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Notka prasowa, lipiec 2021. 

Bezpłatne szkolenia z funduszy UE w województwie śląskim dla osób bez pracy w wieku 18-29 lat. 

Rynek pracy został mocno dotknięty przez pandemię. Wiele osób nie wie co robić, jak i gdzie szukać pracy. 

Szansą dla osób, które muszą się przebranżowić lub podnieść swoje kwalifikacje, może być udział  

w programie bezpłatnych szkoleń z funduszy unijnych, który właśnie wystartował w województwie śląskim. 

Projekt „Młodzi aktywni! Rynek pracy czeka na Ciebie!” skierowany jest dla osób: 

 w wieku 18-29 lat 

 mieszkających w woj. śląskim 

 bez pracy 

 nie uczących się w trybie dziennym 

 nie prowadzących działalności gospodarczej 

Projekt jest odpowiedzią na problemy związane z intensywnie zmieniającym się rynkiem pracy. Dlatego w 

swoich działaniach skupiamy się na kompleksowej pomocy poprzez aktywizację osób, które potrzebują nabyć 

nowe kompetencje i poznać ciekawe branże. W oparciu o certyfikowane szkolenia oraz pośrednictwo pracy 

można zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. Doradcy zawodowi, z którymi współpracujemy, pomogą w 

wytyczeniu indywidualnej ścieżki rozwoju. 

W ramach udziału w projekcie każdy uczestnik otrzymuje: 

 bezpłatne szkolenia zawodowe dzięki, którym można znaleźć pracę, np.: w biurze, w dziale marketingu, 

w dziale HR, w księgowości, w kadrach 

 bezpłatne szkolenia komputerowe, np.: MS Word, MS Excel, tworzenie stron www, grafika komputerowa 

Photoshop 

 możliwość zdobycia certyfikatów 

 zaświadczenia o ukończonych kursach 

 indywidualne sesje coachingowe 

 spotkanie z doradcą zawodowym  

 wsparcie pośrednika pracy w poszukiwaniu stabilnego zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę 

 kompleksową pomoc przy wszelkich formalnościach 

 komfortowe warunki udziału – grupy szkoleniowe liczą 10-12 osób. 

DODATKOWO ZAPEWNIAMY: 

 stypendium za udział w szkoleniach, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia stacjonarne 

 catering w przypadku szkoleń stacjonarnych 

 materiały szkoleniowe 

 ubezpieczenie społeczne. 
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Udział w projekcie i szkoleniach jest całkowicie bezpłatny. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem, 

dlatego nie warto zwlekać z decyzją o udziale. Szczegółowy harmonogram aktualnych szkoleń znajduje się na 

stronie: mlodziaktywni.europahouse.pl  

Do udziału w wybranym szkoleniu można aplikować za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie lub 

mailowo. Serdecznie zapraszamy, rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły, liczba miejsc jest ograniczona.  

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu: tel. 578 221 331, e-mail: projekt@europahouse.eu. 

Miejsce realizacji szkoleń: Biuro Projektu w Katowicach, ul. Kopernika 4/7. 

Godziny pracy Biura Projektu: 

poniedziałek: 08.00 - 16.00 
wtorek: 08.00 - 18.00 
środa: 08.00 - 16.00 
czwartek: 08.00 - 18.00 
piątek: 08.00 - 16.00 
 

Wartość Projektu wynosi: 2 578 800,00 PLN, w tym kwota dofinansowania: 2 449 860,00 PLN. 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

Beneficjentem projektu jest: Fundacja Europa House, ul. Mieszka I 15, 42-440 Ogrodzieniec, NIP 
6462934510, REGON 243620020, KRS 0000505507, europahouse.pl. 
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