
 

 
 
 
Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które: 
 mają 15 – 29 lat 
 niepracujące, nieuczące się w szkołach dziennych 
 zamieszkują  powiat hajnowski  

  
Zapewniamy bezpłatne wsparcie i korzyści typu: 
 szkolenie do wyboru: magazynier z obsługą wózków jezdniowych z 

wymianą butli, spawanie MAG, pracownik ds. kadrowych i płacowych, 
pracownik ds. obsługi biurowej  

 stypendium 6,00 zł za każdą godzinę szkolenia  
 udział w płatnym stażu  
 zwrot kosztów dojazdu i refundację opieki nad dziećmi/osobami 

zależnymi  
 
Zapisy i informacje: 
Ośrodek ZDZ w Hajnówce 
17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52  
Tel. 85 682 24 85  



 

 
 
 

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które: 
 są na wypowiedzeniu, zagrożone zwolnieniem lub straciły pracę z 

przyczyn niezależnych od siebie w przeciągu 6 miesięcy  
 zamieszkują woj. podlaskie  

Zapewniamy bezpłatne wsparcie i korzyści typu: 
 ukończenie szkolenia zgodnie z preferencjami i zainteresowaniami 

uczestnika  
 stypendium szkoleniowe wypłacane za każdą godzinę udziału w 

szkoleniu w wysokości 5,00 zł  
 udział w płatnym stażu zawodowym zgodnie z profilem ukończonego 

szkolenia  
 zwrot kosztów dojazdu na różne formy wsparcia  

 
Zapisy i informacje: 
Ośrodek ZDZ w Hajnówce 
17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52  
Tel. 85 682 24 85  
 



 

 
 
Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które: 
 mają 18 -25 lat i są minimum 6 miesięcy bezrobotne 
 mają 25 – 35 lat i są minimum 12 miesięcy bezrobotne  
 nie pracują, nie uczą się w szkołach dziennych 
 zamieszkują powiat hajnowski  

  
Zapewniamy bezpłatne wsparcie i korzyści typu: 
 płatny  staż zagraniczny 2 miesięczny w PORTUGALII, SZEWCJI 

LUB HISZPANII  
 w czasie całego wyjazdu zapewniamy opiekuna  
 organizację i pokrycie kosztów przelotu, zakwaterowania, wyżywienia, 

kieszonkowego oraz zajęć i atrakcji  
 przygotowanie do wyjazdu (kursy językowe i przygotowawcze)  

 
Zapisy i informacje: 
Ośrodek ZDZ w Hajnówce 
17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52  
Tel. 85 682 24 85  
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