Bezpłatne kursy dla osób bezrobotnych
Gminne Centrum Informacji w Mosinie we współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu
zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych kursach, które przeznaczone są dla osób niepracujących w
wieku od 18 do 63 roku życia, emerytów, rencistów czy osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego.
Opis projektu:
grupa docelowa – osoby bierne zawodowo (niepracujące i niezarejestrowane w Urzędzie Pracy na
dzień wejścia do projektu – potwierdzone drukiem z ZUS z datą wejścia do projektu ) w wieku 1864 lata z terenu województwo Wielkopolskiego,
udział w szkoleniu zawodowym poprzedzony jest spotkaniami indywidualnymi z Doradcą zawodowym,
Psychologiem i Pośrednikiem Pracy oraz warsztatami grupowymi w zakresie aktywnego poszukiwania pracy,
czas trwania wszystkich zajęć około 2 tygodni
za udział w kursie (szkoleniu zawodowym) uczestnicy otrzymują jednorazowe stypendium szkoleniowe po
zakończeniu kursu – 9,60 zł netto/1 h kursu na osobę – kwota stypendium szkoleniowego od 960 do 1152 zł
netto
Uczestnicy dojeżdżający na szkolenie z innej miejscowości mogę ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu (bilet
jednorazowy, miesięczny lub samochód)
W zależności od projektu kurs będzie trwał 100 lub 120 h zegarowych (od poniedziałku do piątku) max. 8 h
dziennie.
Kurs/szkolenie zawodowe w przypadku tych osób będzie zakończony uzyskaniem kompetencji, osoby te
mogą podjąć 3 miesięczny staż – ilość wolnych miejsc stażowych to 50 % grupy docelowej każdego
z czterech projektów, stypendium stażowe 1440,00 zł netto/miesiąc, Uczestnicy dojeżdżający na
staż z innej miejscowości mogę ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu - (bilet miesięczny lub samochód).
W 3 projektach mamy refundację dodatku do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty (od 300 do 500 zł
brutto/m-c).
Propozycje szkoleń:
kadrowo- płacowe z pakietem Office i obsługą biura.
Administracyjno - biurowe z elementami sprzedaży
Kosmetyczne ze stylizacją paznokci.
Korzyści:
nabycie nowych kompetencji,
małe grupy 8-12 osób,
materiały dydaktyczne dla każdego uczestnika,
wszystkie spotkania, szkolenia odbędą się w Mosinie.
Zapisy w gminnym Centrum Informacji w Mosinie:
- osobiście - Budynek nr 2 Urzędu Miejskiego w Mosinie, ul. Dworcowa 3, II piętro, pok. 3.11
- telefonicznie/sms - 510 197 558
- email- gci@mosina.pl
Przewidywany czas rozpoczęcia szkolenia - styczeń 2022 r.

