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Projekt „Młodzi na podbój rynku pracy!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany przez Instytut Rozwiązań Biznesowych.
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Dla młodzieży NEET, czyli osób w wieku 
między 15 a 30 lat. Osoby z tej grupy nie 
mogą być w trakcie szkoleń i nauki (w trybie 
dziennym). Ważnym warunkiem jest 
brak pracy. Można być zarejestrowanym 
w urzędzie pracy, ale nie jest to konieczne. 
Do udziału w stażach i szkoleniach mogą 
zgłaszać się osoby, które mieszkają na 
terenie powiatu zamojskiego. Zadzwoń 
do nas jeśli masz wątpliwości czy 
kwalifikujesz się do projektu.

Cały projekt jest finansowany ze 
środków unijnych. Wystarczy, że się 
zgłosisz, a Twój udział zostanie w całości 
opłacony. Możesz liczyć na wyżywienie, 
zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie, 
wynagordzenie na stażu i dodatkowe 
stypendium szkoleniowe i wiele innych. 
Przygotowaliśmy dla uczestników projektu 
wsparcie fachowców, 3 temety szkoleń do 
wyboru, certyfikaty, staże, zatrudnienie.

Do wyboru: 
• szkolenie sprzedażowe z obsługą 

komputera i kasy fiskalnej;
• szkolenie komputerowe;
• szkolenie opiekun osoby starszej.
 
A tak poza tym, zapewniamy miłą atmosferę, 
poczęstunek w trakcie nauki, materiały 
szkoleniowe i wsparcie naszego zespołu. 
Z nami zdobędziesz nowe kwalifikacje 
i kompetencje zawodowe.

Zapraszamy do biura projektu 
w Zamościu przy ulicy Przemysłowej 4 
(budynek geodezji, naprzeciw Starostwa 
Powiatowego). Można zgłaszać się 
osobiście lub przez Internet czy telefon.

Biuro porjektu:

• tel. 575 583 388 
• email: power@irb.com.pl
• www.irb.com.pl
• facebook.com/szkoleniaZamosc

ok. 1 000 zł
na rękę co miesiąc na stażu

1. Dla kogo szkolenia i staże?

2. Jakie korzyści?

4. Jak się zgłosić?

5. Dane kontaktowe

6. Skanuj
i bądź
na bieżąco

3. Tematy szkoleń

tel. 575 583 388
zgłoszenia i informacje 



ok. 1 000 zł
na rękę co miesiąc na stażu

tel. 575 583 388
zgłoszenia i informacje 

CEL PROJEKTU
Celem projektu jest wzmocnienie potencjału zawo-
dowego  52 osób, w wieku 15-29 lat,  pozostających 
bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szko-
leniu oraz mieszkają na terenie powiatu zamojskiego 
poprzez udzielenie im wsparcia w uzyskaniu nowych 
kompetencji i kwalifikacji zawodowych, zdobyciu 
doświadczenia zawodowego i praktycznych umie-
jętności w zakresie wykonywania zawodu, co zwięk-
szy ich atrakcyjność oraz szanse na rynku pracy.

UCZESTNICY PROJEKTU
Uczestnikami projektu mogą być osoby zaliczane są 
do tzw. młodzieży NEET, spełniające łącznie nastę-
pujące warunki formalne:
• ukończyły 15 rok życia i na dzień przystą-

pienia/rozpoczęcia udziału w projekcie 
 i otrzymania pierwszej formy wsparcia nie ukoń-
czyły 29 roku życia;

• posiadają niskie kwalifikacje;
• bezrobotne, długotrwale bezrobotne lub bierne 

zawodowo, w tym niepełnosprawne;
• zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 

na terenie powiatu zamojskiego w wojewódz-
twie lubelskim.

Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 
15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:
• nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawo-

dowo);
• nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu 

formalnym  rozumianym jako kształcenie w for-
mach szkolnych w trybie dziennym);

• nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych 
zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupeł-
nienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifi-
kacji zawodowych).

ZAKRES WSPARCIA
Indywidualne doradztwo zawodowe z przygotowa-
niem Indywidualnego Planu Działania
Certyfikowane kursy/szkolenia zawodowe wg po-
trzeb, zainteresowań i osobistych predyspozycji: 
• szkolenie sprzedażowe z obsługą komputera i 

kasy fiskalnej – 60 godzin;
• szkolenie komputerowe ECDL – 132 godziny;
• szkolenie opiekun osoby starszej – 120 godzin.
Płatne staże zawodowe powiązane z ukończo-
nym szkoleniem - co miesiąc okoo 1000 zł. Zapew-
niamy także dodatkowe stypendia szkoleniowe, 
zwrot kosztów dojazdów, ubezpieczenie NNW,  
poczęstunek w trakcie kształcenia.

REKRUTACJA
Rekrutacja prowadzona jest w okresie od 
02.05.2017r.
Aby wziąć udział w rekrutacji należy:
• wypełnić oraz dostarczyć do biura projektu For-

mularz Zgłoszeniowy;
• zadzwonić pod numer tel.: 575 583 388;
• wysłać maila na adres: power@irb.com.pl;
• zgłosić się osobiście w biurze projektu.

Uwaga! Samo dostarczenie dokumentów aplikacyj-
nych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się 
do udziału w projekcie.  O zakwalifikowaniu kandy-

data do projektu będą decydowały kryteria formal-
ne oraz kryteria dodatkowe, punktowane zgodnie 
z Regulaminem Udziału w Projekcie.
 
Pozostałe dokumenty (do wypełniania po zakwalifi-
kowaniu się Kandydata do udziału w Projekcie): 
• Deklaracja Uczestnictwa
• Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
• Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych 

w przypadku osób niepełnoletnich
• Oświadczenie o spełnianiu kryteriów formalnych

Projekt „Młodzi – na podbój rynku pracy!” współ-
finansowany jest przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi 
Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Progra-
mu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 
-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozo-
stających bez pracy na regionalnym rynku pracy – 
projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie 
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Projekt realizowany jest na terenie powiatu zamoj-
skiego w okresie: od 01.05.2017r. do 28.02.2018r. 

BIURO PROJEKTU
Instytut Rozwiązań Biznesowych
22-400 Zamość, ul. Przemysłowa 4, lok. 2 (budynek 
geodezji naprzeciwko starostwa).
telefon: 575 583 388
e –mail: power@irb.com.pl
Biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku  
w godzinach: 08.00 - 16.00.
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