
 

 

INFORMACJA O PROJEKCIE „FABRYKA AKTYWNOŚCI” 

Projekt „FABRYKA AKTYWNOŚCI” realizowany jest w okresie 01.10.2016r. – 31.08.2017r. przez Izbę 

Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie w partnerstwie z UniPRomotion 

Magdalena Kosobucka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach projektu „FABRYKA AKTYWNOŚCI” oferowane jest bezpłatne kompleksowe wsparcie w 

znalezieniu zatrudnienia dla 48 osób:  

- w wieku powyżej 29 roku życia, 

- biernych zawodowo, czyli takich, które: nie pracują, nie są zrejestrowane jako bezrobotne, nie uczą 

się (za wyjątkiem nauki w systemie stacjonarnym), nie prowadzą praktyki zawodowej, nie prowadzą 

działalności gospodarczej czy gospodarstwo rolnego, nie są członkiem rodziny bezpłatnie 

pomagającym w prowadzeniu działalności gospodarczej lub przebywają na urlopie wychowawczym i 

nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne, 

- znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, czyli: kobiet, osób z 

wykształceniem co najwyżej średnim, osób w wieku powyżej 50 roku życia, osób 

niepełnosprawnych, 

- zamieszkujących tereny gmin wiejskich i miejsko–wiejskich obszaru Specjalnej Strefy Włączenia 

województwa zachodniopomorskiego - dokładny wykaz gmin dostępny jest na stronie 

www.irszczecin.pl w zakładce o projekcie. 

Projekt przewiduje dla każdego uczestnika/uczestniczki udział w: 

- indywidualnym poradnictwie zawodowym, w tym opracowanie IPD, 

- indywidualnym pośrednictwie pracy, 

- szkoleniu zawodowym zakończonym egzaminem zewnętrznym z certyfikatem w zawodach do 

wyboru: monter płyt gipsowo-kartonowych lub tapicer, 

- trzymiesięcznym płatnym stażu zawodowym u zachodniopomorskich pracodawców. 

Organizatorzy zapewniają:  

- zwrot kosztów dojazdów, 

- materiały szkoleniowe, 

- stypendium szkoleniowe, 

- stypendium stażowe w wysokości 1300 zł miesięcznie, 

- badania lekarskie i ubezpieczenie NNW. 

http://www.irszczecin.pl/


W wyniku udziału w projekcie uczestnicy/uczestniczki zdobędą kwalifikacje i umiejętności zawodowe 

poszukiwane przez pracodawców oraz zyskają wiedzę o tym, jak poruszać się na rynku pracy, 

ponadto min. 24 osoby znajdą zatrudnienie. 

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. 

Obecnie trwa pierwsza tura rekrutacji do projektu. Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne 

można znaleźć na stronie: www.irszczecin.pl, w zakładce o projekcie. 

 

ZAPRASZAMY DO FABRYKI AKTYWNOŚCI! 

Zadzwoń pod nr tel. 91 424 40 73 lub 91 422 22 78 lub napisz na maila: fabryka@unipromotion.pl, 

d.miskiewicz@irszczecin.pl  

     

Lider projektu:       Partner projektu: 

IZBA RZEMIEŚLNICZA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UniPRomotion Magdalena Kosobucka 

al. Wojska Polskiego 78      ul. Królowej Korony Polskiej 24/105 

70-482 Szczecin       70-486 Szczecin 

tel. 91 422 22 78       tel. 91 424 40 73 

d.miskiewicz@irszczecin.pl     fabryka@unipromotion.pl 
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