
Zdobycie doœwiadczenia zawodowego, nabycie TERMINY
nowych lub podniesienie posiadanych kwalifikacji
i umiejêtnoœci zawodowych to cel projektu Realizacja sta¿y planowana jest od 24 lutego do 31 sierpnia 
“S¹deczanin bez granic” w ramach programu 2013 roku. W tym czasie wyjad¹ trzy 15 - osobowe grupy. 
“Uczenie siê przez ca³e ¿ycie” Leonardo da Vinci PLM. Wszystkie koszty (podró¿, zakwaterowanie, wy¿ywienie, 
Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Kszta³cenia koszty przygotowania jêzykowego i kulturowego, 
Zawodowego Eberswalde e.V. ubezpieczenie, kieszonkowe dla uczestników) pokrywane s¹ 

ze œrodków projektu.
Projekt jest efektem starañ S¹deckiego Urzêdu Pracy o pozy- 
skanie dodatkowych œrodków na aktywizacjê zawodow¹ REKRUTACJA
osób bezrobotnych w zwi¹zku ze znacznym ograniczeniem 
w bie¿¹cym roku wydatków na wsparcie dla bezrobotnych Osoby zainteresowane udzia³em w projekcie s¹ 
z Funduszu Pracy. zobowi¹zane wype³niæ formularz zg³oszeniowy, 

dostêpny  w biurze projektu SUP (pokój 306) oraz na 
ADRESACI stronie: http://www.efs.sup.nowysacz.pl/?q=Realizowane-

projekty/projekty/sadeczanin-bez-granic. 
Uczestnikami projektu bêdzie 45 osób bezrobotnych zareje- 
strowanych w SUP, które nie posiadaj¹ doœwiadczenia Rekrutacja odbywa siê w terminie od 1 grudnia 2012 do 
zawodowego lub których kwalifikacje i umiejêtnoœci nie 24 maja 2013 roku. Formularz zg³oszeniowy nale¿y z³o¿yæ 
znajduj¹ odbioru na obecnym rynku pracy. Bêd¹ to g³ównie w jednym z nastêpuj¹cych terminów (w zale¿noœci od tego, 
osoby z wykszta³ceniem zasadniczym zawodowym, œrednim kiedy chcemy wyjechaæ na sta¿):
zawodowym oraz œrednim ogólnokszta³c¹cym. Uczestnicy 
odbêd¹ sta¿e zawodowe w Niemczech, który przyczyni¹ - 1 grudnia 2012 - 25 stycznia 2013 - I grupa (sta¿ 
siê do zwiêkszenia ich szans na znalezienie pracy, a tym    w terminie  24 lutego - 27 kwietnia 2013 r.),
samym do ograniczenia bezrobocia na lokalnym rynku pracy. - 1 lutego - 25 marca 2013 - II grupa (sta¿ w terminie 28

   kwietnia - 29 czerwca 2013 r.),
Sta¿  mo¿na odbyæ w zawodach: kucharz, kelner, barman, - 1 kwietnia - 24 maja 2013  - III grupa (sta¿ w terminie
opiekun osób starszych, opiekunka dzieciêca, mechanik    30 czerwca - 31 sierpnia 2013 r.)
samochodowy,  elektromechanik, elektryk i murarz. 

PRZYGOTOWANIE

Uczestnicy projektu otrzymaj¹ przygotowanie w postaci:

- przygotowania jêzykowego pozwalaj¹cego poznaæ 
s³ownictwo bran¿owe, pos³ugiwanie siê jêzykiem 
niemieckim w codziennych sytuacjach,
- przygotowania pedagogicznego obejmuj¹cego m.in. 
naukê pisania CV wg europejskich standardów, poznanie 
metod walki ze stresem i adaptacji do nowych warunków, 
rozwijanie umiejêtnoœci autoprezentacji, swobodnych relacji 
interpersonalnych.
- przygotowania kulturowego, dziêki któremu bêdzie O PROGRAMIE
mo¿liwe poznanie dorobku kulturowego Niemiec, 
zwiedzanie miejsc atrakcyjnych kulturowo, poznanie okolicy, Program Leonardo da Vinci jest czêœci¹ programu 
jej historii, mentalnoœci i zwyczajów mieszkañców. edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie siê przez ca³e 

¿ycie". Wspiera dzia³ania w obszarze kszta³cenia i szkolenia 
zawodowego. Program ma na celu promowanie mobilnoœci 

Po odbytych sta¿ach uczestnicy projektu otrzymaj¹: pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdra¿anie 
- dokumenty potwierdzaj¹ce odbycie sta¿u, innowacyjnych rozwi¹zañ edukacyjnych dla podnoszenia 
- dokumenty potwierdzaj¹ce odbycie przygotowania kwalifikacji zawodowych.
pedagogicznego, jêzykowego i kulturowego,
- certyfikat Europass-Mobilnoœæ.

S¹deczanie bez granic

Wiêcej informacji:

S¹decki Urz¹d Pracy w Nowym S¹czu
ul. Wêgierska 146, pokój 306

Tel. 18 442 91 10 wew. 334; 296

e-mail: msopata@sup.internetdsl.pl; 
jskrzypiec@sup.internetdsl.pl

Sta¿e zawodowe w Niemczech mog¹ 
znacz¹co zwiêkszyæ szanse na zatrudnienie. 
S¹decki Urz¹d Pracy zaprasza do udzia³u 
w projekcie “S¹deczanin bez granic”.
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