
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Projekt „Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości” 

 
Realizator projektu:  

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. 
43-225 Wola, ul. Kopalniana 6, tel. 32 211 91 77 

Rusza nowy projekt! 
 

„Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości” 

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli informuje, iż od dnia  

16 sierpnia 2016r. rozpoczęła się realizacja projektu. 

Projekt skierowany jest dla osób  zwolnionych z pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy lub dla osób 

pracujących, które są obecnie w okresie wypowiedzenia umowy o pracę. 

Jeżeli jesteś: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z A P R A S Z A M Y 

ZDOBĄDŹ  KWALIFIKACJE - WEŹ UDZIAŁ W PŁATNYM STAŻU   

ZNAJDŹ NOWĄ PRACĘ - OTWÓRZ WŁASNĄ FIRMĘ 

 

Projekt oferuje do wyboru jedną z dwóch ścieżek wsparcia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU  
Dokumenty rekrutacyjne są dostępne na stronie Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. lub w Biurze Projektu 

www.cpsa.com.pl 
Komplet dokumentów rekrutacyjnych należy składać do Biura Projektu w okresie  

od 19 września 2016 roku do 14 października 2016 roku.  

Szczegółowe informacje opisane są w Regulaminie rekrutacji.  

Prosimy o zapoznanie się z jego zapisami. 

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o kontakt: 

tel. 0 32 211 91 77  

e-mail: sekretariat@cpsa.com.pl 

Pracownikiem zagrożonym zwolnieniem lub  przewidzianym do 

zwolnienia z przedsiębiorstwa z sektora małych, średnich, 

dużych firm, przedsiębiorstwa przechodzącego procesy restrukt

uryzacyjne, odczuwającego negatywne skutki zmiany 

gospodarczej, firmy znajdującej się w sytuacji kryzysowej, 

i pracujesz lub zamieszkujesz na terenie powiatów: 

pszczyńskiego, bieruńsko-lędzińskiego lub mikołowskiego. 

 

Osobą, która została zwolniona z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy w okresie ostatnich 6 miesięcy 
i zamieszkujesz na terenie powiatów: pszczyńskiego, 
bieruńsko-lędzińskiego lub mikołowskiego. 

Szczególnie uwzględniani będą pracownicy lub byli 

pracownicy jednostek organizacyjnych spółek węglowych 

z terenu woj. śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu woj. 

śląskiego z nimi powiązanych. 

 

W ramach Ścieżki Podjęcia Pracy uczestnik projektu otrzyma 
wsparcie z zakresu podniesienia swoich kwalifikacji – szkolenia 
zawodowe, sześciomiesięczny PŁATNY staż oraz 
pomoc pośrednika pracy w znalezieniu zatrudnienia. Na 
szkoleniach zapewniamy: stypendium szkoleniowe, materiały 
szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, catering. 

W ramach Ścieżki Samozatrudnienia uczestnik projektu 

uzyska wsparcie szkoleniowo-doradcze z zakresu 

otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz 

bezzwrotne wsparcie finansowe powyżej 20 000 zł 

na otwarcie działalności gospodarczej. 
 

Projekt „Adaptacja do zmian – wsparcie aktywizacji zawodowej i przedsiębiorczości” jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  

OŚ PRIORYTETOWA VII Regionalny rynek pracy  

DZIAŁANIE 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy 

 (działania z zakresu outplacementu)  

PODDZIAŁANIE 7.4.2 Outplacement – 

Okres realizacji projektu: 2016.08.16 – 2018.06.15 

 

BIURO PROJEKTU: 

Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. w Woli 

43-225 Wola ul. Kopalniana 6 

Tel. (32) 211 91 77 

E-mail: sekretariat@cpsa.com.pl 

 

http://www.cpsa.com.pl/
mailto:sekretariat@cpsa.com.pl

