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Centrum Doradztwa Finansowego w Łukowie zaprasza

NA BEZPŁATNE SZKOLENIA
w ramach projektu "Pora na zmiany" Centrum Doradztwa Finansowego w Łukowie zaprasza

• Operator koparko- ładowarki
• Kierowca kat. C + E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną na
przewóz rzeczy

• Hydraulik
• Spawacz TIG i MAG
• Operator wózka jezdniowego
• Kosmetyczka
• Kucharz
• Krawiec
• FlorystkaJFlorysta

NA BEZPŁATNE SZKOLENIA
w ramach projektu "Zmiana na lepsze jutro"

Zostanie zorganizowanych 5 szkoleń w 6-osobowych grupach.

l.Krawiec/Obuwnik szwacz/Kucharz małej gastronomii/Florystka/
/Fryzjer/Kosmetyczka/Wizażystkaffechnolog robót
wykończeniowychlBrukarz - po 200 h, zostaną zorganizowane 4
szkolenia z w/wymienionych (czerwiec-sierpień 2018r.)

2. Operator wózka jezdniowego - 102 h, (lipiec-sierpień 2018r.)

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku 30 lat i więcej bez pracy,
zamieszkujące na terenie powiatu łukowskiego, radzyńskiego lub bialskiego:

- bezrobotni, w tym rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako osoby
bezrobotne w PUP, zamierzający odejść z rolnictwa
- bierni zawodowo, należący do co najmniej jednej z grup: osoby 50+, kobiety, osoby
niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach.

Kto może być uczestnikiem: 30 osób (15 Kobiet i 15 Mężczyzn)
niepracujących z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami

psychicznymi) (w stopniu lekkim lub umiarkowanym) w wieku 18-67 lat,
zamieszkałych w powiecie łukowskim.

W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP wsparcie skierowane
będzie do osób, które należą do ITIprofilu pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Priorytetowo traktowane będą: osoby 50+, rolnicy zamierzający odejść z
rolnictwa, kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, o niskich

kwalifikacjach.

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik weźmie udział
w 6-miesięcznym stażu na stanowisku zgodnym z tematyką ukończonego szkolenia.

Uczestnicy stażu będą otrzymywać miesięcznie stypendium.
Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik weźmie udział

w 4-miesięcznym stażu na stanowisku zgodnym z tematyką ukończonego szkolenia (40h/tyg.).
Uczestnicy stażu będą otrzymywać miesięcznie stypendium.

Uczestnikom projektu zapewniamy:
materiały szkoleniowe, poczęstunek HI trakcie szkolenia, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztćw dojazdu,
badania lekarskie, egzaminy państwowe, uprawnienia, zaswiadczenia o ukonczonym szkoleniu,
stypendia.

Uczestnikom projektu zapewniamy:
materiały szkoleniowe, poczęstunek w trakcie szkolenia, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów
dojazdu, zwrot kosztów opieki nad dziećmi podczas szkolenia, badania lekarskie, egzaminy
państwowe, uprawnienia, zaświadczenia o ukończonym szkoleniu, stypendia.

BIURO PROJEKTU:
Centrum Doradztwa Finansowego
ul. Ks. Brzóski 17, 21-400 Łuków
tel.: (025) 798 77 02, 784 684 362
fax: (025) 798 77 02
email: szkolenia@cdf.lukow.pl
www: www.cdflukow.pl
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