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OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK
DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

pn. „AKADEMIA ROZWOJU KOMPETENCJI”

Ogłasza  się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Akademia roz-

woju kompetencji”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-

skiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślą-

skiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,

Działania 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku

pracy - kształcenie zawodowe osób dorosłych.

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności na rynku pracy 200 osób doro-

słych (w tym 50 kobiet) z własnej inicjatywy zgłaszających chęć kształcenia formalnego,

w wyniku nabycia, podniesienia lub uzupełnienia kwalifikacji poprzez udział w kwalifika-

cyjnych  kursach  zawodowych  i/lub  kursach  certyfikowanych,  poprawa  efektywności

kształcenia ustawicznego prowadzonego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-

nego poprzez doposażenie pracowni. 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy/uczestniczki  , którzy/re zgłoszą chęć

uczestnictwa  i  zostaną  zakwalifikowani/e  do  projektu  będą  uczestniczyć  w  formach

wsparcia. Rozpoczęcie realizacji przewidzianych w projekcie form wsparcia w przypadku  

IV rekrutacji jest planowane  od I połowy 2018 r. do 28.02.2019 r. Kwalifikacyjne kursy

zawodowe realizowane będą przez 3 semestry a następnie przeprowadzone zostaną eg-

zaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej lub jesiennej.

Projekt przewiduje następujące formy wsparcia:

1. Dla osób dorosłych (kursy kwalifikacyjne):

Nazwa kursu: Przewidywana liczba

miejsc na które będzie

prowadzona

rekrutacja*:

A.10. Wykonanie wyrobów tapicerskich 7 miejsc
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B.5. Montaż systemów suchej zabudowy 10 miejsc

B.7. Wykonanie robót posadzkowo-okładzinowych 9 miejsc

B.9. Wykonanie robót związanych z montażem i remontem

instalacji sanitarnych

8 miejsc

B.18. Wykonanie robót murarskich i tynkarskich 9 miejsc

E.6. Wykonywanie  instalacji  urządzeń  elektronicznych  z

uprawnieniami SEP do 1 kV

5 miejsc

E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

z uprawnieniami SEP do 1 kV

4 miejsc

M.18.  Diagnozowanie  i  naprawa  podzespołów  i  zespołów

pojazdów samochodowych

5 miejsc

M.20.  Wykonywanie  i  naprawa  elementów  maszyn,

urządzeń i narzędzi z uprawnieniami spawalniczymi MAG

6 miejsc

T.16  Organizacja  i  nadzorowanie  produkcji  wyrobów

spożywczych

10 miejsc

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 1 miejsca

2. Dla osób dorosłych (kursy certyfikowane):

Nazwa kursu: Przewidywana liczba

miejsc na które będzie

prowadzona rekrutacja*:

Kurs spawania metodą MAG 10 miejsc
Kurs spawania metodą TIG 2 miejsca
Kurs AutoCAD I stopień 2 miejsca
Kurs AutoCAD III stopień 7 miejsc
Kurs operatora koparko-ładowarki 1 miejsce
Kurs operatora walca drogowego 19 miejsc
Kurs rachunkowości II stopień lista rezerwowa

*liczba osób może się zmienić w związku z prowadzonym doradztwem zawodowym dla

osób  zakwalifikowanych  w  poprzednich  naborach  ,a  także  w  wyniku  rezygnacji

uczestników/czek.

4.REKRUTACJA  DO  PROJEKTU  BĘDZIE  PROWADZONA  W  TERMINIE  OD  

8.02.2018 R. DO 20.02.2018 R.

Dokumenty  aplikacyjne  można  pobrać  oraz  składać  bezpośrednio  w  Urzędzie  Miasta

Częstochowy  ul.  Śląska  11/13,  pok.  305  lub  w  Centrum  Kształcenia  Zawodowego  i

Ustawicznego  ul.  Przechodnia  11/15,  a także  na  stronie  internetowej  Wnioskodawcy
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poświęconej  funduszom  europejskim  www.fe.czestochowa.pl oraz  na  stronach

internetowych placówek objętych wsparciem w ramach projektu  http://www.ckp.czest.pl

i http://www.zsg.czest.pl.

Wnioskodawca  zakłada  możliwość  składania  aplikacji  drogą  mailową  na  adres:

mnorman@czestochowa.um.gov.pl

Wyniki zostaną ogłoszone na tablicach informacyjnych placówek biorących udział w 

projekcie.

Zasady  naboru  uczestników/uczestniczek  do  projektu  zostały  określone

w Regulaminie rekrutacji  dostępnym u Koordynatora projektu,  na stronie internetowej

Wnioskodawcy  poświęconej  funduszom  europejskim  www.fe.czestochowa.pl oraz

na  stronach  internetowych  placówek  objętych  projektem  http://www.ckp.czest.pl

http://www.zsg.czest.pl.
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