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 W dniu 5 października uczestniczki projektu: „Podnosimy kwalifikacje – wspieramy 

rozwój!” zakończyły szkolenie: ”Pracownik administracyjno – biurowy” i tym samym 

podniosły swoje kwalifikacje i szanse na rynku pracy. 

Uczestniczki szkolenia, pozytywnie oceniły wartość merytoryczną szkolenia, doceniły 

również wysoki poziom wiedzy, wykładowcy, Pana Jana Romańczuka, który w sposób 

praktyczny przekazał wiedzę z zakresu: zasad funkcjonowania biura firmy i organizacji pracy 

biurowej, umiejętności samodzielnego prowadzenia biura, dokumentacji biurowej oraz 

obsługi komputera. 

 

 Umiejętności  i kwalifikacje zawodowe podniosły również uczestniczki szkolenia 

(10K) z zakresu stylizacji paznokci, które ukończyły je w dniu 1 października 2012r. W dniu  

1 października zostało zakończone szkolenie z zakresu stylizacji paznokci. 

Uczestniczki bardzo pozytywnie oceniły warsztaty, doceniły również wysoki poziom wiedzy, 

wykładowcy, Pani Ewy Tymińskiej, która prowadziła warsztaty w sposób praktyczny, dzięki 

czemu uczestniczki mogły przygotować się do zawodu stylistki paznokci. Szkolenie 

zapewniło im dobry start w karierze zawodowej, wyczerpująco przedstawiło obecne 

wymagania, umożliwiło zapoznanie się z preparatami kosmetycznymi, jak i najnowszymi 

technikami znajdującymi się na rynku kosmetycznym. Panie uczestniczące w szkoleniu, 

wyraziły ogromną chęć kontynuowania szkolenia w przyszłości. 

 

 Szkolenia w ramach projektu:  „Podnosimy kwalifikacje – wspieramy rozwój!”, 

dobiegły  końca, jednak nadal zapraszamy wszystkie osoby bezrobotne do korzystania  

ze wsparcia w ramach Lokalnej Pracowni Aktywności. Codziennie od poniedziałku do piątku, 

w godz. 8.00  – 15.00 można korzystać  z narzędzi ułatwiających poszukiwanie pracy. 

 

 

 

 

Zapraszam serdecznie, 

 

Tomasz Wysocki 

Koordynator Projektu 
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Ostrołęka, 30.08.2012r. 

 

 

 W dniu  29.08.2012r.  zakończyły się  warsztaty  coachingu, które  miały  na celu  

rozwinąć  umiejętności psychospołeczne uczestników projektu:  „Podnosimy kwalifikacje  – 

wspieramy rozwój!”.  Szkolenie zostało zorganizowane w podziale na 2 grupy. W każdej z  

nich wzięło udział po 10 osób  – bezrobotnych kobiet zamieszkały na terenach wiejskich 

powiatu ostrołęckiego.  

 W ramach szkolenia uczestniczki rozwijały swoje umiejętności komunikacyjne i 

społeczne,  zdobywały praktyczną wiedzę z zakresu  radzenia sobie z codziennymi 

przeszkodami na etapie  powrotu do aktywności zawodowej,  zapoznały się również z 

technikami aktywnego poszukiwania pracy, zasadami sporządzania dokumentów 

aplikacyjnych  oraz autoprezentacją i  przydatnymi umiejętności przy prowadzeniu rozmowy 

kwalifikacyjnej.  

 W ramach zajęć uczestniczki szkolenia odkrywały swoje indywidualne predyspozycje, 

zainteresowania do wykonywania określonej pracy, poznawały swoje talenty, uświadamiały  

sobie osiągnięte sukcesy oraz zwiększały wewnętrzną motywację i wiarę we własne siły.  

Uczestniczki doceniły wysokie zdolności komunikacyjne oraz praktyczny przekaz wiedzy, 

wykładowcy, Pana Jana Romańczuka, który prowadził warsztaty w sposób umożliwiający 

otwarcie się na grupę oraz wspólne dzielenie się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami. 

Panie uczestniczące w szkoleniu, wyraziły ogromną chęć kontynuowania go w przyszłości, 

gdyż uznały, że taka tematyka zajęć oraz sposób ich prowadzenia będzie im bardzo przydatny 

w poszukiwania pracy oraz w codziennej aktywności zawodowej.. 

 

 Informujemy, że na miesiące: wrzesień i października, planowane są szkolenia 

specjalistyczne w ramach projektu: „Podnosimy kwalifikacje – wspieramy rozwój!”. Będą to: 

1. Szkolenie z zakresu prac administracyjno – biurowych wraz z obsługą komputera. 

2. Szkolenie z zakresu stylizacji paznokci. 

 

 Zachęcamy również do odwiedzania i korzystania ze wsparcia w ramach Lokalnej 

Pracowni Aktywności, mieszczącej się w Ostrołęce na ulicy Kilińskiego 44. Zapraszamy 

codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00 

 

 

 

Zapraszam serdecznie, 

 

Tomasz Wysocki 

Koordynator Projektu 


