
    
 

   
 

 

Projekt „Czas na kompetencje” realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

Biuro projektu: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw 
Ul. Piękna 3a, 00-539 Warszawa, tel. (22) 622 27 02, (+48) 727 404 232 

www.eds.fundacja.pl, e-mail: m.sokolowska@irp-fundacja.pl 

 

 „CZAS NA KOMPETENCJE” – projekt dla dorosłych  

osób niepełnosprawnych 

 

Fundacja Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza do udziału  
w projekcie „Czas na kompetencje”, realizowanego w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. 

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji na rynku pracy poprzez podniesienie poziomu 
kompetencji językowych lub ICT dorosłych osób z województwa mazowieckiego. 

 

UCZESTNICZKI/ UCZESTNICY 

Projekt jest skierowany do kobiet i mężczyzn, którzy: 

 są w wieku 25-64 lat, 

 mieszkają w powiecie: makowskim, pułtuskim, szydłowieckim, przysuskim, 
radomskim lub w mieście Radom (na podstawie oświadczenia), 

 nie posiadają zatrudnienia (na podstawie oświadczenia), 

 posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, z wyłączeniem osób 
niesłyszących w stopniu znacznym oraz osób niewidomych (na podstawie kopii 
orzeczenia). 

Pierwszeństwo mają osoby niebiorące udziału w innych projektach szkoleniowych oraz osoby 
zamieszkałe na terenie wiejskim (na podstawie oświadczeń). 

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

Rekrutacja na kursy zaczyna się 1 lipca 2014 roku, trwa do wyczerpania limitu miejsc.  

Zapewniamy: poczęstunek podczas szkoleń, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, 
materiały szkoleniowe, pokrycie kosztów egzaminów zakończonych certyfikatem oraz 
ubezpieczenie. 

Kursy  odbywają się w miastach powiatowych od poniedziałku do soboty, w małych grupach  
(8-12 osób) pod okiem doświadczonych i życzliwych prowadzących. 

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny! 

Udział w projekcie obejmuje uczestnictwo w jednym z kursów: 

 kurs języka angielskiego zakończony certyfikatem zgodnie z ESOKJ (240h), 

 kurs komputerowy zakończony certyfikatem ECDL START (90h). 
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HARMONOGRAM KURSÓW 

 

REKRUTACJA 

CIĄGŁA  

DO WYCZERPANIA 

LIMITU MIEJSC 

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO KURS KOMPUTEROWY 

lipiec 2014 – grudzień 2014 lipiec 2014 – marzec 2015 

I grupa wrzesień 2014 – marzec 2015 

RADOM 

wrzesień 2014 – grudzień 2014  

RADOM 

II grupa 
październik 2014 – kwiecień 2015 

PUŁTUSK 

styczeń 2015 – kwiecień 2015 

MAKÓW MAZOWIECKI 

III grupa 
październik 2014 – kwiecień 2015 

MAKÓW MAZOWIECKI 

luty 2015 – maj 2015 

PUŁTUSK 

IV grupa 
listopad 2014 – maj 2015 

RADOM 

marzec 2015 – czerwiec 2015 

SZYDŁOWIEC/ PRZYSUCHA 

V grupa 
listopad 2014 – maj 2015 

PRZYSUCHA 

 

VI grupa 
grudzień 2014 – czerwiec 2015 

SZYDŁOWIEC 

 

 

 

KONTAKT 

Koordynatorka projektu: Marta Sokołowska 

Biuro projektu: Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw 
ul. Piękna 3a, 00-539 Warszawa 
www.irp-fundacja.pl/kompetencje/ 
 
Tel./fax (22) 622 27 02 
Tel. kom. (+48) 727 404 232 
E-mail: m.sokolowska@irp-fundacja.pl 

 

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!!! 


