Projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jesteś osobą niepełnosprawną?
Chcesz odnieść sukces na rynku pracy?
Zapoznaj się z ofertą bezpłatnych usług i weź udział w projekcie
„W pełni wykwalifikowani na rynku pracy!”
TRWA REKRUTACJA NA I EDYCJĘ SZKOLEŃ
(GRAFIK KOMPUTEROWY I PRACOWNIK KANCELARYJNY)
KRYTERIA:
 orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo
 osoby uczące się i/lub zamieszkałe na obszarze województwa śląskiego
 wiek od 15-64 lat
W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY BEZPŁATNE USŁUGI:
 IPD - Indywidualny Program Działania
(m.in. diagnoza przyczyn pozostawania bez pracy, planowanie ścieżki kariery
zawodowej)
 poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne
(m.in. zajęcia z motywacji, bilans swoich mocnych i słabych stron)
 poradnictwo zawodowe
(m.in. aktywne metody poszukiwania pracy, zasady przygotowania profesjonalnych
dokumentów aplikacyjnych)
 szkolenia zawodowe - do wyboru 1 z 3 szkoleń :


GRAFIK KOMPUTEROWY (120 godzin)



PROGRAMISTA (120 godzin)



PRACOWNIK KANCELARYJNY (120 godzin)

 warsztaty kompetencji społecznych
(m.in. zasady efektywnej komunikacji, twórcze rozwiązywanie konfliktów, sztuka
negocjacji i wywierania wpływu, skuteczna autoprezentacja)
 6 miesięczne staże zawodowe w przedsiębiorstwach z województwa śląskiego
PONADTO ZAPEWNIAMY:
Projekt „Wykwalifikowany nauczyciel = kompetentny uczeń” realizowany przez LECHAA CONSULTING Sp. z o. o. w ramach
Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na podstawie
umowy podpisanej z Samorządem Województwa Śląskiego
Lechaa Consulting Sp. z o.o.
www.lechaa.pl
NIP: 712-278-35-96,
Regon: 004182334,
Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000173751,
Kapitał zakładowy: 50.000 zł
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 stypendium szkoleniowe
 stypendium stażowe
 zwrot kosztów dojazdu na zajęcia
 zaświadczenie o ukończenia szkolenia
 bezpłatne materiały szkoleniowe oraz poczęstunek podczas zajęć
 najlepszą kadrę trenerską
 miejsce szkolenia w miejscowości, w której zbierze się grupa lub miastach
powiatowych

województwa

śląskiego,

w

miejscach

pozbawionych

barier

architektonicznych dla osób niepełnosprawnych
WEJDŹ NA NASZĄ STRONĘ: WWW.WYKWALIFIKOWANI.LECHAA.PL

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do kontaktu.
Chętnie udzielimy szczegółowych informacji.
Biuro projektu „W pełni wykwalifikowani na rynku pracy!”
Lechaa Consulting Sp. z o. o., Biuro w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 22 pok. 504, V p. , 40 – 032 Katowice
tel. (32) 785 78 50, 536 26 16 36,
e-mail: wykwalifikowani@lechaa.pl
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