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CEL GŁÓWNY  

Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 64 osób 

(powyżej 50 roku życia) pozostających obecnie bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków 

dla rozwoju ich aktywności zawodowej do końca sierpnia 2014 roku poprzez udział  

w kompleksowym wsparciu - szkoleniach z zakresu instalacji i serwisu OZE oraz wsparciu 

doradczym (Indywidualne Plany Działania)  

 

GRUPA DOCELOWA 

Grupa docelowa to  64 osoby (3K, 61M) pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby 

zarejestrowane w PUP jako bezrobotne),  zamieszkałe na obszarze woj. lubuskiego  

w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 

Zakładamy, że: 

- przynajmniej 35% BO pochodzić będzie z powiatów, gdzie osoby +50 stanowią wśród 

bezrobotnych największy odsetek – słubicki, zielonogórski grodzki, sulęciński, oba powiaty 

gorzowskie, 

- przynajmniej 35% BO pochodzić będzie z terenów wiejskich, 

- przynajmniej 50% BO posiadać będzie wykształcenie co najwyżej średnie 

 

REKRUTACJA 

Rekrutacja ma charakter ciągły i otwarty.  

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie internetowej projektu i w Biurze 

Projektu w Zielonej Górze przy ul. Kupieckiej 28.  

Zgłaszający chęć uczestnictwa mogą wybrać  termin szkolenia.  

 

Kwalifikacja na każdą edycję odbywać  się będzie na 2 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć  

w oparciu o następujące kryteria:  

- zamieszkanie na obszarze woj. lubuskiego w rozumieniu przepisów KC – 100% BO (oblig.)  

- zamieszkanie w powiatach słubickim, zielonogórskim grodzkim, sulęcińskim, oba powiaty 

gorzowskie – 35% BO (oblig.) 

- status osoby bezrobotnej (oblig.) lub pozostającej bez zatrudnienia (oblig.) 

- wiek - powyżej 50 roku życia – 100% BO (oblig.) 

- zamieszkanie na terenach wiejskich – 35% BO (oblig.) 

-znajomość podstaw rysunku technicznego – preferowane 

- znajomość podstaw elektrotechniki na poziomie szkoły zawodowej (preferowane)   

-kolejność zgłoszeń  

 

Na każdą edycję szkolenia zostanie zakwalifikowanych 8 pierwszych osób z najwyższą 

punktacją. Na każdą edycję kwalifikacja odbywać się będzie oddzielnie. Dla każdej edycji 

stworzone zostaną listy rezerwowe. Osoba, która nie została zakwalifikowana do danej 

edycji może ponownie uczestniczyć w procesie rekrutacji na kolejne edycje.  

 


