
Projekt 
„„ DD RR OO GG AA   DD OO   KK AA RR II EE RR YY ””     

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Phare 
realizowany pod nadzorem 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

 
CEL PROJEKTU 

Celem projektu jest planowanie kariery zawodowej młodych osób oraz rozwijanie ich umiejętności radzenia 

sobie na rynku pracy. 

KOGO SZUKAMY 

Grupą docelową są: 

 Bezrobotni, którzy w roku kalendarzowym zastosowania wobec nich usług lub instrumentów rynku pracy 

nie ukończyli 25 roku życia, 

 Bezrobotni pozostający w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2 łącznie przez okres ponad 12 

miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, którzy w momencie zastosowania wobec nich ustawy lub 

instrumentów rynku pracy nie ukończyli 26 roku życia, 

CO OFERUJEMY 

 Stworzenie Indywidualnego Planu Działania 

 Zajęcia komputerowe – prowadzone w podziale na grupy w celu doskonalenia umiejętności obsługi 

programów używanych w biurach i urzędach – pakiety programów biurowych. Uzyskane umiejętności 

powinny pomóc w przygotowaniu wszystkim uczestnikom CV i innych dokumentów (w ramach IPD) 

potrzebnych na giełdę pracodawców. 
 Giełdę Pracodawców – po zakończeniu zajęć warsztatowych i spotkań indywidualnych zorganizowana 

zostanie giełda pracodawców w budynku Powiatowego Urzędu Pracy nr 2. Przygotowane podczas zajęć 

warsztatowych dokumenty: CV, list motywacyjny itp. zaprezentowane będą potencjalnym pracodawcom, 

którzy spośród uczestników programu wybiorą kandydatów do odbycia stażu. Podczas giełdy będziesz 

mógł (mogła) zaprezentować siebie, odpowiedzieć na zadane pytania, opowiedzieć o swoich 

oczekiwaniach. Po zakończonej prezentacji i podjęciu decyzji przez pracodawców zostaną podpisane 

umowy stażowe.  

 Staż u pracodawcy - Odbycie stażu zgodnie z predyspozycjami pozwoli Ci na weryfikację wyobrażeń 

o pracy. Ponadto poprzez staż nabędziesz doświadczenia zawodowego, które obecnie jest obok 

kwalifikacji zawodowych dodatkowym atutem na rynku pracy. 

KIEDY ZACZYNAMY 

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona od 27 stycznia 2005 roku, natomiast zajęcia rozpoczynają się 

7 lutego 2005 roku. 

GDZIE PYTAĆ 

Szczegółowe informacje możesz uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 2 w Łodzi, 

ul. Kilińskiego 102/102a, tel. 676 – 80 – 91 lub 676 – 80 – 92 

 
Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 w Łodzi 
Łódź 90-012, ul. Kilińskiego 102/102a 
Centr. 676-80-00;  fax 676-80-04 
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