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CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt „Czas na aktywmość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 

I stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

• wspieramy instytucjonalnych i indywidualnych uczestników rynku pracy

• pomagamy bezrobotnym i poszukującym pracy w podniesieniu kwalifikacji i znalezieniu 
zatrudnienia

• prowadzimy analizy i badania naukowe w zakresie zagadnień  rynku pracy

• szkolimy i doradzamy pracownikom administracji samorządowej i instytucji rynku pracy

• wspieramy rozwój poradnictwa zawodowego dla młodzieży

• udzielamy wsparcia imigrantom, emigrantom, a także pracodawcom planującym 
zatrudnienie obcokrajowców

• wspieramy instytucje rynku pracy funkcjonujące w obszarze przygranicznym

• realizujemy i rozwijamy ideę ekonomii społecznej

• tworzymy i uczestniczymy w lokalnych partnerstwach na rzecz rozwoju

• inicjujemy i rozwijamy dialog pomiędzy pracownikami a pracodawcami

• podejmujemy dyskusję nad zagadnieniami społeczno- gospodarczymi w oparciu 
o katolicką naukę społeczną

• inicjujemy debatę publiczną nad kształtem życia społecznego w Polsce i w Europie 

• swoje cele realizujemy poprzez m.in.: dyskusje, seminaria, konferencje,  szkolenia, 
warsztaty, staże,  studia, analizy, badania, publikacje, raporty.

INSTYTUT RYNKU PRACY – FUNDACJA NOWY STAW

Jesteśmy działem Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, 
organizacji pozarządowej działającej na Lubelszczyźnie od 20 lat.  

Kontakt:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 20-029 Lublin

tel.: 81 534 61 91; fax: 81 534 61 92
e-mail: instytut@irp-fundacja.pl

Misją Instytutu jest udzielanie profesjonalnego wsparcia aktualnym i potencjalnym
uczestnikom rynku pracy w ich rozwoju w duchu poszanowania godności 

człowieka jako podmiotu pracy.

Zapraszamy na naszą stronę internetową:  www.irp-fundacja.pl

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych, 
 zamieszkałych w powiatach:

miasto Kielce, kieleckim, starachowickim, koneckim, skarżyskim.

www.irp-fundacja.pl/aktywnikielce



Gwarantowane
stypendium

szkoleniowe i stażowe

 
 

 

Przyjdź do biura projektu: 

Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw

Kielce, ul. Piotrkowska 12/801 (VIII piętro), budynek Hotelu Dal

Zadzwoń: 41 336 11 21

Napisz do nas: aktywni@irp-fundacja.pl

Wejdź na stronę internetową: www.irp-fundacja.pl/aktywnikielce

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby niepełnosprawne:

• w wieku 45-54 lat

• zamieszkałe w powiatach: kieleckim, miasto Kielce, skarżyskim, 
koneckim, ostrowieckim

• pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane jako 
bezrobotne)

• posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 
(umiarkowany II gr. lub lekki III gr.) lub orzeczeniem lekarza 
orzecznika ZUS o częściowej niezdolności do pracy

W ramach projektu uczestnik/czka skorzysta z:

• Indywidualnego doradztwa zawodowego (4 h)

• Warsztatów z zakresu komunikacji społecznej (24 h)

• Warsztatów aktywizacji zawodowej (18 h)

• Szkoleń zawodowych (120 h) do wyboru:

 podstawy księgowości z obsługą programów finansowo- 
księgowych

 sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i terminali płatniczych

 operator wózków widłowych

 pracownik administracyjno-biurowy

 grafika komputerowa

 pracownik ochrony

• Grup wsparcia – poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego (20h)

• Usług pośrednika pracy w ramach Punktu Doradztwa Kariery

• 4-miesięcznych płatnych staży zawodowych

NIE CZEKAJ! ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

W projekcie otrzymasz dodatkowo:

• zaświadczenie o nabytych kwalifikacjach zawodowych

• wyżywienie 

• zwrot kosztów dojazdu 

• materiały szkoleniowe

• stypendium szkoleniowe

• stypendium stażowe 


