
Zapraszamy do udzia³u w Projekcie “Twoja Szansa” 
wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach 

7.2 Przeciwdzia³anie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii spo³ecznej. Poddzia³anie: 7.2.1 Aktywizacja 
zawodowa i spo³eczna osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym z Instytucj¹ Poœrednicz¹c¹ – Urzêdem 

Marsza³kowskim Województwa Œl¹skiego w Katowicach - Chorzowskie Stowarzyszenie Pomocy Serce - WND-
POKL.07.02.01-24-089/12

Priorytet VII. Promocja integracji spo³ecznej, Dzia³anie 

  
e-mail: serce@serce.info.pl, 
szkolenia@graficom.net.pl
41-500 Chorzów ul.Powstañców 70/3,
 telefon:  32 245 86 84

Uczestnikiem projektu "Twoja szansa"Uczestnikiem projektu "Twoja szansa"
mo¿e byæ osoba, która spe³nia ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:

pozostaje osob¹ bezrobotn¹ w  rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.  z 2008 r. Nr 69, poz. 

415, z póŸn. zm.), lub  pracuj¹ca;  

jest w wieku od 18 – 30 lat;

zamieszkuje stale na terenie Chorzowa lub miast oœciennych;

zagro¿ona/y jest ubóstwem i wykluczeniem spo³ecznym z powodu specyficznej 

sytuacji rodzinnej;

chce z w³asnej woli nabyæ nowe umiejêtnoœci rozwin¹æ nowe kompetencje i 

kwalifikacje zawodowe, 

wype³ni deklaracjê udzia³u w projekcie oraz zaakceptuje regulamin projektu.



www.serce.info.pl

iloœæ miejsc ograniczona

Projekt obejmuje swym zasiêgiem Chorzów i miasta oœcienne

Projekt realizowany jest od 01.05.2013 r. do 30.04.2015 r.

iloœæ miejsc ograniczona

  
e-mail: serce@serce.info.pl, 
szkolenia@graficom.net.pl

41-500 Chorzów ul..Powstañców 70/3,
 telefon:  32 245 86 84

Biuro Projektu:

W ramach projektu „Twoja szansa” wszyscy 
Uczestnicy/Uczestniczki bior¹ udzia³ w:

• kursie jêzykowym (80h szkoleniowych) – jêzyk angielski 
• kursie komputerowym (40h szkoleniowych)
• szkolenie „Wykorzystaj swoj¹ szansê” (18h szkoleniowych)
• poradnictwie psychospo³ecznym (8 h szkoleniowych + 12 h 
  poradnictwa indywidualnego)
• poradnictwo obywatelsko-prawne (6 h poradnictwa indywidualnego)
• doradztwo zawodowe (6 h doradztwa indywidualnego)
• coaching (6 h indywidualnego coachingu)
• sta¿ p³atny u pracodawcy (6 miesiêcy) - do odbycia sta¿u 
  dopuszczeni bêd¹ ci uczestnicy, którzy wyka¿¹ siê 100 % 
  obecnoœci¹ na wszystkich zajêciach, jak równie¿ pozytywnie zalicz¹ 
  testy z poszczególnych etapów szkolenia.

www.centrum.graficom.net.pl
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