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Szanowni Państwo, 

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 realizujemy projekt 

„Nowa perspektywa dla Twojej sytuacji zawodowej” nr RPLB.06.06.00-08-002/17, współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej ( Europejskiego Funduszu Społecznego). 

 

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie w działaniach promocyjnych projektu, 

poprzez udostępnienie na Państwa stronie internetowej, informacji na temat projektu „Nowa perspektywa dla Twojej 

sytuacji zawodowej” i prowadzonej przez nas rekrutacji. 

 

 Celem projektu jest pomoc w znalezieniu pracy osobom niezatrudnionym oraz wsparcie zawodowe osób 

zagrożonych zwolnieniem z pracy, zwolnionych z pracy lub przewidzianym do zwolnienia. Do udziału zapraszamy 

wszystkie osoby powyżej 18. roku życia z województwa lubuskiego. 

 

 „Nowa perspektywa dla Twojej sytuacji zawodowej” to inicjatywa mająca wyrównywać szanse poprzez program 

szkoleniowy i staż zawodowy. Dzięki Państwa pomocy moglibyśmy dotrzeć do znacznie większej ilości osób, które 

potrzebują wsparcia zawodowego. Firma Navigator International w ramach projektu zapewnia: 

 profesjonalną kadrę szkoleniową oraz zajęcia blisko miejsca zamieszkania; 

 doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD;  

 poradnictwo psychologiczne;  

 szkolenia zawodowe zakończone certyfikacją zewnętrzną – bezpłatne podejście do egzaminu; 

 pośrednictwo pracy i 3 miesięczny staż dla osób niepracujących, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 

pracy; 

 ubezpieczenie NNW i badania lekarskie przed podjęciem stażu; 

 catering podczas szkoleń; 

 materiały szkoleniowe; 

 zwrot kosztów dojazdu; 

 stypendium szkoleniowe i stażowe dla osób niepracujących, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy; 

 pomoc w uzyskaniu, utrzymaniu zatrudnienia. 

 

Rekrutacja ma charakter otwarty i potrwa do czasu zebrania się 6 grup szkoleniowych po średnio 12 osób. Okres 

realizacji projektu 11.2017 – 31.07.2018 r. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 514-430-964, oraz e-

mail: nowaperspektywa@navigator.edu.pl. 

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej projektu, na której znajdują się dokumenty rekrutacyjne do 

pobrania oraz szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu: www.navigator.edu.pl/projekty-

europejskie/nowa-perspektywa-dla-twojej-sytuacji-zawodowej/o-projekcie/. 

W załączniku przesyłamy plakat promocyjny na temat przedstawionej inicjatywy. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Joanna Marszalec 

Specjalista ds. organizacyjnych  

 


