Szkolenia językowe i informatyczne z 87 % dofinansowania

Finansowane szkolenia skierowane są do osób pracujących z województwa
małopolskiego.
W ramach projektu Uczestnicy mogą skorzystać z:


usługi doradczej doradcy zawodowego



szkoleń

językowych

m.in.

angielski,

francuski,

niemiecki

zakończonych

certyfikowanym egzaminem na każdym poziomie językowym


szkoleń informatycznych

od poziomu podstawowego po zaawansowany z

możliwością egzaminu
Kto może skorzystać z dofinansowania?
Z dofinansowania mogą skorzystać osoby pracujące z woj. małopolskiego spełniające
jeden z poniższych warunków:


ukończyli 25 rok życia z maksymalnie wykształceniem średnim (w tym ukończone
liceum lub technikum także z maturą), oraz samozatrudnieni, którzy nie zatrudniają
innych pracowników, lub



ukończyli 50 rok życia z dowolnym wykształceniem, lub



rolnicy, którzy opłacają składki w KRUS, nie są osobami bezrobotnymi i poświęcają
czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nawet jeśli nie przynosi ono zysku,

Na etapie rekrutacji osoba musi być zatrudniona (umowa o pracę, umowa zlecenie,
umowa o dzieło), później nie jest to weryfikowane. Otrzymanie Bonów Szkoleniowych wiąże
się z przeprowadzeniem Bilansu Kariery przeprowadzanym podczas spotkania z doradcą
zawodowym z WUP.
Koszty szkolenia
Uczestnik wpłaca wkład własny za bony szkoleniowe w wysokości 13 % co stanowi
maksymalnie odpowiednio kwotę 351 zł. Dofinansowanie szkolenia przewidziane na osobę
może wynosić maksymalnie 2700 zł.

Przebieg szkolenia i certyfikat
Na szkolenia językowe przewidziano ok. 150 h. Szkolenie może być przeprowadzone
z dowolnie wybranej filologii wybranego języka obcego nowożytnego (np. angielski,
niemiecki, francuski). Szkolenie może odbywać się na różnych poziomach, od podstawowego
po zaawansowany. Szkolenie może kończyć się egzaminem oraz uzyskaniem Europejskiego
Certyfikatu Kompetencji Językowych - TGLS ( The Global Language System).
Na szkolenia informatyczne przewidziano ok. 85 h. Szkolenie może odbyć się z
zakresu kompetencji informatycznych (np. informacja, komunikacja, tworzenie treści,
bezpieczeństwo w sieci, rozwiązywanie problemów), a także technologii informacyjnych (np.
sprzęt i oprogramowanie komputerowe, edycja dokumentów, obliczenia arkuszowe, bazy
danych, multimedia, technologie informacyjno-komunikacyjne, mobilne, grafika).
Szkolenie może kończyć się egzaminem oraz uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu
Kompetencji Informatycznych - ECCC (European Computer Competence Certyfikate).

Kontakt
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
tel. 735 205 144
e-mail: pterebka@f-rr.org
lub osobiście w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionów w Nowym Sączu przy ul. I Brygady 6.

