LISTA INSTYTUCJI UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA DLA OSÓB
ZWOLNIONYCH, PRZEWIDZIANYCH DO ZWOLNIENIA LUB ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY

Nazwa i adres instytucji
udzielającej wsparcia

Międzynarodowe Centrum
Doskonalenia Kadr
Sp. z o.o.

Tytuł projektu

Nowa perspektywa

ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk

Navigator International Sp. z
Nowe kwalifikacje, praca w nowym
o.o.
zawodzie
Al. Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa

Business School H. Polak, M.
Polak Sp. Jawna
ul. Bagatela 13
00-585 Warszawa

Centrum Edukacji i
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
ul. Konstytucyjna 42C
92-203 Łódź

Dla kogo przewidziane jest wsparcie

Poradnictwo zawodowe
Poradnictwo psychologiczne
Projekt skierowany wyłącznie do nauczycieli i pracowników instytuacji sektora oświaty ( 60 osób,
Szkolenia zawodowe (cel szkoleń to nabycie przez UP
w tym min.48 kobiet), zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia
kwalifikacji zawodowych przygotowujących do
z pracy z przyczyn dot. zakładu pracy po 31.12.2012 roku zamieszkałych w roz.KC lub
wykonywania nowego zawodu; wybór szkoleń nastąpi
pracujących na obszarze województwa łódzkiego
w oparciu o wyniki analizy potrzeb UP, opracowanych
IPD, oraz analizy ofert pracy i zawodów deficytowych
Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły i prowadzona jest do końca listopada 2014
na rynku pracy w WŁ)
r.
Staż zawodowy
Pośrednictwo pracy

Wsparcie przewidziane jest dla 50 nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty - 25 osób
zwolnionych z przyczyn dotyczących zakladu pracy po dn. 31.12.2012 r i 25 zagrożonych
zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
REKRUTACJA: VIII-X.2014

Nowe szanse na zatrudnienie

AUO OSK "OLIMP" s.c.

Grupa docelowa: 50 (35K;15M) nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty zwolnionych,
zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia po 31.12.2012r. z przyczyn
dot.zakładu pracy zamieszk. lub pracujących (wg KC) w m. Łodzi (WŁ), w tym: 50% nauczycieli i
Zmiana na lepsze - wsparcie dla
50% prac. niepedagogicznych; 50%zwoln. (50%bezrob. i 50%nieaktywn.) i 50%pracujących
pracowników sektora oświaty
(zagroż. /przewidz. do zwoln.).

Powrót na rynek pracy

Wsparcie przewidziane jest dla 32 nauczycieli i pracowników instytucji sektroa oświaty
zwolnionych po dniu 31.12.2012 r. z przyczyn dotyczących zakładu pracy, ze szkół i innych
placówek oświatowych Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego.
REKRUTACJA: VII-XI.2014

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 65
90-131 Łódź

Przyszłość w turystyce kompleksowe wsparcie nauczycieli
poszukujących zatrudnienia w
sektorze HTR

Projekt skierowany do 50 nauczycieli, zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub
przewidzianych do zwolnienia po 31.12.2012 z przyczyn dotycz. zakładu pracy z obszaru
województwa łódzkiego ( w przypadku osób fizycznych zamieszkują one obszar województwa
łódzkiego w rozumieniu przepisów KC lub pracują na terenie woj. łódzkiego).
Rekrutacja do projektu VI-VII 2014

Polskie Centrum Edukacji
Tomasz Marciniak Spółka
Jawna
Al. Komisji Edukacji Narodowej
103/65, 02-777 Warszawa,
Biuro projektu: Al. Kościuszki
39/7c, 90-418 Łódź,
www.staz.pl.edu.pl

CONSULTOR Sp. z o.o.
ul. Droga Męczenników
Majdanka 74, 20-325 Lublin
Biuro projektu: ul. Piotrkowska
29/11, 90-410 Łódź

Ze stażem w przyszłość

Projekt skierowany do 72 osób dorosłych w wieku do 35 roku życia (w tym 50 K),
zamieszkujących województwo łódzkie, zwolnionych maksymalnie do 6 miesięcy przed
przystąpieniem do projektu z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Rekrutacja prowadzona będzie w miesiącach: IX, X.2013 r. oraz I, II, IX i X 2014 r.

Czas na EKO-zawód!

Poradnictwo zawodowe
Szkolenia zawodowe
Pośrednictwo pracy
Studia podyplomowe
Staż zawodowy

Poradnictwo zawodowe
ŚCIEŻKA DOTACYJNA:
Szkolenie ABC firmy
Grupa docelowa 40 nauczycieli i pracowników sektora oświaty (34K, 6M) zwolnionych (24K,4M),
Szkolenie księgowość w MŚP
przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem (10K,2M) po dn. 31.12.2012r. z
Doradztwo w zakresie sporządzania biznes planu
pracy z przyczyn dot. zakładu pracy w wieku 18-60l. z wykszt. min. średnim, zamieszkałych na
Bezzwrotne dotacje na rozwój firmy (do 40 tys. zł dla
terenie woj. łódzkiego (wg KC) zamierzających podjąć zatrudnienie lub rozpocząć prowadzenie
10 osób)
działalności gosp. biorąc pod uwagę charakterystykę terenu 6K i 1M stanowić będą os. z
Wsparcie pomostowe (1 600,00 zł przez 6 m-cy)
terenów wiejskich.
ZMIANA KWALIFIKACJI:
Szkolenie pracownik biurowy z obsługą kadr i płac
REKRUTACJA: I edycja 07.2014; II ed. 09.2014.
oraz certyfikatem ECDL Core (dla 10 osób)
Studia podyplomowe (dla 16 osób)
Staże zawodowe (4-miesięczne dla 14 osób)

REKRUTACJA: VII-VIII.2014

Al. Armii Krajowej 22A lok. 1
97-300 Piotrków Trybunalski

Formy wsparcia

Projekt skierowany do 168 osób (154 K i 14 M), odchodzących z rolnictwa z obszaru
województwa łódzkiego (osoby fizyczne zamieszkujące obszar województwa łódzkiego w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywlinego lub pracujące na terenie województwa łódzkiego). BO
projektu muszą spełnić m.in. kryteria: 100% ubezpieczonych w KRUS gotowych do podjęcia
zatrudnienia w obszarze niezwiązanycm z rolnictwem, min. 80% uczestników będą stanowić
kobiety. Dodatrkowo punktowane na etapie rekrutacji będą: wykształcenie - co najwyżej średnie,
dochód do 1 000,00 PLN brutto.

Okres realizacji projektu

01.07.2014-30.06.2015

01.08.2014-30.09.2015

01.07.2014-30.09.2015

Poradnictwo zawodowe
Poradnictwo psychologiczne
Studia podyplomowe (dla 30 osób)
Szkolenia: ECDL Core, język angielski
Szkolenia zawodowe: archiwista (dla 10 osób),
samodzielny księgowy (dla 10 osób)
Staże zawodowe (3-miesięczne dla 20 osób)
Pośrednictwo pracy

01.07.2014-30.09.2015

Poradnictwo psychologiczne
Kursy zawodowe
Pośrednictwo pracy
Staże/praktyki zawodowe

01.07.2014-30.09.2015

Poradnictwo zawodowe
Indywidualne poradnictwo psychologiczne
Studia podyplomowe (Nowoczesne usługi turystyczne,
ze specjalizacją w zakresie: turystyka, hotelarstwo,
rekreacja)
Staże zawodowe

02.06.2014-30.09.2015

Poradnictwo zawodowe,
Poradnictwo psychologiczne,
Szkolenia psychospołeczne
Szkolenia i doradztwo grupowe z przdsiębiorczości,
Szkolenia zawodowe (o tematyce zgodnej z
opracowanym planem rozwoju zawodowego oraz
profilem uczestników) np.: księgowość, florystyka,
fakturowanie, itp.
Staże (w tym wsparcie ze strony coacha)

01.09.2013 -31.05.2015

Indywidualne doradztwo z IPD
Warsztaty poszukiwania pracy i autoprezentacji
Indywidualne doradztwo z pośrednictwem pracy
Szkolenia zawodowe: zielarstwo, florystyka, agroturystyka, rękodzieło artystyczne

01.08.2013 -31.12.2014

Poradnictwo psychologiczne,
Poradnictwo zawodowe,
Szkolenia zawodowe: Logistyk/spedytor, Organizator
ruchu turystycznego, Projektant stron internetowych,
Staż zawodowy,
Pośrednictwo pracy

01.03.2014 -31.03.2015

Rekrutacja będzie mieć charakter otwarty i prowadzona będzie w okresie 08.2013 r.10.2014 r.
Szkolenia i Edukacja
Sp. z o.o.Sp. k.
ul. Henryka Pobożnego 14, 35617 Rzeszów
Biuro projektu: ul. Gdańska
91/93 pok. 17, 90-613 Łódź

Nowy zawód Twoją szansą!

Zgierskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne MARKAB Sp.
z o.o.
ul.
Kierowca zawodowy - szansa na
Wiosny Ludów 26A, 95-100
dalszą pracę
Zgierz, www.markab.pl
Biuro projektu: jw..

Projekt skierowany do 60 osób (min. 36 kobiet), które utraciły pracę z przyczyn dotyczących
zakłądu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
(zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne) zamieszkałych w rozumioeniu KC na obszarze
wojewóztwa łódzkiego.
Rekrutacja od kwietnia 2014 r. do wyczerpania wolnych miejsc, max. do sierpnia 2014
r.

Projekt skierowany do 140 os. dorosłych ( 140 os. 21-64 l.), mieszkańców pow. zgierskiego i m.
Łódź (do pracodawców i pracowników pracodawców przechodzących procesy
restrukturyzacyjne, os. zwolnionych z przyczyn zakładu pracy oraz przewidzianych do
Doradztwo zawodowe,
zwolnienia), kwalifikujących się do kursu prawa jazdy kat.C (posiadaczy PJ kat. B), C+E (
psychologiczne i pośrednictwo pracy,
posiadaczy PJ kat. C). Uczestnikami będą osoby zwolnione (które utraciły pracę z przyczyn dot.
kurs prawa jazdy kategorii "C" z obsługą tachografu i
zakładu pracy w okresie niedłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu),
kursem pierwszej pomocy,
przewidziane do zwolnienia (znajdujące się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub
kurs prawa jazdy kategorii "C+E" z obługą tachgrafu i
stosunku służbowego z przyczyn dot. zakładu pracy), lub osoby zagrożone zwolnieniem z pracy
kursem pierwszej pomocy,
z przyczyn dot. zakładu pracy (osoby zatrudnione u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12
kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej dla
miesięcy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania
kierowców zawodowych kategorii "C", "C+E" (osoby
stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników zgodnie z
od 21 roku życia).
przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z
przyczyn niedotyczących pracowników).
Rekrutacja otwarta o charakterze ciagłym.

01.04.2013 -31.03.2015

DGA S.A.
ul. Towarowa 35
W kierunku nowego zatrudnienia 61-896 Poznań
program outplacement w
Biuro projektu: ul. Kościuszki 41
województwie łódzkim
lok. 7; 90-418 Łódź
www.wkierunkuzatrudnienia.pl

Projekt skierowany do 150 osób, (85 K i 65 M) z Województwa Łódzkiego (osoby fizyczne
zamieszkujące lub pracujące na obszarze Województwa Łódzkiego), zwolnione z pracy
z winy zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 mc-y przed dniem przystąpienia do projektu
(w tym osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub przewidziane do zwolnienia).

Rekrutacja prowadzona będzie przez cały okres trwania projektu.

"HRP Group" Sp. z o. o.
Al. T. Kościuszki 39
90-418 Łódź,
http://hrpgrants.com.pl/projekt/sr
ebrnybiznes

Stowarzyszenie B-4
Pl. Kilińskiego 2
35-005 Rzeszów
Biuro projektu: ul. Gdańska 80
(wejście C, parter); 90-613
Łódź;
www.zsp.b4ngo.pl

Srebrny biznes

Projekt skierowany do 24 osób w wieku 50-64 lat ( w tym 15 K), które utraciły zatrudnienie bądź
są zagrożone jego utratą z przyczyn zakładu pracy (w okresie do 6 mc-y przed dniem
przystąpienia do projektu), zamieszkałe (w rozumieniu KC) lub pracujące na terenie
Województwa Łódzkiego.
Rekrutacja do projektu została zakończona.

Zadbaj o swoją przyszłość

Projekt skierowany do 60 osób (31 K i 29 M), zamieszkujących na terenie Województwa
Łódzkiego (w rozumieniu KC), które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w
okresie niedłuższym niż 6 mc-y przed dniem przystąpienia do projektu, lub są przewidziane do
zwolnienia. Do projektu preferowane będą osoby powyżej 45 roku życia i osoby bez
wykształcenia wyższego, w tym 30 osób bezrobotnych (17 K i 13 M), osoby nieaktywne
zawodowo w liczbie 15 (8 K i 7M) oraz osoby zatrudnione w liczbie 15 (6 K i 9M). Warunkiem
przystąpienia do projektu jest nie skorzystanie do tej pory ze wsparcia outplacementowego.

Rekrutacja do projektu zakończona.

Centrum Samorządności i
Regionalizmu
ul. Kozia 11lok. 15
99-400 Łowicz
Biuro projektu:
ul. Barlickiego 10
99-300 Kutno

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "PLUSK" Sp. z o.
o.
ul. Kulczyńskiego 2
38-440 Iwonicz Zdrój;
Biuro projektu: ul. Gdańska
91/93 pok. 16 /budynek E,
I piętro/; 90-613 Łódź
www.kwalifikacjekadr.pl

Nawigator na Nową Pracę

Projekt skierowany do 80 żołnierzy zawodowych oraz personelu cywilnego wojska (55 ZZ i 25
PC), w tym nie mniej niż 25 kobiet oraz min. 50 osób o co najwyżej średnim wykształceniu zamieszkałych i/lub pracujących na terenie województwa łódzkiego.
Rekrutacja została zakończona.

Nowe kwalifikacje drogą do
sukcesu

Projekt skierowany do 66 osób (min. 40 K, 26 M), które utraciły pracę z przyczyn dotyczących
zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 mc-y przed dniem przystąpienia do projektu.
Uczestnicy projektu to osoby zwolnione z przedsiębiorstw dotkniętych procesami
restrukturyzacyjnymi, zamieszkałe w rozumieniu KC na obszarze Województwa Łódzkiego.

Poradnictwo zawodowe i psychologiczne,
kursy zawodowe( m.in. z zakresu obsługi komputera,
obsługi kas fiskalnych, kursy językowe-ostateczna
tematyka szkoleń dostosowana będzie do preferencji
pracodawców),
staże i praktyki zawodowe,
subsydiowane zatrudnienie,
wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność
gospodarczą (warsztaty ABC działalności
gospodarczej, wsparcie finansowe na uruchomienie
działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe oraz
wsparcie pomostowe przedłużone oraz wsparcie
doradcze),
pośrednictwo pracy.

02.01.2013-31.12.2014

Szkolenia zawodowe i poradnictwo zawodowe:
szkolenie zawodowe ICT,
szkolenia z zakresu GD,
poradnictwo zawodowe,
wsparcie finansowe i podstawowe wsparcie
pomostowe oraz przedłużone wsparcie pomostowe.

01.01.2013-31.12.2014

Poradnictwo zawodowe i psychologiczne,
pośrednictwo pracy,
szkolenia zawodowe (dobrane według potrzeb
uczestników- "szyte na miarę"),
praktyki zawodowe,
staże i subsydiowane zatrudnienie,
szkolenie biznesowe (dotyczące założenia i
prowadzenia własnej działalności gospodarczej),
doradztwo biznesowe,
wsparcie finansowe, wsparcie pomostwowe
podstawowe i wsparcie pomostowe przedłużone).

01.01.2013-31.12.2014

Indywidualne poradnictwo zawodowe,
indywidualne poradnictwo psychologiczne,
kursy zawodowe,
staże,
praktyki,
subsydiowane zatrudnienie,
warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, praktyczne
pośrednictwo pracy,
wsparcie z zakresu przedsiębiorczości - szkolenie i
doradztwo ( w tym wsparcie finansowe , pomostowe
podstawowe oraz pomostowe przedłużone)

01.02.2013-30.06.2015

Poradnictwo zawodowe grupowe i indywidualne (IPD),
szkolenia zawodowe (pracownik obsługi biurowej,
doradca finansowy i inwestycyjny, przedstawiciel
handlowy),
staże

01.04.2013-30.11.2014

Rekrutacja: III tura rekrutacji: V-VI 2014r.

ŚCIEŻKA SZKOLENIOWA:
poradnictwo psychologiczne,
Projekt skierowany do 202 uczestników (112 K i 90 M) , pracujących lub zamieszkujących na
poradnictwo zawodowe (IPD),
terenie województwa łódzkiego według Kodeksu Cywilnego, w tym: 93 osób zwolnionch, które
PM Doradztwo Gospodarcze
utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, 69 osób szkolenia zawodowe (tematyka szkoleń dostosowana
Sp. z o. o.
Program Outplacement - wsparcie przewidzianych do zwolnienia, które otrzymały wypowiedzenie lub informację o nieprzedłużeniu
do indywidualnych potrzeb uczestników),
ul. Wadowicka 8A
dla pracowników objętych
pośrednictwo pracy,
stosunku pracy/służbowego z przyczyn zakładu pracy w firmach przechodzących procesy
30-415 Kraków
procesami restrukturyzacji
staże, praktyki zawodowe
restrukturyzacyjne, 40 osób zagrożonych zwolnieniem z przyczyn nie dotyczącym pracownika,
Biuro projektu:
zatrudnienia w województwie
subsydiowane zatrudnienie.
zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne .
ul. Piwna 3/8
łódzkim
ŚCIEŻKA DOTACYJNA - wsparcie BO w rozpoczęciu
91-003 Łódź
działalności gospodarczej:
Rekrutacja na ścieżkę dotacyjną została zakończona.
szkolenie własna firma od podstaw,
Rekrutacja na ścieżkę szkoleniową trwa przez cały okres realizacji projektu. Informacje
doradztwo
grupowe i indywidualne,
dotyczące terminu rekrutacji będą podawane do publicznej informacji w biurze projektu
wsparcie finansowe w tym wsparcie pomostowe.
(ul. Piwna 3/8, 91-003 Łódź), na stronie internetowej http://projektpraca.com/ oraz w
lokalnej prasie.

Miasto Łódź,
ul. Piotrkowska 104,
90-926 Łódź

Stowarzyszenie B-4,
ul. Zagłoby 7 B,
35-304 Rzeszów
Biuro projektu: ul. Gdańska
80(wejście C, parter);
90-613 Łódź
www.zsp2.b4ngo.pl

Kompleksowe wsparcie osób
zwolnionych
i przewidzianych do zwolnienia z
łódzkiego rynku pracy

Zadbaj o swoją przyszłość-II
edycja

01.03.2013-28.02.2015

Poradnictwo zawodowe, psychologiczne oraz
pośrednictwo pracy,
szkolenia zawodowe
(planowane szkolenia:kurs obsługi suwnicy (45h) oraz
kurs na operatora wózków widłowych jezd.,
kurs operatora koparko-ładowarki (180h),
kursy energetyczne (32h) obejmujące uprawnienia:
G1, G2, G3, E, D-uzyskanie świadectwa kwalifikacji w
zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
Projekt skierowany do 200 osób fizycznych (110 kobiet, 90 mężczyzn) zamieszkałych w
elektroenergetycznej do 1 kV i powyżej 1 kV,
rozumieniu przepisów KC lub pracujących w Łodzi, w tym 70 osób (38 kobiet, 32 mężczyzn)
uprawnienia w zakresie obsługi kotłów wodnych i
zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przez
parowych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, szkolenie w
dniem przystąpienia do projektu oraz 130 osób (72 kobiety, 58 mężczyzn) przewidzianych do
zakresie uzyskania uprawnień gazowych Gr. III na
zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy tj. znajdujących się w okresie wypowiedzenia.
stanowisku E lub D, uprawnienia UDT w zakresie
obsługi i napełniania przenośnych zbiorników
Rekrutacja ma charakter otwarty i prowadzona będzie w okresie: 01-12.2014.
3
ciśnieniowych-butli o pojemności powyżej 350 m ,
kurs spawania MIG/MAG/TIG/gazowe lub spawania
łukowego elektrodą otuloną (140h), kurs z zakresu
księgowości I stopnia (80h), kurs z zakresu
księgowego II stopnia (170h) kursy z obsługi
komputera kończące się uzyskaniem Europejskiego
Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL
CORE ( 150h) i CAD (70h);
staże zawodowe.

01.01.2014-30.06.2015

Blok doradczo-szkoleniowy, szkolenia według potrzeb
tj. szkolenia zawodowe) dobór szkoleń na podstawie
IPD, średni czas trwania kursu 130 h . Szkolenia
zawodowe kończące się egzaminem zewnętrznym i
uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane
kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do
wykonywania zawodu unormowanych
rozporządzeniem właściwego ministra lub będące
prowadzone w oparciu o certyfikowane programy
nauczania,
staże,
szkolenia i doradztwo biznesowe,
wsparcie finansowe,wsparcie pomostowe podstawowe
oraz wsparcie pomostowe przedłużone.

01.11.2013-30.06.2015

Projekt skierowany do 50 osób (25 kobiet, 25 mężczyzn) zamieszkujących ( w rozumieniu KC)
na terenie WŁ, które utraciły pracę ( praca na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej) z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed
dniem przystąpienia do projektu lub są przewidziane do zwolnienia przez pracodawców
przechodzących procesy restrukturyzacyjne, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie
WŁ zamierzających rozpocząć prowadzenie DzG ( z wyłączeniem osób zarejestrowanych w
EDG,KRS, CEiloDzG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w
okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) lub chcących nabyć nowe
kwalifikacje poprzez szkolenia oraz staże.
Rekrutacja do projektu została zakończona.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "PLUSK" Sp. z o.
o.
ul. Kulczyńskiego 2
38-440 Iwonicz Zdrój

Nowe horyzonty

Projekt skierowany do 60 osób (min. 46 kobiet), które utraciły pracę z przyczyn dotyczących
zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne z obszaru
województwa łódzkiego (w przypadku osób fizycznych zamieszkują one na obszarze
województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów KC).
Rekrutacja otwarta o charakterze ciągłym.

Poradnictwo zawodowe,
poradnictwo psychologiczne,
szkolenia VCC: Pracownik obsługi biurowej;
Logistyk/spedytor; Opiekun osoby starszej
staże,
pośrednictwo pracy.

01.03.2014-28.02.2015

