Fundacja „Fundusz Inicjatyw” zaprasza

do udziału w projekcie „Nowy start”
DO KOGO SKIEROWANY
JEST PROJEKT

Do osób, które łącznie spełniają poniższe kryteria:
 utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż
6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
z przyczyn niezależnych od pracownika
(np. likwidacja stanowiska pracy, zakończenie umowy
terminowej, likwidacja zakładu pracy)
 zamieszkują (w rozumieniu KC) na terenie woj.
lubelskiego.

• Stypendium szkoleniowe w wysokości

5,60 zł netto /h,
• Stypendium stażowe w wysokości
OTRZYMA

DODATKOWO KAŻDY UCZESTNIK

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

1 636 zł netto/miesięcznie;
• Zwrot kosztów przejazdu;
• Materiały szkoleniowe oraz pomocnicze;
• Catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw
kawowych podczas zajęć grupowych;
• Certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności;
• Ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika.

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” zaprasza

do udziału w projekcie „Nowy start”
DO KOGO SKIEROWANY
JEST PROJEKT

Do osób, które łącznie spełniają poniższe kryteria:
 utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż
6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
z przyczyn niezależnych od pracownika
(np. likwidacja stanowiska pracy, zakończenie umowy
terminowej, likwidacja zakładu pracy)
 zamieszkują (w rozumieniu KC) na terenie woj.
lubelskiego.

• Stypendium szkoleniowe w wysokości

5,60 zł netto /h,
• Stypendium

OTRZYMA

DODATKOWO KAŻDY UCZESTNIK

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

stażowe w wysokości

1 636 zł netto/miesięcznie
• Zwrot kosztów przejazdu;
• Materiały szkoleniowe oraz pomocnicze;
• Catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw
kawowych podczas zajęć grupowych;
• Certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności;
• Ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika.
•

W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY
Doradztwo zawodowe grupowe
Doradztwo zawodowe indywidualne
Pośrednictwo pracy
SZKOLENIA ZAWODOWE DO WYBORU:

Sprzedaż i obsługa klienta z obsługą
komputera i kasy fiskalnej (180 godz. dyd.);
Pracownik ogólnobudowlany (200 godz. dyd.);
Usługi gastronomiczne i catering
(180 godz. dyd.);

3- MIESIĘCZNE STAŻE ZAWODOWE

(1 636 zł netto/m-c)
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie
zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu
mieszczącym się w Lublinie
ul. Narutowicza 57/4
tel. 81 532 10 30
tel. kom. 519 310 560
e-mail: ffi@ffi.org.pl
www: ffi.org.pl
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