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Projekty,,Kierunek Kariera", ,,Kierunek Kariera Zawodowa" i ,,Nowy start
w Mafopolsce"- doradztwo zawodowe i szkolenia!
Chcesz nauczy6 siq jqzyka? Skoriczyd kurs prawa iazdy? Zdobye nowe umiejqtno6ci? Je6li tak, to mamy dla Ciebie propozycjq.
Wojew6dzki Urzqd Pracy w Krakowie realizuje projekty ,,Kierunek Kariera" i ,,Kierunek Kariera Zawodowa". Dzigki nim uczestnik
wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma oplacone do 87% jego koszt6w. Sam placi wiqc tylko niewielkq czqSi ceny.

Kto moie otrzyma6 dofinansowanie szkolenia lub kursu?
o Musisz by6 dorosty (nie ma g6rnej granicy wieku) i pracowad

o
o

- mieszka6 tu, uczyi siq lub pracowai
nii 50 lat, musisz miei wyksztatcenie maksymalnie

Musisz te2 byd zwiqzany z Mafopolskq

Dodatkowo, je5li masz mniej

:irednie (maksymalnie liceum lub

technikum)

o

Osoba z niepetnosprawno5ciami w wieku 25

-

65 lat, kt6ra jest zwiqzana z Matopolskq

lle moiesz otrzymad dofinansowania?
o Dofinansowanie przyznawane jest w formie bon6w. Jeden bon ma wartoii 15 zt. Mo2na otrzymai maksymalnie 180
bon6w o warto6ci 27O0 zl w projekcie ,,Kierunek Kariera" oraz maksymalnie 337 bon6w o warto5ci 5 055 zl w projekcie
,,Kierunek Kariera Zawodowa"
Za ka2dy bon trzeba zaplacie t3% jego warto6ci w projekcie KKi L5% jego warto5ci w projekcie KKZ
Na co moiesz otrzyma6 dofinansowanie?
o Na szkolenia og6lne w projekcie ,,Kierunek Kariera":jqzykowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E
o Na szkolenia zawodowe w projekcie,,Kierunek Kariera Zawodowa": kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejqtno5ci
zawodowych, kursy umoZliwiajqce uzyskiwanie i uzupelnianie wiedzy, umiejqtno5ci i kwalifikacji zawodowych, szkolenia
prowadzqce do uzyskania uprawnieri do wykonywania zawod6w regulowanych, jqzyk obcy zawodowy, prawo jazdy
zawodowe kat. C, C+E, D,T wraz z kwalifikacjq, studia podyplomowe.

o

Co trzeba zrobid

!.
2.

-

krok po kroku

Um6wi6 siq z doradcq zawodowym poprzez stronq https://kierunek.pociaqdokarierv.pl w zakladce ,,Zglo| siq".
Na spotkaniu z doradcq porozmawiasz o swojej dotychczasowej karierze zawodowej i mo2liworiciach jej rozwoju. Razem
sporzqdzicie Bilans Twojej Kariery. Z doradcq mo2esz spotka6 siq w:
r Tarnowie - w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, al. Solidarnoici 5-9, 33-100 Tarn6w, tel. 14 626 99 40

r

calkiem blisko, podczas lokalnego dyiuru naszego doradcy. Informacja

o dy2urach

dostqpna

jest na

stronie

https://kierunek.pociagdokarierv.pl w zaktadce,,Nasze dy2ury w Malopolsce"
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Tglosil ile bon6w chcesz kupi6.
Podpisai umowe na zakup bon6w.
t3%lub L5%ich warto5ci.
Zapisa6 siq na szkolenie wybrane na stronie https://uslugirozwoiowe.parp.qov.pl
Zapfaci6 za bony

Jeieli powr6cile5

z zagranicy i pozostajesz bez pracy, takie mamy dla Ciebie wsparcie.
Dla os6b powracajqcych z zagranicy, pozostajqcych bez pracy realizujemy projekt,,Nowy start w Malopolsce", w kt6rym opr6cz
Bilansu Kariery mo2na uzyskai pomoc w'znalezieniu dofinansowania umo2liwiajqcego dalszy rozw6j, zatrudnienie i osiedlenie siq

na stale w Malopolsce.

Gdzie mogq otrzyma6 dodatkowe informacje?

o

Centrum Informacji iPlanowania KarieryZawodowej wTarnowie, al. SolidarnoSci 5-9, 14 6269940
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Wojewodzki Urzqd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Krakow,
tel. 12 42878 70, faks 12 422 97 85, kancelaria@wup-krakow.pl, www.wup-krakow.pl

