
CZ¸OWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt „Wykorzystaj nowà szans´!” wspó∏finansowany ze Ârodków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego.

Projekt skierowany jest do Kobiet zamieszkujàcych obszar Gminy i Miasta Aleksandrów Kujawski, a w szczególnoÊci osoby
bezrobotne w tym d∏ugotrwale, nieaktywne zawodowo w tym uczàce si´, a tak˝e rolnicy.

Projekt realizowany w ramach Dzia∏ania 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywnoÊci zawodowej
na obszarach wiejskich, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki

Uczestnikom oferujemy:
a) 90-godzinny kurs wiza˝u i masa˝u;
b) 8-godzinne warsztaty motywacyjne;
c) 8-godzinne warsztaty w zakresie mo˝liwoÊci prowadzenia w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej.
d) 2-godzinne indywidualne wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego

Informacji o projekcie udzielajà
Salon Fryzur i Urody ANGEL Monika Fandrich z siedzibà w Toruniu przy ulicy Lubickiej 18, tel. 787-310-877,  www.salonangel.pl

Gmina Aleksandrów Kujawski reprezentowana przez Andrzeja Olszewskiego- Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski,
z siedzibà przy ul. S∏owackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, tel. 54 282-20-59 wew. 41, 691-835-029

www.gmina-aleksandrowkujawski.pl

WYKORZYSTAJ NOWÑ SZANS¢!



Salon Fryzur i Urody ANGEL Monika Fandrich w partnerstwie z Gminà Aleksandrów Kujawski
zaprasza do BEZP¸ATNEGO UDZIA¸U W PROJEKCIE

WYKORZYSTAJ NOWÑ SZANS¢!
Projekt realizowany jest w Partnerstwie, którego Liderem jest Salon Fryzur i Urody ANGEL Monika Fandrich z siedzibà

w Toruniu przy ul. Lubickiej 18, zwany Beneficjentem, a Partnerem jest Gmina Aleksandrów Kujawski reprezentowana przez
Pana Andrzeja Olszewskiego - Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski, z siedzibà przy ul. S∏owackiego 12 w Aleksandrowie

Kujawskim.
Celem Projektu jest nabycie teoretycznych i praktycznych kwalifikacji zawodowych w zakresie wiza˝u i masa˝u umo˝liwiajàcych

podj´cie pracy w nienormowanym systemie, zwi´kszenie motywacji do powrotu/wejÊcia na rynek pracy, podnoszenie
ÊwiadomoÊci w zakresie mo˝liwoÊci prowadzenia w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej, okreÊlenie rozwoju w∏asnych Êcie˝ek
zawodowych, a tak˝e umiej´tnoÊci w zakresie aktywnego poszukiwania pracy, co mo˝e wp∏ynàç na wzrost atrakcyjnoÊci

na rynku pracy.
Za∏o˝eniem Projektu jest obj´cie wsparciem 24 mieszkanek Miasta i Gminy Aleksandrów Kujawski, a w szczególnoÊci osób

bezrobotnych w tym d∏ugotrwale, nieaktywnych zawodowo w tym uczàcych si´, a tak˝e rolników.
Projekt „Wykorzystaj nowa szans´!” realizowany b´dzie w okresie od 01 kwietnia 2011 r. do 31 sierpnia 2011

Udzia∏ w zaj´ciach jest bezp∏atny
REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Osoby zainteresowane b´dà mog∏y zg∏aszaç swój udzia∏ w Projekcie w Urz´dzie Gminy Aleksandrów Kujawski,
Kole Gospodyƒ Wiejskich, Stowarzyszeniu Kobiet „Kujawy Razem” oraz poprzez stron´ internetowà partnera

www.gmina-aleksandrowkujawski.pl/pl/dokumenty/Dzialanie6-3. oraz lidera www.salonangel.pl
Kryteria rekrutacji:

a) mieszkanki Miasta i Gminy Aleksandrów Kujawski, a w szczególnoÊci osoby bezrobotne w tym d∏ugotrwale, nieaktywne
zawodowo w tym uczàce si´, a tak˝e rolnicy,

b) miejsce zamieszkania na terenie Miasta lub Gminy Aleksandrów Kujawski,
c) kolejnoÊç zg∏oszenia.

Do Projektu zakwalifikowane zostanà wszystkie osoby, które podczas spotkania ze Specjalistà ds. promocji, rekrutacji
i organizacji podpiszà niezb´dne dokumenty o uczestnictwie w projekcie

Dokumenty, o których mowa jest powy˝ej dost´pne sà na stronie internetowej:
• lidera projektu: www.salonangel.pl

• partnera projektu: www.gmina-aleksandrowkujawski.pl/pl/dokumenty/Dzialanie6-3
• oraz w Urz´dzie Gminy Aleksandrów Kujawski
PROJEKT PRZEWIDUJE WSPARCIE OBEJMUJÑCE

a) 90-godzinny kurs wiza˝u i masa˝u;
b) 8-godzinne warsztaty motywacyjne;

c) 8-godzinne warsztaty w zakresie mo˝liwoÊci prowadzenia w∏asnej dzia∏alnoÊci gospodarczej.
d) 2-godzinne indywidualne wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego

Zaj´cia odbywaç si´ b´dà w trzech 8-osobowych grupach.
Szczegó∏owe obowiàzki i uprawnienia realizatorów Projektu - Lidera i Partnera oraz Uczestników Projektu

okreÊla Umowa uczestnictwa w projekcie, dost´pna na stronach: www.salonangel.pl
oraz www.gmina-aleksandrowkujawski.pl/pl/dokumenty/Dzialanie6.3
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