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Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu poszukuje specjalistów i firm do przeprowadzenia
profesjonalnych szkoleń w ramach realizacji projektu systemowego "Aktywizacja społeczno -
zawodowa osób pozostających bez pracy "Zacznijmy od nowa"" współfinansowanego przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

    -  PSYCHOLOG (czerwiec) - do przeprowadzenia treningu psychologicznego grupowego
(24 h) oraz indywidualnych konsultacji psychologicznych (2 h/os) mających na celu pomoc w
przezwyciężeniu indywidualnych problemów;
    -   DORADCA ZAWODOWY (czerwiec) - do przeprowadzenia treningu grupowego z
doradztwa (24 h) oraz indywidualnych konsultacji (2 h/os) mających na celu zdiagnozowanie
predyspozycji i preferencji zawodowych;
    -  SZKOLENIE ZAWODOWE - obsługa kasy fiskalnej (lipiec - sierpień) - mające na celu
podniesienie poziomu kompetencji zawodowych;
    -  KURS PRAWA JAZDY KAT. B (sierpień - listopad) - w celu zdobycia umiejętności
prowadzenia pojazdu oraz podniesienie tym samym kwalifikacji zawodowych;
    -  WIZAŻYSTA (październik) - porady i konsultacje dla osób będących uczestnikami
projektu;
    -  PIELĘGNIARKA  (październik) - porady i konsultacje dla osób będących uczestnikami
projektu.

      

Planowany termin realizacji szkoleń czerwiec - listopad 2009 r.

Oferty wraz z cennikiem,  który stanowi dla nas znaczące kryterium przy wyborze
prowadzącego kurs należy składać w terminie do dnia 5 czerwca 2009 r. w siedzibie Ośrodka
Pomocy Społecznej w Rzekuniu przy ul. Kolonia 1 b. 

Więcej informacji udziela Pani Izabela Pierzchała tel. (029) 761-73-95 wew. 101.
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    Element realizacji projektu systemowego „Aktywizacja społeczno - zawodowa osóbpozostających bez pracy „Zacznijmy od nowa”” współfinansowanego ze środków EuropejskiegoFunduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII,Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.  Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treśćtego dokumentu odpowiada Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu, poglądy w nim wyrażonenie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.  
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