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Szanowni Państwo! 

 

Szkolenia i Edukacja Sp. z o. o. Sp. k. - firma szkoleniowa z bogatym doświadczeniem w realizacji 

projektów i organizacji szkoleń - informuje, że od dnia 1 lutego 2019 r. na terenie województwa 

podkarpackiego realizuje projekt pt.: „Bądź POWER! – edycja II” skierowany do 80 osób (48 kobiet 

i 32 mężczyzn) w strukturze: 

64 osoby - wyłącznie biernych zawodowo (osób, które nie pracują, nie szukają pracy, nie są gotowe do 

podjęcia zatrudnienia oraz nie są zarejestrowane w urzędach pracy), bez pracy, które nie uczestniczą w 

kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET  

Oraz 

16 osób – należących do grup: imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. 

ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący na umowach 

cywilno - prawnych 

 

w wieku 18 – 29 lat zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego w tym: 

min. 16 osób niepełnosprawnych 

min. 16 osób o niskich kwalifikacjach 

min. 40 osób zamieszkujących miasta średnie: tj. Jasło, Mielec, Dębica, Jarosław, Krosno, Łańcut, 

Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola i Tarnobrzeg 

 

Biorąc pod uwagę trudną sytuację na rynku pracy zwracamy się z ogromną prośbą  

o wsparcie procesu rekrutacji poprzez upowszechnianie informacji o projekcie wśród osób 

spełniających warunki uczestnictwa w projekcie. 

W ramach bezpłatnego wsparcia oferujemy: 

 Diagnozę indywidualnej sytuacji Uczestniczek / Uczestników Projektu wraz  

z opracowaniem/aktualizacją Indywidualnego Planu Działania; 

 Pośrednictwo pracy; 

 Szkolenie zawodowe zakończonego egzaminem zewnętrznym oraz możliwością uzyskania 

uznanego na rynku certyfikatu  

  4 – miesięczny płatny staż. 

 

 



 

                                                                                                                           

 

Dla Uczestniczek / Uczestników Projektu zapewniamy: 

 zwrot kosztów dojazdu na doradztwo zawodowe, szkolenie i pośrednictwo pracy, 

 bezpłatne materiały szkoleniowe, 

 profesjonalną kadrę trenerską, 

 stypendium szkoleniowe za każdą godzinę obecności na szkoleniu zawodowym, 

 catering podczas szkoleń zawodowych, 

 stypendium stażowe 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY dzięki współfinansowaniu przez Unię Europejską  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

2014 - 2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku 

pracy . 

 

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z pracownikami biura projektu: 

Biuro projektu "Bądź POWER! – edycja II" 

ul. Pobożnego 14  

35 – 617 Rzeszów 

tel. kom.: 512 – 340 - 451 

e-mail: rzeszowpower@szkoleniawkk.pl 

www.badzpower.szkoleniawkk.pl  

www.szkoleniawkk.pl  

 

W załączeniu przesyłamy również kilka egzemplarzy materiałów promocyjnych dotyczących naszego 

projektu i zwracamy się z prośbą o zamieszczanie ich na tablicach ogłoszeń lub na stronach 

internetowych oraz przekazywanie osobom zainteresowanym udziałem w projekcie. 

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

Zespół projektowy Bądź POWER! – edycja II 

Katarzyna Kiełb – Kierownik Projektu 
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INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA WSPÓŁPRACY 

 

Szanowni Państwo! 

W związku z realizacja projektu „Bądź POWER! – edycja II”, podejmiemy współpracę w zakresie 

rekrutacji i prowadzenia zajęć z : 

1. DORADCAMI ZAWODOWYMI: 

Wykształcenie wyższe/ zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające 

prowadzenie doradztwa zawodowego oraz posiada minimum 2 lata doświadczenia 

zawodowego w dziedzinie doradztwa zawodowego  

 

2. POŚREDNIKAMI PRACY: 

Wykształcenie wyższe oraz minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w realizacji 

pośrednictwa pracy, poświadczone odpowiednimi dokumentami (np. referencje) 

 

Więcej informacji dostępnych jest pod nr tel 512 – 340 – 451 oraz mail 

rzeszowpower@szkoleniawkk.pl  
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