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Uprzejmie infomiuj?, ze na organizacj? stazy dodatkowo pozyskalismy srodki z 
Europejskiego Funduszu Spolecznego w ramach konkursow oglaszanych przez Wojewodzki 
Urzqd Pracy w Kielcach i juz wkrotce, po podpisaniu umow rozpoczniemy rekrutacj? 
uczestnikow projektu. 

W zwi^zku z tym, ze problem bezrobocia dotyka tez mieszkancow Gminy Secemin i 
niejednokrotnie do Pana jako Gospodarza Gminy zwracaj^ si? po pomoc, uznalam za zasadne 
przekazanie kilku istotnych informacji w sprawie projektow. 

W ramach dzialania 6.1.1 PO KL „Wsparcie osob pozostaj^cych bez zatrudnienia na 
regionalnym rynku pracy" realizowany b?dzie projekt: 

1. „Mlodzi na start" skierowany do 60 osob bezrobotnych do 25 roku zycia bez 
kwalifikacji zawodowych lub bez doswiadczenia zawodowego , 

2. „Znowu aktywni" obj?ci nim mog^ bye dlugotrwale bezrobotni (80 os) bez 
kwalifikacji zawodowych lub bez doswiadczenia zawodowego. 

Wszyscy bezrobotni zakwalifikowani do udzialu w projekcie obj?ci zostanq poradnictwem 
zawodowym, szkoleniem w jednym z nizej wymienionych zawodow a ostatnim etapem 
b?dzie skierowanie na sta±. 

Piano wanych jest kilka grupowych szkolen: 

• Spawanie rur i blach spoinami pachwinowymi metod^ MAG i TIG, 
• Magazynier z obslugq wozka jezdniowego z nap?dem silnikowym, 
• Kosmetyczka z elementami wizazu, 
• Operator GNC, 
• Nowoczesny sprzedawca z obslug^ kasy fiskalnej, 
• Pracownik kancelaryjno-archiwalny z obslug^ biura, 
• Pracownik biurowy. 



Reaiizacja projektow planowana jest w latach 2012-2013, efektywnosc zatradnieniowa nie 
tiiisza niz 30% w pierwszym i 40% w dragim. Organizatorem stazu mog^ bye rowniez 
jednostki administracji publicznej. Staz organizowany b^dzie na stanowiskach sprzedawcy. 

Juz wkrotce zaczniemy rozpowszechniac materialy promocyjne tak aby informacja 
dotarla do zainteresowanych udzialem w projekcie pracodawcow oraz bezrobotnych. 

Jezeli uzna Pan za stosowne to rowniez pracownicy socjalni, znajqcy najlepiej sytuacj? 
materialn^ podopiecznych, mog^ rowniez w bezposrednich kontaktach zach?cac do udzialu 
kwalifikuj^cych si? bezrobotnych. 

Mam nadziej?, ze takie dzialania przyczyni^ si? do zmniejszenia bezrobocia wsrod 
najubozszych. 

Z powazaniem: 


