Projekt „Na Dolnym Śląsku Praca czeka na Ciebie”,
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do
zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie: 6.1.1 Wsparcie osób
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Projektodawca: Bison Consulting S.A. z siedzibą we Wrocławiu:
50-010 Wrocław, ul. Podwale 62, tel. (071) 341 82 30, fax. (071) 342 00 80, e-mail:
office@bison.com.pl, www.bison.com.pl www.pracaczekanaciebie.pl
Partner Projektu: IMPULSE1 Irena Bernagiewicz-Garbera tel./fax. 071 78-344-86, e-mail:
impulse1@wp.pl www.impulse1.pl
Cel Projektu: jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób pozostających bez zatrudnienia
zamieszkujących obszary wiejskie poprzez zwiększenie ich mobilności geograficznej.
Bison Consulting S.A. i IMPULSE1 poprzez działania promocyjne, informacyjne i edukacyjne
wskaŜe moŜliwości oraz pozytywne aspekty podjęcia zatrudnienia poza miejscem
zamieszkania, a poprzez wsparcie finansowe w formie dofinansowania przejazdów z miejsca
zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrotu kosztów zakwaterowania, uczestnicy projektu
zwiększą swoją zdolność do zatrudnienia i w efekcie podejmą prace poza miejscem zamieszkania.
Projekt realizowany w gminach: DzierŜoniów, Łagiewniki, Bystrzyca Kłodzka i Międzylesie.
W ramach Projektu zostaną zorganizowane spotkania informacyjne i rekrutacyjne, a w ich
wyniku zostanie zrekrutowanych po 20 uczestników z kaŜdej ww. gminy. Uczestnicy projektu
otrzymają wsparcie w postaci:
- poradnictwa zawodowego
- pośrednictwa pracy
- dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy lub
- zwrot kosztów zakwaterowania.
Projekt kierowany jest do: osób pozostających bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych
jako bezrobotne lub poszukujące pracy) zamieszkujące ww. gminy zamierzające podjąć
zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą, naleŜące do
jednej z poniŜszych grup:
- osoby powyŜej 45 roku Ŝycia,
- osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich
dwóch lat,
- kobiet (w tym zwłaszcza powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po
przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci).
Ilość uczestników projektu z gminy DzierŜoniów: 20
Zapraszamy zainteresowane osoby na najbliŜsze spotkania w DzierŜoniowie:
Spotkanie informacyjne: 19 luty 2009

godz. 10:00 do 16:00

Centrum Rozrywki Hi Life, ul. Batalionów Chłopskich 19a, DzierŜoniów
Uwaga: Urząd Gminy DzierŜoniów nie jest organizatorem projektu i nie ponosi
odpowiedzialności za treść informacji i realizację projektu.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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