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Projekt „Profesjonalni 50+” jest finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII, 

Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla 

przedsiębiorstw skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego, 

zatrudnionych, powyżej 50 roku życia w tym: 

•    kobiet i mężczyzn 

•    osób z terenów miejskich, jak i wiejskich 

•    osób pełnosprawnych, jak również niepełnosprawnych  

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i dostosowanie ich do 

potrzeb łódzkiego rynku pracy przez 60 osób dorosłych, kobiet i mężczyzn w wieku 50+ 

pracujących i/lub zamieszkałych na trenie woj. łódzkiego, poprzez nabycie i/lub 

podwyższenie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniami o ukończeniu każdego ze 

szkoleń. 

Szkolenia realizowane w projekcie mają na celu nabycie i/lub podwyższenie kwalifikacji i 

umiejętności osób biorących w nim udział, przyczynią się do zwiększenia mobilności i 

aktywności zawodowej Uczestników Projektu na rynku pracy.  

W ramach projektu każdy uczestnik skorzysta z trzech szkoleń: 

 

1.    „Kompetencje miękkie pracownika biurowego” (40 godzin): w ramach szkolenia 

realizowane będą m.in. tematy: komunikacja, asertywność biurze, zarządzanie czasem, 

biurowy savoir – vivre, wyznaczanie priorytetów i realizacji zadań.  

 

2.    „Komputer bez tajemnic” (80 godzin):  poziom dostosowany do poziomu grupy, 

zakończone certyfikowanym egzaminem ECCC. W ramach szkolenia realizowana będzie 

obsługa pakietu OFFICE, w tym pracy biurowej, Internet, narzędzia komunikacji internetowej 

itp.  

 

3.    „Profesjonalny pracownik biurowy” (40 godzin):  w ramach szkolenia uczestnicy poznają 

elementy zarządzania e – biurem, organizacji spotkań, prowadzenia rozmów tel., obiegu 

dokumentacji, obsługi sekretariatu, negocjacji i rozmów z klientami oraz trening pamięci.  

 

Ukończenie szkolenia zostanie potwierdzone wydaniem stosowanych  zaświadczeń 

potwierdzających nabyte kwalifikacje. 

  Okres rekrutacji : I etap – maj i czerwiec 2012, II etap lipiec – wrzesień  2012. 

Wszyscy uczestnicy szkoleń będą mieli zapewnione: 



•    Wyżywienie podczas szkoleń, 

•    Materiały szkoleniowe, 

Udział w szkoleniach w ramach Projektu jest BEZPŁATNY, dzięki dofinansowaniu przez 

Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII, Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji 

zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.  

 


