COMBIDATA POLAND Sp. z o.o., Oddział Kraków:
Ul. Rynek Główny 6, 31-042 Kraków, tel./fax. (012)431 16 87, 0 801 30 30 30
e-mail: anna.kosek@combidata.pl, izabela.rospond@combidata.pl

Jesteś rolnikiem, domownikiem, zameldowanym w województwie małopolskim, chcesz
zostać informatykiem, przyjdź do firmy COMBIDATA na cykl BEZPŁATNYCH szkoleń,
realizowanych w ramach projektu „Zawód informatyka dla osób odchodzących z
rolnictwa”.

Cel projektu
Celem projektu jest zorganizowanie i realizacja cyklu bezpłatnych szkoleń, dzięki którym 48 rolników i domowników
zamieszkałych w Województwie Małopolskim zostanie wyposażonych w kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie
zatrudnienia poza sektorem rolniczym w zawodzie informatyka oraz wykształcenie u nich pro aktywnych postaw
społecznych i zawodowych.

Program szkoleń
Każdy z uczestniczek projektu otrzyma wsparcie w postaci:
1. Szkolenia z Aktywnego Poszukiwania Pracy (32 godziny) obejmującego między innymi: bilans umiejętności,
tworzenie aplikacji, autoprezentacja, techniki rekrutacji
2. Doradztwa zawodowego (8 godzin)
3. Szkoleń Informatycznych (zgodne z programem kształcenia w zawodzie Technika Informatyka, zatwierdzonego
przez MEiN) (682 godziny) - 4 semestry nauki, w czwartym wybór specjalizacji zawodowej
4. Autoryzowanego Szkolenia MICROSOFT (40 godzin). Szkolenie kończące się uzyskaniem międzynarodowego
certyfikatu uznanego w świecie informatyki
5. Pakietu Szkoleń Elektronicznych (Technologie Informacyjne, APP, Przedsiębiorczość, podstawy języka
angielskiego)

Realizacja zajęć

•

Weekendy

Gdzie będą się odbywały szkolenia?

•
•

W Biurze Projektu - Rynek Główny 6, 31-042 Kraków,
Internetowych Centrach Edukacyjno – Oświatowych, zlokalizowanych w gminach Województwa Małopolskiego
(tam, gdzie zbierze się grupa – min. 12 os)

Kto może uczestniczyć w projekcie?
Rolnicy i domownicy (warunek: rejestracja w KRUS),
Preferowane będą osoby: mieszkające w gminach wiejskich, z małych powierzchniowo gospodarstw, w wieku mobilnym,
z wykształceniem przynajmniej zawodowym, posiadające motywację do nauki

Projekt „Zawód informatyka dla osób odchodzących z rolnictwa” realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 8.1 „Regionalne kadry gospodarki”,
Poddziałanie 8.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.
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Czas trwania projektu i organizacja zajęć
Rekrutacja do projektu trwać będzie od maja do sierpnia 2009r. Po jej zakończeniu zostaną utworzone 12-sto osobowe
grupy, które rozpoczną zajęcia we wrześniu 2009r., a zakończą w kwietniu 2011r.

Rekrutacja:
•
•
•

•

Należy pobrać i wypełnić kartę zgłoszeniową ze strony internetowej – www.eduportal.pl , albo bezpośrednio w
Biurze Projektu - Rynek Główny 6, 31-042 Kraków.
Na wyraźną prośbę chętnego można wysłać ankietę zgłoszeniową na wskazany adres pocztowy, bądź emailem.
Wypełnioną kartę zgłoszeniową należy przesłać lub dostarczyć do firmy COMBIDATA
faksem na nr: 0 12 431 16 87 (na pierwsze spotkanie informacyjne należy dostarczyć
oryginał karty)
mailem na adres:
anna.kosek@combidata.pl
izabela.rospond@combidata.pl
(na pierwsze spotkanie informacyjne należy dostarczyć oryginał karty)
pocztą na adres:
COMBIDATA Poland sp. z o. o.
Rynek Główny 6,
31-042 Kraków.

Osobiście do Biura Projektu w Krakowie (adresy powyżej).
Dodatkowo do karty zgłoszeniowej należy dołączyć ksero dowodu osobistego

Warunki przyjęcia:
•

•
•

Każda z osób nadsyłających kartę zgłoszeniową otrzyma na jej podstawie liczbę punktów rekrutacyjnych.
Oceniane będą kryteria formalne (kwalifikowalności osoby do grupy docelowej projektu) oraz miejsce
zameldowania, wielkość gospodarstwa, wiek, wykształcenie, postawy. W przypadku otrzymania przez więcej
niż jedną osobę takiej samej ilości punktów, decydujący wpływ będzie miała kolejność zgłoszeń. Do projektu
może zakwalifikować się 48 osób,
Wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni o wynikach procesu rekrutacji,
Zakwalifikowane osoby zostaną poproszone o podpisanie oświadczenia potwierdzającego przynależność do
grupy adresatów projektu oraz deklaracji uczestnictwa w projekcie;

Odpłatność:
Uczestnicy szkoleń nie wnoszą żadnych opłat za uczestnictwo w projekcie (projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego). Bezpłatnie otrzymują wparcie w postaci szkoleń, podręczników, materiałów
pomocniczych do nauki, wyżywienie podczas zajęć. Dodatkowo każdy otrzyma częściowy zwrot kosztów dojazdów.

Projekt „Zawód informatyka dla osób odchodzących z rolnictwa” realizowany jest w ramach Priorytetu VIII Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 8.1 „Regionalne kadry gospodarki”,
Poddziałanie 8.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

