoby nie uczące się (wyjątek stanowią studia zaoczne i wieczorowe)

DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ:
1. Orzeczenie o niepełnosprawności
2. Miejsce zameldowania na terenach wiejskich

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:
1. Spotkania indywidualne z doradcą zawodowym i opracowanie indywidualnego planu
działania.
2. Indywidualne wsparcie motywacyjno – psychologiczne.
3. Grupowe doradztwo zawodowe.
4. Szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowymw wys. 6,64 zł/godz.
5. Bony szkoleniowe.
6. Staże zawodowe ze stypendium stażowym
7. Zwrot kosztów dojazdów na ww. działania oraz dla części uczestników zwrot kosztów opieki
nad dziećmi podczas uczestnictwa w projekcie

PROPONUJEMY NASTĘPUJĄCE SZKOLENIA Z CERTYFIKACJĄ
ZEWNĘTRZNĄ:

1.
2.
3.
4.

„Pracownik administracyjno-biurowy z kursem komputerowym” w ilości 90 godzin.
„Sprzedawca kasjer z obsługa komputera i kasy fiskalnej” w ilości 90 godzin.
„Kadry i płace z obsługa komputera” w ilości 90 godzin.
„ Księgowość komputerowa z wykorzystaniem programu Comarch Optima oraz programu
Microsoft Excel” w ilości 100 godzin.
5. „Programy biurowe w administracji” w ilości 90 godzin.
6. „Własny biznes- jak otworzyć i prowadzić własną działalność gospodarczą wraz z obsługa
komputera” w ilości 80 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

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

