
Projekt skierowany jest do 80 osób 

(48 kobiet, 32 mężczyzn) 

posiadających adres zamieszkania 

na obszarze m. Białystok, 

powiatu białostockiego, 

powiatu sokólskiego, 

powiatu hajnowskiego:

bezrobotnychź

niepełnosprawnychź

sprawujących opiekęź
nad osobą zależną

o niskich kwalifikacjach ź

Zaistnienie co najmniej dwóch

wyżej wymienionych przesłanek 

jest warunkiem zakwalifikowania 

do projektu.

Fundacja Aktywizacja oraz Constans Group Sp. z o.o. 

zaprasza do udziału w projekcie: 

„NOWY START – program aktywnej integracji społeczno-zawodowej 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
 

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020, w ramach Osi priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Chcesz zwiększyć swoją aktywność społeczną i zawodową? 

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS !!!

LICZBA MIEJSC JEST  OGRANICZONA !!!



Wypracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji (Diagnoza społeczno-zawodowa, 

Mentoring (indywidualne spotkania z mentorem)

Wsparcie rozwoju kompetencji osobistych i społecznych (Poradnictwo w zakresie podniesienia 

kompetencji życiowych, Poradnictwo specjalistyczne i uzupełniające

Wsparcie kompetencji zawodowych – kursy zawodowe wraz z egzaminem zewnętrznym

ź Kurs wizażu/stylizacji paznokci – 40 godz.

ź Pracownica administracyjno-biurowa – 50 godz.

ź Księgowość, kadry i płace z obsługą programu typu Płatnik i Symfonia – 68 godz.

ź Kurs obsługi kasy fiskalnej i terminali płatniczych z fakturowaniem – 16 godz.

ź Kurs operatora obrabiarek/tokarek (w tym CNC) – 50 godz. 

ź Kurs operatora  wózków widłowych (podstawowy) – 67 godz. 

ź Kurs pracownika ochrony osób i mienia – 50 godz. 

ź Kurs spawania metoda MAG – 103 godz.

ź Kurs języka angielskiego – 90 godz. dla każdego uczestnika projektu

Stypendium szkoleniowe dla uczestników kursów zawodowych – 8,54 zł.za każdą godzinę 

szkoleniową

Refundacja kosztów dojazdu na szkolenie

Poczęstunek podczas szkolenia dla każdego uczestnika, w tym przerwy kawowe i obiad 

Aktywna integracja o charakterze zawodowym – pośrednictwo pracy

Płatne (4-miesięczne) staże zawodowe– wynagrodzenie 1278,56 zł./miesiąc

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020, w ramach Osi priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

BIURO PROJEKTU:

 FUNDACJA AKTYWIZACJA

Ul. Legionowa 28 lok 601

15-281 Białystok

tel. kom.:  509 662 672

tel.: (85) 679 26 65

e-mail: edyta.lupinska@idn.org.pl


