
Rozpoczynamy XXIX etap rekrutacji 
do projektu pn.: „Korona Sądecka na rzecz zatrudnienia osób młodych”.

Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych w XXIX turze 
od 02.11.2017r. – 17.11.2017r.

Jeśli spełniasz następujące kryteria, tj:

 jesteś osobą w wieku 15-29 lat;
 nie pracujesz - jesteś osobą bierną zawodowo;
 nie kształcisz się ani nie szkolisz;
 zamieszkujesz na terenie gmin: Chełmiec, Kamionka Wielka, Grybów Miasto oraz
Grybów Gmina wiejska;

zapraszamy do udziału w projekcie !!!

Poprawisz swoją obecną sytuację zawodową  gdy skorzystasz z:
 indywidualnego i kompleksowego pośrednictwo pracy oraz poradnictwa zawodowego; 
 opieki  i  wsparcia  doradcy  oraz  pośrednika  pracy,  prowadzonej  przez  cały  czas  Twojego

udziału w Projekcie;
 szkoleń – uwzględniających Twoje indywidualne potrzeby;
 6 miesięcznych staży – umożliwiających nabycie doświadczenia zawodowego.

Informujemy, że zgodnie z założeniami projektu  WSZYSCY Kandydaci zobowiązani są do zapoznania się z
Regulaminem uczestnictwa w projekcie oraz do wypełnienia i złożenia formularza rekrutacyjnego, dostępnego na stronie
internetowej: www.lgdkoronasadecka.pl 
Następnie każda osoba wyłoniona w procesie rekrutacji, będzie zobowiązana do podpisania:

 Deklaracji uczestnictwa w projekcie;
 Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu wizerunku;
 Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 Oświadczenia o podjęciu zatrudnienia;
 Oświadczenia uczestnika projektu.

Kolejno  każdy  z  Uczestników  Projektu  -  zgodnie  z  wymaganiami  Regulaminu  konkursu  -  zostanie  objęty
obligatoryjnym wsparciem udzielanym przez doradcę zawodowego (w postaci identyfikacji potrzeb oraz zdiagnozowania
możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego), w ramach którego opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania
dla  każdego  UP,  który  będzie  wyznaczał  dalszą  ścieżkę  danej  osoby  w  projekcie,  która  będzie obejmować:
skierowanie UP na szkolenie i/lub staż.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
„Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

http://www.lgdkoronasadecka.pl/


BEZPŁATNA INFOLINIA: 801 022 372

Punkt rekrutacyjny Gmina Chełmiec:
Urząd Gminy

adres: 33-395 Chełmiec, ul. Papieska 2,
tel. 18 414 56 58

Punkt rekrutacyjny Miasto Grybów:
Urząd Miejski

adres: 33-330 Grybów, ul. Rynek 12,
tel.: 18 445 01 40 

Punkt  rekrutacyjny Gmina Grybów:
Gminny Ośrodek Kultury Filia w Gródku

adres: 33-331 Stróże, Gródek 
tel.: 798401736

Punkt rekrutacyjny Gmina Kamionka Wielka:
Urząd Gminy

adres: 33-334 Kamionka Wielka 
tel.: 18 445-60-17 wew. 29

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 
„Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”


