
      

 
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 15, 32-300 Olkusz 

tel. 784 036 561, e-mail: biuro@probiznes-olkusz.pl 

 
Zapraszamy do wzięcia udziału w BEZPŁATNYM projekcie pn.„ BO JAK NIE MY TO KTO?” 

 
 

Firma ProBiznes Marta Krawczyk z siedzibą w Olkuszu od czerwca 2016r. rozpoczęła realizację projektu  
pn. „Bo jak nie my to kto?”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Działania 8.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 
 
Jeśli jesteś kobietą i chcesz: 

 znaleźć pracę, 

 zdobyć kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. 
 

Zgłoś się do udziału w BEZPŁATNYM projekcie. 
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 100 kobiet powyżej 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia                   

i zamieszkujących w jednym z powiatów: miechowskim, olkuskim lub chrzanowskim. 
 
W ramach projektu oferujemy: 

1. Płatne staże zawodowe w wymiarze około 5 miesięcy. 
2. Indywidualne dobrane szkolenia w zawodach np.: przedstawiciel handlowy, sprzedawca, księgowy, 

fryzjer zwierząt, pracownik ochrony (lub inne w zależności od zdiagnozowanych potrzeb). 
3. Profesjonalną pomoc pośrednika pracy pomagającego znaleźć ofertę zatrudnienia. 
4. Spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym i trenerem personalnym. 
5. Poradnictwo z zakresu opieki nad osobą zależną. 

 
Dodatkowo w trakcie realizacji zadań zapewniamy wsparcie w postaci zwrotu kosztów dojazdu i opieki nad 
dzieckiem do 7 lat bądź osobą zależną. 
 
Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety: 

 powyżej 30 roku życia, 

 pozostające bez zatrudnienia, 

 zamieszkałe w powiecie olkuskim, chrzanowskim lub miechowskim. 
 

w tym szczególnie osoby: 

 powyżej 50 roku życia, 

 z niepełnosprawnościami, 

 powracające na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. 
Nie czekaj zgłoś się już dziś! 

 
Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, które odbędą się: 

 28.06.2016 r. godzina 9.00 w ProBiznes Marta Krawczyk przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 15  
w Olkuszu. 

 18.07.2016 r. godzina 11.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej przy al. 1000-lecia 15 w Olkuszu. 
 

Szczegółowe informacje są dostępne pod numerem telefonu: 784 036 561                                                                   
lub w biurze projektu przy ul. Króla Kazimierza Wielkiego 15 w Olkuszu, na stronie internetowej: 

http://probiznes-olkusz.pl/ lub e-mail: biuro@probiznes-olkusz.pl. 


