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Ogłoszenie o naborze na bezpłatne kursy i szkolenia
     Caritas Archidiecezji Przemyskiej rozpoczyna w dniach od 12.03.2012r. do 04.04.2012r. nabór kandydatów do 

udziału w trzeciej turze  projektu pod nazwą „Caritasowe Centrum Integracji Społecznej”, którego działania zaplanowane są na 
okres trzech lat tj. 2010 r.- 2012 r. Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy wszystkich tych, którzy spełniają minimum jedno 
z niżej wymienionych kryteriów; są osobami - długotrwale bezrobotnymi, korzystającymi z pomocy społecznej, matkami 
samotnie  wychowującymi  dzieci,  matkami  powracającymi  na  rynek  pracy  po  urlopach  wychowawczych
i macierzyńskich, osobami niepełnosprawnymi oraz młodzieżą w wieku 15-25 lat zagrożoną wykluczeniem społecznym. 

Dla  osób  pragnących  wziąć  udział  w  projekcie  zostały  utworzone  stałe  punkt  pomocy:  Centrum  Integracji  Społecznej 
zlokalizowane w Przemyślu ul Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl oraz trzy Kluby Integracji Społecznej zlokalizowane w budynku: 
Domu Pomocy Społecznej Caritas Kąkolówka 468  36 – 030 Błażowa ,Ośrodka rewalidacyjno-Wychowawczego” Caritas” 
Wysoka 49 37-100 Łańcut, Bieszczadzkim Centrum Charytatywnym ul.  Wincentego Pola 38-700 Ustrzyki Dolne 

Osoby biorące udział w projekcie będą mogły zdobyć lub podnosić swoje kwalifikacje, a zarazem swoją wartość na 
rynku pracy, poprzez bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe takie jak:

• kurs przedstawiciela handlowego z prawem jazdy kat. B

• kurs sprzedawca/czyni z obsługą kas fiskalnych i fakturowaniem komputerowym

• kurs fryzjer/ka 

• kurs kosmetyczka – wizażystka

• kurs florysta/tka

Osobom biorącym udział w w/w szkoleniach zapewniamy następujące rodzaje wsparcia:

• wsparcie doradcy zawodowego, radcy prawnego, psychologa, socjoterapeuty, animatora

• materiały szkoleniowe 

• ciepły posiłek, napoje ciepłe i zimne podczas szkoleń

• stypendium szkoleniowe w wysokości 4 zł(brutto) za jedną godz. udziału w szkoleniu

• możliwość korzystania z pracowni komputerowej (z internetem)

• możliwość korzystania ze świetlicy(bilard, tenis stołowy, szachy, odtwarzacze DVD i CD, telewizja) 

Osoba prowadząca rekrutację: 

Dziepak Urszula  - Klub Integracji Społecznej „Caritas” Kąkolówka godz.8.00 – 16.00 tel. 17 2297927 
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