Przedłużamy nabór na darmowe szkolenia
do dnia 30.11.2017 r !!!
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA !!!
LGD „KORONA SĄDECKA” z siedzibą Chełmcu w ramach realizacji
projektu „Korona Sądecka na rzecz osób młodych" - ogłasza nabór chętnych na
szkolenia dla osób wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, bez pracy, które nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET) z 4 gmin woj. małopolskiego
(Chełmiec, Kamionka Wielka, Grybów gm. miejska, Grybów gm. wiejska)
Projekt zakłada realizację szkoleń mających na celu podniesienie/nabycie
kwalifikacji zawodowych, które kończyć się będą egzaminem przeprowadzonym
przez podmiot uprawniony do egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanym
szkoleniem. Nadanie kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i certyfikacji.
Poniżej przedstawiamy listę szkoleń kwalifikowanych, objętych procesem
walidacji i certyfikacji. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną i
możliwością podniesienia swoich kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.
Prawo jazdy kat. „C+E”;
Prawo jazdy kat. „C”;
Prawo jazdy kar. „B”;
Kursu obsługi wózków widłowych z wymianą butli gazowej;
Operator Koparko- ładowarki;
Kursy języka angielskiego;
● Kursy spawania;
● Kurs operatorów urządzeń do cięcia: plazmowego, tlenowego, tlenowego i
plazmowego;
● Kurs na wózki jezdniowe (widłowe);
● Kurs na operatora żurawia (HDS);
● Kurs na operatora suwnic (tzw. kurs suwnicowego / kurs hakowego);
● Kurs na podestu ruchome;
● Kurs ECDL;
● oraz inne.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o kontakt z
Biurem Projektu w siedzibie Urzędu Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2, Ip., pok. 19,
tel.: 18/4145658, celem zweryfikowania kwalifikowalności uczestnika do projektu.
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Formularze rekrutacyjne przyjmowane będą w terminie wyznaczonych
zapisów lub do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację szkoleń.
Aktualny wzór formularza rekrutacyjnego do pobrania w siedzibie Biura
Projektu: Urząd Gminy Chełmiec, ul. Papieska 2, Ip., pok. 19 lub na stronie
internetowej LGD Korona Sądecka
(http://www.lgdkoronasadecka.pl/strona/dokumenty-dla-uczestnikow-projektu)
zakładce: dokumenty dla uczestników projektu

ZGŁOŚ SIĘ JUŻ DZIŚ !!!
Biuro Projektu Stowarzyszenia LGD „Korona Sądecka”,
ul. Papieska 2,
33-395 Chełmiec;
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Punkt rekrutacyjny Gmina Grybów (miejska):
Urząd Miejski
adres: 33-330 Grybów, ul. Rynek 12,
tel.: 18 445 01 40,
Punkt rekrutacyjny Gmina Grybów (wiejska):
Gminny Ośrodek Kultury Filia w Gródku
adres: 33-331 Stróże, Gródek
tel.: 798401736,
Punkt rekrutacyjny Gmina Kamionka Wielka:
Urząd Gminy
adres: 33-334 Kamionka Wielka
tel.: 18 445-60-17 wew. 29
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