
Celem projektu jest :
Zwiększenie możliwości zatrudnienia 100 os. bezrobotnych lub 
biernych zawodowo wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na terenie 
powiatu kolbuszowskiego będących w najtrudniejszej sytuacji na 
rynku pracy 
Do udziału w projekcie zapraszamy :
Osoby niepracujące, w wieku aktywności zawodowej, bezrobotne 
lub bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałe  na terenie 
powiatu kolbuszowskiego, będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku 
pracy, tj. długotrwałe bezrobotne, niepełnosprawne, o niskich 
kwalifikacjach zawodowych,  50 +, kobiety, rolnicy  
ź Preferowani będą bezrobotni i bierni rodzice/opiekunowie prawni 

posiadający co najmniej 3 dzieci, 
ź rolnicy i członkowie ich rodzin, zamierzający odejść z rolnictwa, 
ź osoby, które skorzystały ze wsparcia w ramach projektów 

z zakresu włączenia społecznego 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH I BIERNYCH ZAWODOWO Z POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Projekt realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracyOś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy
Działanie 7.1 Poprawa sytuacji Działanie 7.1 Poprawa sytuacji 
osób bezrobotnych na rynku pracyosób bezrobotnych na rynku pracy
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DROGA DO AKTYWNOŚCI 
 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 320 531,52 zł
Dofinansowanie projektu z budżetu Państwa: 155 334,98 zł

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „ NIL" zaprasza do udziału w projekcie pt.:
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W ramach projektu wszystkim uczestnikom projektu oferujemy: 
ź Przygotowanie i realizację Indywidualnego Planu Działania przy 

wsparciu doradcy zawodowego
ź Grupowe Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 
ź Szkolenia zawodowe oraz dostęp do egzaminów zewnętrznych 

i możliwość uzyskania zawodu 
ź Indywidualne pośrednictwo pracy
ź 5 miesięczne staże zawodowe
Wszystkim uczestnikom zapewniamy;
ź Bezpłatny udział we wszystkich formach wsparcia określonych 

w Indywidualnym Planie Działania
ź Zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia 
ź Stypendium szkoleniowe
ź Stypendium  stażowe 
ź Indywidualną opiekę doradcy zawodowego oraz pośrednika pracy 

Do udziału zapraszamy zarówno kobiety, mężczyzn 
jak i osoby niepełnosprawne

UDZIAŁ W  PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
ź Zapewniamy pełny  dostęp do wszystkich form wsparcia dla 

wszystkich uczestników projektu na jednakowych zasadach 
ź Osobom z niepełnosprawnościami bez względu na rodzaj i stopień  

zapewniamy dostęp do projektu na równi z osobami sprawnymi 
ź Projekt realizowany uwzględnieniem uwarunkowań 

środowiskowych

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu 
oraz  na stronie  projektu: www.nil.kolbuszowa.pl

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 
Biuro Projektu: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu 

Kolbuszowskiego „NIL", 36-100 Kolbuszowa, ul. Jana Pawła II 8
tel. 17 2270258, od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00


