
Projekt „Wsparcie młodych na wielkopolskim rynku pracy” – 10 najczęściej zadawanych pytań 

1. Kto może brać udział w projekcie? 

Osoby w wieku 18-29 lat, pozostające bez pracy, nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu. W 

projekcie mogą brać udział studenci studiów niestacjonarnych oraz osoby niepełnosprawne.  

Osoby uczące się w szkole policealnej bezpłatnej nie mają możliwości uczestnictwa w 

projekcie. 

2. Czy osoba bezrobotna musi być zarejestrowana w Państwowym Urzędzie Pracy? 

Nie 

3. Jak długo trwa projekt? 

Od zakończenia rekrutacji projekt trwa 7-8miesięcy,  przewidywany termin zakończenia 

projektu marzec 2018 

4. Co muszę zrobić, aby zapisać się do projektu? 

Skontaktuj się z Zespołem Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919, osobą udzielającą 

ogólnych informacji jest p. Maria Skrzypiec tel.606296774 

5. Czy ponoszę jakiekolwiek koszty związane z udziałem w projekcie? 

Nie. W tym projekcie podnosząc kwalifikacje zarabiasz pieniądze. Uczestnik projektu otrzymuje 

stypendium szkoleniowe w wysokości około 800zł netto. Dodatkowo dla 60% uczestników 

organizowane są 3-miesięczne (nieobowiązkowe) staże zawodowe – uczestnicy za każdy 

miesiąc otrzymują stypendium stażowe 1.459,48zł netto. 

Dodatkowo zwrot kosztów dojazdu – do 10zł przejazd (w obie strony) 

6. W jakich szkoleniach mogę wziąć udział w ramach projektu? 

W ramach projektu oferujemy następujące szkolenia w zawodach: 

Zawód Stypendium 
szkoleniowe 

szkolenie Termin szkoleń 

Opiekun osób 
starszych 

6,65zł netto za każdą 
godzinę szkolenia 

(około 800zł) 
Śr. 120 h 

Październik – listopad 
2017 

Opiekun  osoby 
niepełnosprawnej 

Audytor ekologiczny 

Operator linii do 
belowania makulatury 

Operator urządzeń 
oczyszczania ścieków 

Edukator ekologiczny 

 

7. Gdzie będą się odbywać zajęcia projektowe? 

Teoretyczne zajęcia projektowe odbywać się będą na terenie Zespołu Szkół im. Powstańców 

Wielkopolskich 1918-1919 przy ul. Sikorskiego 15, 64-761 Krzyż Wlkp. 

8. Co jeszcze oferuje projekt? 

 indywidualne poradnictwo zawodowe + Indywidualny Plan Działania  

 pośrednictwo pracy i pomoc w znalezieniu pracy 

 podczas szkoleń: darmowe materiały szkoleniowe, catering, stypendium szkoleniowe 

 podczas staży: stypendium stażowe (1459,48zł netto/ miesiąc x 3 miesiące), 

ubezpieczenie NNW, badania lekarskie,  

 zwrot kosztów dojazdu do 10zł przejazd (w obie strony) 

9. Jaki jest plan działania projektu? 

a) Rekrutacja: lipiec-sierpień 2017 

b) Doradztwo zawodowe: wrzesień 2017 

c) Szkolenia: październik-listopad 2017 

d) Staże dla 60% uczestników: grudzień 2017 – luty 2018 

e) Pośrednictwo pracy: luty-marzec 2018 

10. Co zyskuję biorąc udział w projekcie? 

Masz szansę uzyskać kompetencje i kwalifikacje zawodowe zupełnie za darmo, a dodatkowo 

otrzymujesz wsparcie finansowe w trakcie trwania projektu.  


