
Doradztwo i poradnictwo zawodowe

Warsztaty grupowe

Szkolenia ECDL BASE

Kursy zawodowe

Płatne staże

- Identyfikacja potrzeb uczestnika
- Diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
- Identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy
- Diagnoza potrzeb szkoleniowych
- Sporządzenie Indywidualnego Planu Działania (IPD) 
  przez doradcę zawodowego

- Podwyższenie poziomu umiejętności użytkowania komputera
- Wzrost pozycji na rynku pracy
- Większa pewność utrzymania zatrudnienia
- Zdobycie certyfikatu ECDL BASE uznawanego w całej
  Europie
- Stypendium szkoleniowe

- Szkolenia zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i 
   potencjałem Uczestnika Projektu oraz zdiagnozowanymi 
   potrzebami rynku pracy
- Kształcenie w systemie dualnym, dającym konkretne
  kwalifikacje i umiejętności
- Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje
- Stypendium szkoleniowe

- Zdobycie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych 
  umiejętności
- 3-miesięczne staże wraz ze stypendium stażowym
- Wsparcie opiekuna przez cały okres trwania stażu
- Możliwość otrzymania zatrudnienia po zakończeniu stażu
 

- Warsztaty „Aktywne poszukiwanie pracy”
- Nabycie umiejętności społecznych w procesie poszukiwania 
  pracy
- Zapoznanie uczestników z różnymi metodami poszukiwania 
  zatrudnienia i jego etapami
- Nauka budowania postaw kreatywnych przy poszukiwaniu 
  pracy



Masz powyżej 30 lat, jesteś bezrobotny 
             lub bierny zawodowo?
     Weź udział w naszym projekcie, 
              zdobądź kwalifikacje i 
          znajdź wymarzoną pracę!

CO ZYSKASZ? 

• Zdobędziesz doświadczenie zawodowe na płatnym stażu 
• Uzyskasz kwalifikacje zawodowe dzięki udziałowi w 
   kursie zawodowym 
• Nauczysz się poruszać po rynku pracy, czyli poszukiwać ofert pracy, 
   pisać CV i list motywacyjny 
• Przygotowanie do egzaminu komputerowego ECDL Base 
• Wsparcie profesjonalnego doradcy zawodowego i psychologa 

OFERUJEMY:

• Stypendia szkoleniowe i stażowe
• Wysokiej jakości kursy zawodowe zakończone egzaminem
• Kurs komputerowy + egzamin ECDL Base 
• Płatne staże zawodowe przez okres 3 miesięcy z opcją 
   późniejszego zatrudnienia 
• Wyżywienie podczas szkoleń zawodowych 
• Badania lekarskie 



2 WYPEŁNIJ DOKUMENTY REKRUTACYJNE 

Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić komplet dokumentów rekrutacyjnych, 
które znajdują się na stronie internetowej www.cwp.wroclaw.pl. W przypadku pytań 
bądź wątpliwości zadzwoń, a nasi konsultanci powiedzą Ci jak wypełnić poszczególne 
pola arkusza. 

Tel.505 130 511 lub 514 986 334

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ ?

1 SPRAWDŹ, CZY SIĘ KWALIFIKUJESZ:

Uczestnikami Projektu mogą być wyłącznie osoby, które
ź ukończyły 30 rok życia,
ź są bezrobotne lub bierne zawodowo
ź zamieszkują na terenie województwa dolnośląskiego, w jednym z niżej 

wymienionych powiatów:                                                                                      
    - wołowski, 
    - górowski, 
    - lwówecki, 
    - jaworski,
    - jeleniogórski ziemski, 
    - lubański, 
    - złotoryjski, 
    - legnicki ziemski, 
    - dzierżoniowski, 
    - kłodzki, 
    - wałbrzyski ziemski,
    - ząbkowicki 



3 PRZEKAŻ DOKUMENTY DO BIURA PROJEKTU 

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście w Biurze Projektu w godzinach od 10 
do 18 lub wysłać za pośrednictwem poczty (najlepiej listem poleconym za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru) na adres: 
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Piłsudskiego 95
50-016 Wrocław

4 WERYFIKACJA ZGŁOSZEŃ I KONTAKT 

PERSONELU PROJEKTU 

Po otrzymaniu kompletu dokumentów nasi pracownicy skontaktują się z Tobą i 
zaproszą na pierwsze spotkanie, na którym dowiesz się dalszych szczegółów udziału w 
projekcie i poznasz harmonogram zajęć. 

więcej informacji na
www.cwp.wroclaw.pl
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