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- Młodzież opuszczająca pieczę (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
- Młode matki przebywające w domach dla samotnych matek.
- Absolwentów młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych 
ośrodków socjoterapii (do 2 lat  po opuszczeniu ośrodków),
- Absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych 
ośrodków wychowawczych (do 2 lat po opuszczeniu ośrodków),Osoby, które 
zakończyły naukę w szkolespecjalnej (do 2 lat po za-kończeniu nauki w szkole specjalnej),
- Osoby młode, które opuściły zakłady  poprawcze, schroniska dla nieletnich, zakłady 
karne lub areszty śledcze (do 2 lat po opuszczeniu instytucji),
- Osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia
 w zakładzie).
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Cel szczegółowy :
Zniwelowanie barier na rynku pracy i zwiększenia możliwości zatrudnienia 24 uczestników projektu 

(15-29 ) tzw. młodzież NEET(14K i 10M) opuszczających pieczę zastępczą. na
obszarze WKP w okresie 04.2019-02.2020 poprzez zidentyfikowanie potrzeb uczestnika projektu, nabycie i/lub rozwój

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego oraz wzrost umiejętnościporuszania się na rynku pracy.

OSiRK

DENAR

KURSY & SZKOLENIA

Projekt realizowany w ramach Gwarancji dla młodzieży

Biuro projektu: Łochowo ul. Klonowa 8  

Zapewniamy
- stypendium szkoleniowe/ stażowe ( 1.314,38  m-c  

brutto ) wraz ze składkami ZUS;

- 3 miesięczny staż;

- bezpłatne materiały piśmiennicze

- opiekę doradcy zawodowego i pośrednika pracy

- zakup cateringu w czasie szkolenia

- zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia;

Projekt skierowany do osób:
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Zniwelowanie barier na rynku pracy i zwiększenia możliwości zatrudnienia 24 uczestników projektu 

(15-29 ) tzw. młodzież NEET(14K i 10M) opuszczających pieczę zastępczą. na
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kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego oraz wzrost umiejętności poruszania się na rynku pracy.

OSiRK

DENAR
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Projekt realizowany w ramach Gwarancji dla młodzieży

Biuro projektu: Łochowo ul..8 Klonowa 

Oferujemy:
- szkolenia zawodowe nadające kwalifikacje zawodowe 

- Pracownik kadrowo – płacowy z obsługą komputera, 

- Spawacz MIG/MAG, 
- Operator drona  i inne….)

( np....:  

- Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputera,
- Rejestratorka medyczna z obsługą komputera, 
- Podstawy księgowości z obsługą komputera,
- Magazynier z obsługą wózka widłowego, 
- Przedstawiciel handlowy
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