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Osoby niepracujące  

z powiatów: chodzieskiego, pilskiego, 

wągrowieckiego, złotowskiego, 

czarnkowsko-trzcianeckiego 

 

 

Stowarzyszenie BIODERKO w Chodzieży rozpoczęło realizację projektu ze środków Unii Europejskiej „Akcja - 

Integracja!”, mającego na celu wsparcie społeczne, zawodowe i zdrowotne osób niepracujących, biernych zawodowo. 

 

ZAPRASZAMY OSOBY W WIEKU POWYŻEJ 18 r.ż. (bez górnej granicy wiekowej), niepracujące (bierne 

zawodowo) zamieszkujące w powiecie chodzieskim, pilskim, wągrowieckim, złotowskim, 

czarnkowsko-trzcianeckim do udziału w projekcie, w którym: 

 Weźmiesz udział w szkoleniu zawodowym w wybranej tematyce i otrzymasz do 1200 zł „na rękę” za udział 

oraz podniesiesz, dostosujesz lub nabędziesz nowe kompetencje i kwalifikacje potwierdzone certyfikatem! 

 Część uczestników weźmie udział w 3-miesięcznym stażu zawodowym - otrzymasz stypendium stażowe w 

wysokości 1489 zł za każdy miesiąc stażu, tj. łącznie blisko 4500 zł „na rękę”! 

 Spotkasz się z doradcą zawodowym i psychologiem, którzy pomogą Tobie w wyborze najlepszej 

indywidualnej ścieżki wsparcia i weźmiesz udział w szkoleniu podnoszącym umiejętności interpersonalne, 

 Wybierzesz się z grupą do kina lub teatru na wspólnie wybrany film lub spektakl, 

 Dodatkowo będziesz mógł skorzystać z indywidualnego poradnictwa: psychologicznego, finansowego, 

prawnego i obywatelskiego – pomożemy rozwiązać Twoje problemy! 

 Na końcu udziału w projekcie spotkasz się z pośrednikiem pracy, który pomorze Tobie znaleźć oferty pracy 

odpowiadające Twoim potrzebom i możliwościom oraz przygotuje Cię do powrotu na rynek pracy, 

 UWAGA! Osobom z niepełnosprawnością ruchową zapewniamy bezpłatną fizjoterapię w sali rehabilitacyjnej 

Stowarzyszenia Bioderko w Chodzieży przez cały okres uczestnictwa w projekcie! 

 

UCZESTNIKOM GWARANTUJEMY: 

 zajęcia organizowane w pobliżu miejsca zamieszkania w tygodniu lub w weekendy (terminy do uzgodnienia), 

 catering w trakcie szkoleń i zwroty kosztów dojazdu na zajęcia, 

 wykwalifikowaną kadrę doradców i wykładowców oraz wysokiej jakości wsparcie szkoleniowe, 

 bezpłatne materiały szkoleniowe, poziom szkoleń dopasowany do umiejętności i potrzeb, 

 małe grupy szkoleniowe dopasowane wiekowo oraz przyjazną, koleżeńską atmosferę podczas zajęć  

 

INFORMACJE I ZAPISY: 

 Kontakt tel.: Paulina Kronkowska - 504 346 366 lub Joanna Dreger - 502 630 435 

 Kontakt e-mail: akcja.integracja.bioderko@gmail.com 

 Biuro Projektu: 64-800 Chodzież, ul. Korfantego 9 (wejście od ul. Małachowskiego - 

parter bloku), czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. 

 Internet: www.akcja-integracja.biuroprojektu.eu 

 Facebook: www.facebook.com/akcja.integracja.bioderko 

 

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona, zgłoś się już dziś! 

 

Serdecznie zapraszamy! 
Zespół Biura Projektów UE w Chodzieży 

http://www.akcja-integracja.biuroprojektu.eu/

