
 
 

 

        

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krakowie realizuje projekt pn. „SamoDZIELNI”  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany  przez Europejski 

Fundusz Społeczny. 

Głównym celem projektu będzie wykształcenie wśród Uczestników Projektu aktywności 

społecznej i zawodowej rozumianej jako przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Cel 

główny zostanie zrealizowany m.in. poprzez kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, 

podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych. 

Dla Uczestników Projektu będą zorganizowane 4 kursy: 

1. Kurs zawodowy „Profesjonalny sprzedawca” w wymiarze 100 godzin lekcyjnych 

dla 20 Uczestników Projektu w 2010 roku, oraz dla 20 kolejnych UP w 2011 roku,     

(2 x w tygodniu po 4 h lekcyjne). Pierwsza grupa szkoleniowa rozpoczyna zajęcia 

27.04.2010r. 

2. Kurs zawodowy „Magazynier z obsługą komputera” w wymiarze 110 godzin 

lekcyjnych dla 10 Uczestników Projektu w 2010 roku, oraz dla 10 kolejnych UP         

w 2011 roku, (2x w tygodniu po 4 h lekcyjne). Grupa szkoleniowa rozpoczyna zajęcia 

28.04.2010r. 

3. „Kurs fryzjerski” - przyuczający do zawodu w wymiarze 170 godzin lekcyjnych dla 

10 Uczestników Projektu w 2010 roku, oraz dla 10 kolejnych UP w 2011 roku, 

( 2 x w tygodniu po 5 h lekcyjnych) 

4. „Kurs manicure, pedicure” - przyuczający do zawodu w wymiarze 100 godzin 

lekcyjnych dla 20 Uczestników Projektu w 2010 roku, oraz dla 20 kolejnych UP         

w 2011 roku. 
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Uczestnicy Projektu będą rekrutowani w pierwszej kolejności spośród osób spełniających 

łącznie następujące kryteria:      

- nieaktywni zawodowo, 

- w wieku 15-64 lata, 

- zagrożeni wykluczeniem społecznym z powodu przemocy w rodzinie. 

W przypadku dysponowania wolnymi miejscami, z grupy zainteresowanych będą 

rekrutowane również osoby spełniające następujące kryteria: 

- nieaktywni zawodowo, 

- w wieku 15-64 lata, 

- zagrożeni wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu wymienionego       

w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004(Dz.U. z 2009 r. Nr 175 

poz.1362 z późniejszymi zmianami ), (ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, 

niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby 

ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, 

bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności             

w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – 

wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej 

Polskiej status uchodźcy lub  ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po 

zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji 

kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej).   

W ramach projektu przewidziano 

-  stypendium za odbycie kursu: 

a) „Profesjonalny sprzedawca”- 319 zł (netto) 

b) „Magazynier z obsługą komputera” – 350,90 zł (netto) 

c) „Kurs fryzjerski” – 542,30 zł (netto) 

d)”Kurs manicure, pedicure” – 319 zł 

-  zwrot kosztów dojazdu na kurs (kursy) 
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Każdy Uczestnik Projektu może również podjąć staż zawodowy  

-  staż trwa 4 miesiące 

-  za każdy miesiąc gwarantujemy stypendium w wysokości 890 zł netto (na rękę) 

 

Dodatkowo WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW POWIATU KRAKOWSKIEGO zapraszamy 

na BEZPŁATNE porady: 

-  PSYCHOLOGA  

-  PEDAGOGA 

-  DORADCY ZAWODOWEGO 

-  RADCY PRAWNEGO 

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie „Samodzielni”, oraz skorzystaniem         

z bezpłatnych porad specjalistów, zapraszamy do Biura Projektu przy ul. Karmelickiej 57/1     

w Krakowie, I piętro lokal nr 1, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 -16:00. 

Tel.: 012 634 50 42, kom. 517-799-641 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
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