Stowarzyszenie na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu
w Oświęcimiu/Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu
realizuje projekt pn. „Z POWER-em na START!”

Dla kogo:






osoby pomiędzy 15-29 rokiem życia;
osoby nie uczestniczące w szkoleniu;
osoby niepełnosprawne;
bierne zawodowo;
osoby pochodzące z terenów wiejskich poza ZIT zamieszkałe powiat
brzeski, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski,
oświęcimski, wadowicki lub wielicki (wykaz gmin na drugiej stronie).

Okres realizacji projektu:
Projekt jest realizowany od 1.03.2020 r. do 30.11.2022 r.

Dofinansowanie projektu:
Wartość dofinansowania projektu z Unii Europejskiej
wynosi 625 029,50 zł

Źródło współfinansowania:
Oś priorytetowa I RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH, Działanie
1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy; Poddziałanie 1.2.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu oferujemy bezpłatnie:









spotkania z doradcą zawodowym;
spotkania z coachem;
spotkania z pośrednikiem pracy;
szkolenia/kursy zawodowe;
3 miesięczne staże, płatne
zwroty kosztów dojazdu;
badania lekarskie i ubezpieczenie w trakcie stażu;
catering na szkolenia;

Dowolne szkolenia zawodowe, zakończone egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem
certyfikatu – wartość szkolenia – 2800 zł brutto na osobę, np.:







gastronomiczne: kucharz, cukiernik, barman-barista, kelner;
prawo jazdy kat. B
wózki widłowe;
księgowość i rachunkowość;
spawanie techniką MIG i TIG;
operator maszyn budowlanych: koparka, ładowarka, koparko-ładowarka, walec;

Więcej informacji na stronie: http://zps.szih.pl/
oraz w biurze projektu:
Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu
32-600 Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7
tel. 33-847-54-75 (w dni robocze w godz. 800 – 1600)

(powiat brzeski – gminy: Borzęcin, Czchów, Dębno, Gojnik, Iwkowa, Szczurowa; powiat limanowski – gminy: Dobra, Jodłownik,
Kamienica, Laskowa, Limanowa (gmina wiejska), Łukowica, Niedźwiedź, Słopnice, Tymbark; powiat myślenicki - gminy: Lubeń,
Myślenice, Pcim, Raciechowice, Tokarnia, Wiśniowa; powiat nowosądecki - gminy: Gródek nad Dunajcem, Kamionka Wielka, Korzenna,
Krynica-Zdrój, Łabowa, Łącko, Łososina Dolna, Podegrodzie; powiat nowotarski – gminy: Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka,
Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ (gmina wiejska), Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Spytkowice;
powiat oświęcimski – gminy: Polanka Wielka, Przeciszów; powiat wadowicki – gminy: Lanckorona, Mucharz, Spytkowice, Stryszów,
Brzeźnica; powiat wielicki – gmina: Gdów.)

