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projekt

ERA MŁODYCH

ZAWODOWCÓW

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 
100 (42 kobiety) osób młodych od 15 do 29 roku życia bez pracy, w tym 
w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu 
(tzw. młodzież NEET) z terenu powiatów: janowskiego, kraśnickiego, 
biłgorajskiego, włodawskiego, chełmskiego, miasta Chełm, miasta 
Lublin, lubelskiego, świdnickiego, poprzez objęcie ich komplekso-
wym wsparciem doradczo-szkoleniowym (indywidualne doradztwo 
zawodowe, grupowe warsztaty aktywizujące, szkolenia zawodowe, 
pośrednictwo pracy) oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia za-
wodowego poprzez udział w 4-miesięcznym stażu.

PROJEKT SKIEROWANY DO:
• osób biernych zawodowo,
• osób bezrobotnych niezarejestrowa-

nych w urzędach pracy w tym: długo-
trwale bezrobotnych, niepełnospraw-
nych i o niskich kwalifikacjach.

FORMY WSPARCIA ZAPLANOWANE 
W PROJEKCIE:

1. Usługi służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w za-
kresie określenia ścieżki zawodowej (indywidualne doradztwo 
zawodowe, warsztaty grupowe, pośrednictwo pracy).

2. Szkolenia podwyższające lub dostosowujące kompetencje 
i kwalifikacje zawodowe:

• monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 
250 godz./ kwiecień-maj 2017/,

• murarz-tynkarz – 240 godz. / kwiecień-maj 2017/,

• magazynier z obsługą wózka widłowego, kasy fiskalnej oraz kom-
puterowych programów magazynowych – 184 godz. / wrzesień-
-październik 2017/,

• fryzjer – 200 godz. / sierpień-wrzesień 2017/,

• kucharz – 200 godz. / czerwiec-lipiec 2017 – I grupa, listopad-gru-
dzień 2017-II grupa/,

• operator żurawi przenośnych – 76 godz. / lipiec- sierpień 2017/,

• operator koparko-ładowarki kl. III – 176 godz. /kwiecień-maj 2017/,

• operator koparki jednonaczyniowej kl. III – 176 godz. /czerwiec-
-lipiec 2017/.

3. Stypendium szkoleniowe – (8,54 brutto za godzinę uczestnic-
twa w szkoleniu).

4. 4-miesieczne płatne staże w wysokości 1500 PLN / miesiąc.

ZAPEWNIAMY:
• stypendium szkoleniowe i stażowe,
• ubezpieczenie NNW,
• badania lekarskie,
• materiały szkoleniowe,
• odzież ochronną,
• wyżywienie podczas szkoleń,
• zwrot kosztów dojazdu z miejsca 

zamieszkania do miejsca szkolenia.

KONTAKT DO BIUR PROJEKTU 
FUNDACJI INICJATYW LOKALNYCH:
LUBLIN
ul. Rynek 7
20-111 Lublin
tel. 81 528 53 33
e-mail: fil@lfr.lublin.pl

JANÓW LUBELSKI
ul. Zamoyskiego 52
23-300 Janów Lubelski
tel. 15 871 75 36
e-mail: janowlubelski@lfr.lublin.pl

WŁODAWA
ul. 11 Listopada 3
22-200 Włodawa
tel. 82 572 29 16
e-mail: wlodawa@lfr.lublin.pl

ADRES STRONY WWW:
www.fil.lublin.pl


