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„„MMŁŁOODDZZII  ZZ  PPAASSJJĄĄ  WW  PPRRAACCYY””  
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,,Młodzi z pasją w pracy” to tytuł przedsięwzięcia kierowanego do osób niepracujących 
zamieszkujących m. Białystok lub powiat białostocki lub powiat sokólski w wieku do 30 roku 
życia. Firma Training Group Danuta Gorlewska uzyskała dofinansowanie na realizację projektu 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki czemu 
udział jest całkowicie bezpłatny. Ideą przedsięwzięcia jest stworzenie warunków, w których 
uczestnicy projektu zdobędą długookresową zdolność zarobkowania i samodzielność na rynku 
pracy. 
 

W projekcie uczestniczyć będą 42 kobiety i 34 mężczyzn: osoby niezatrudnione, zdolne i 
gotowe do podjęcia pracy, zamieszkujące: miasto Białystok lub powiat białostocki lub 
powiat sokólski 
wg założeń: 

miasto Białystok – 11 osób,  
powiat białostocki 49 osób,  
powiat sokólski 16 osób,  

    w tym : 24 osób w wieku do 24  roku życia – 21 Kobiety i 9 Mężczyzn  
 
Oferowane wsparcie obejmuje udział w następujących ścieżkach: 
 
Dla 4 osób bez szkolenia zawodowego Dla 72 osób ze szkoleniem zawodowym 
Poradnictwo zawodowe 
Pośrednictwo pracy    
Płatny staż 
 

Poradnictwo zawodowe  
Szkolenie zawodowe  
Pośrednictwo pracy  
Płatny staż 
 

 
Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru): 
MMoonntteerr  oocciieepplleeńń  bbuuddyynnkkóóww  ii  MMoonntteerr  rruusszzttoowwaańń--  1122  oossóóbb 
MMoonntteerr  uurrzząąddzzaańń  eenneerrggiiii  ooddnnaawwiiaallnneejj  zz  uupprraawwnniieenniiaammii  eekkssppllooaattaaccjjii  ii  ddoozzoorruu--  1122  oossóóbb 
PPrraaccoowwnniikk  kkaanncceellaarryyjjnnyy  zz  eelleemmeennttaammii  oobbssłłuuggii  kkoommppuutteerraa--  1100  oossóóbb 
PPoommoocc  kkuucchheennnnaa--  1100  oossóóbb 
SSppeeccjjaalliissttaa  ddss..  sspprrzzeeddaażżyy--  1100  oossóóbb 
AAssyysstteenntt  ddss..  kkssiięęggoowwoośśccii  zz  eelleemmeennttaammii  kkaaddrroowwyymmii--  1100  oossóóbb 
SSppaawwaacczz  MMAAGG  ii  TTIIGG--  44  oossóóbb 
FFrryyzzjjeerr--  44  oossóóbb 
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Szkolenia dodatkowe: 
Prawo jazdy kat. B – 4 osób; 
Prawo jazdy kat. C + przewóz rzeczy  - 4 osoby; 
Operator wózków jezdniowych- 4 osoby; 
Certyfikator energetyczny- 4 osób. 

  
HHAARRMMOONNOOGGRRAAMM  RREEAALLIIZZAACCJJII  PPRROOJJEEKKTTUU  

  
1. DO 22.06.2014 ROKU      przyjmowanie zgłoszeń i kwalifikacja do projektu 
2. Lipiec 2014-Maj 2015           indywidualne poradnictwo zawodowe  
3. Lipiec 2014- Listopad 2014    pośrednictwo pracy                          
4. Sierpień 2014 –Grudzień 2014     szkolenia zawodowe  
5. Wrzesień 2014 – Maj 2015                 staż  
 
OOffeerruujjeemmyy::  

11..  SSzzkkoolleenniiaa  zzaawwooddoowwee  ddoossttoossoowwaannee  ddoo  ppoottrrzzeebb  llookkaallnneeggoo  rryynnkkuu  pprraaccyy  
22..  SSttyyppeennddiiuumm  sszzkkoolleenniioowwee  
33..  MMaatteerriiaałłyy  sszzkkoolleenniioowwee  
44..  SSttaażż  nnaa  ppeełłeenn  eettaatt  pprrzzeezz  55  mmiieessiięęccyy  wwrraazz  zzee  ssttyyppeennddiiuumm  
55..  PPoommoocc  ww  zznnaalleezziieenniiuu  zzaattrruuddnniieenniiaa  zz  uuwwzzggllęęddnniieenniieemm  ssppeeccyyffiicczznnyycchh  ppoottrrzzeebb  

UUcczzeessttnniikkóóww  PPrroojjeekkttuu  
  

Wszystkie działania w ramach projektu ,,Młodzi z pasją w pracy” będą odbywały się na terenie 
miasta Białystok lub powiatu białostockiego lub powiatu sokólskiego. Osoby  zarejestrowane w 
PUP zobowiązane są dostarczyć zaświadczenie potwierdzające ten stan. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie !!! 

      

 

 

 Więcej informacji: 

na stronie internetowej www.trainig-group.com.pl  

pod nr telefonu:  604-584-260,604-787-251   660- 722- 399. 

 


