BEZPŁATNE SZKOLENIA w zakresie tzw. ginących zawodów
→ dla:
● osób bezrobotnych, poszukujących pracy i uczących się w wieku 18-25 lat
→ zakres kursów:
● dopuszczenie uczestnika do udziału w kursie związanie jest z posiadaniem przez niego kwalifikacji
w następujących zawodach pokrewnych:

● uczestnikiem kursu może być również osoba, która ukończyła przygotowanie zawodowe w formie
przyuczenia do wykonywania określonej pracy
→ forma kursów:
● szkolenia trwają średnio 96 godz. dydaktycznych realizowanych w ciągu 12 dni (w tym 11 dni
szkoleniowych i 1 wolny – niedziela)
● realizowane będą w oparciu o zasoby wioski zawodów ginących w ECKiW w Roskoszy
● uczestnicy będą mieli zapewnione dofinansowanie kosztów dojazdu
● ECKiW w Roskoszy zapewni uczestnikom wyżywienie i noclegi przez cały czas trwania kursu, łącznie
z dniami wolnymi (niedziele)
● uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem NNW (w trakcie trwania szkolenia oraz dojazdu do i z
Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy)

● szkolenia realizowane będą przez wykwalifikowanych instruktorów praktycznej nauki zawodu na
warsztatach posiadających niezbędne i unikatowe wyposażenie w kontekście zawodów ginących jak
również ich odniesienia do wykorzystania współcześnie
● każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, a po pozytywnym zakończeniu szkolenia certyfikat
potwierdzający zdanie egzaminu sprawdzającego na druku MEN oraz dyplom uczestnictwa
wystawiony przez KG OHP
● wolny czas pomiędzy kursami można potraktować jako doskonałą formę relaksu w pięknym
plenerze
→ harmonogram szkoleń:
Lp.
3

Specjalizacja
Cukiernik
Kamieniarz
Stolarz

4 Cukiernik z egzaminem
czeladniczym - cz. 1
Piekarz
5
Kowal
Wędliniarz
6 Dekarz
Zdun
Cukiernik
7 Stolarz
Kamieniarz
Cukiernik z egzaminem
8 czeladniczym - cz. 2
Kowal
Piekarz
9
Stolarz
10 Cukiernik

Termin
14-26.05
14-26.05
25.06-07.07
25.06-07.07
16-28.07
16-28.07
30.07-11.08
30.07-11.08
30.07-11.08
20.08-01.09
20.08-01.09
20.08-01.09
03-15.09
03-15.09
17-29.09
17-29.09
08-20.10

→ kontakt:
Punkt Pośrednictwa Pracy OHP w Strzelcach Opolskich
ul. Gogolińska 2a pok. 20
77 445 96 53
pppstrzelce@ohp.opole.pl

→ Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy
(http://eckiw-roskosz.ohp.pl/wioska-ginacych-zawodow/ ):

