
Młodzi pełni
POWER-a!

Zapraszamy
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Rekrutacja
ciągła:

Okres realizacji:
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– październik 2021
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Nr projektu
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Szczegóły w Regulaminie Projektu 
na stronie www.norton.edu.pl 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020 

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia lub 
poprawa na rynku pracy osób objętych wsparciem.

Uczestnikami wsparcia mogą być:
Osoby w wieku 18–29 lat (w tym o niskich kwalifikacjach oraz osoby 
z niepełnosprawnościami) z powiatów suskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego:
– pozostające bez pracy/bezrobotne, bierne zawodowo, długotrwale 
bezrobotne/niezarejestrowane w urzędzie pracy, oraz nie uczące się 
i nie kształcące 
– pracujące należące do jednej z grup: imigranci/imigrantki,  
reemigranci/reemigrantki, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny 



Wsparcie obejmuje:

• Poradnictwo zawodowe
• Opracowanie indywidualnego planu 

działania (IPD) dla każdego Uczestnika
• Wsparcie psychologa
• Pośrednictwo pracy
• W zależności od IPD: szkolenia lub staże

Uczestnikom przysługuje:

• stypendium szkoleniowe 
lub stażowe 

• w zależności od potrzeb 
zwrot kosztów przejazdu  
i/lub zwrot kosztów opieki 
nad osobami zależnymi

Jakie kryteria trzeba spełnić aby zostać 
Uczestnikiem:

– przynależność do grupy docelowej 
określonej w Regulaminie Projektu
– wiek 18-29 lat
– zamieszkanie/praca na terenie powiatów: 
suskiego, nowotarskiego i tatrzańskiego
– nieuczestniczenie w tym samym czasie 
w innym projekcie aktywizacji zawodowej 
współfinansowanym ze środków unijnych

Jakie kryteria premiujemy 
dodatkowo:

– status imigranta/imigrantki,
– status reemigranta/
reemigrantki
– osoby 
z niepełnosprawnościami
– wykształcenie maksymalnie 
ponadgimnazjalne (Liceum 
ogólnokształcące; Liceum 
profilowane; Technikum; 
Uzupełniające liceum 
ogólnokształcące; Technikum 
uzupełniające; Zasadnicza 
szkoła zawodowa)
– zamieszkanie na terenie 
Nowego Targu i Zakopanego 
(miasta średniego/średniego 
tracącego funkcje społeczno- 
-gospodarcze
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Biuro Projektu: 34-400 Nowy Targ, 
Urząd Gminy pok. nr 5, ul. Bulwarowa 9 

Rekrutacja:
794 666 319; 790 501 143; 660 373 344
centrumszkolen@gmail.com

Realizator 
Projektu: 

Wartość projektu: 2 589 460,00 zł
Dofinansowanie 2 459 987,00 zł w tym

z UE 2 182 396,89 zł oraz budżetu państwa 277 590,11 zł


