Projekt szkoleniowy „W ogniu doświadczeń” szansą dla śląskich strażaków!
Informujemy, że dzięki przychylności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach funkcjonariusze
Państwowej Straży Pożarnej mieszkający i pracujący na terenie województwa śląskiego, zyskali możliwość
odbycia szeregu bezpłatnych, wyjątkowo atrakcyjnych szkoleń specjalistycznych.
Projekt „W ogniu doświadczeń” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie kwalifikacji i uprawnień min. 500 osób z województwa
śląskiego, zatrudnionych w zawodzie strażaka, poprzez realizację szkoleń zawodowych, które odbywać się
będą poza godzinami pracy. Przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie od 1 marca 2011
do 31 października 2012r.
W ramach projektu istnieje możliwość nabycia wiedzy i uprawnień w następującym zakresie
szkoleniowym:
1.
Obsługa i eksploatacja zbiorników ciśnieniowych.
2.
Obsługa podestów ruchomych samojezdnych.
3.
Obsługa i eksploatacja urządzeń elektrycznych do 1 kV i mocy znamieniowej pon. 20Kw.
4.
Kontrola i konserwacja aparatów dróg oddechowych firmy Fenzy, Auer, Drager.
5.
Obsługa drabiny mechanicznej MAGIRUS.
6.
Prawo jazdy kat. C.
7.
Prawo jazdy kat. C+E.
8.
Prawo jazdy kat. D.
9.
Szkolenie specjalistyczne szkolenie z zakresu ratownictwa chemiczno–ekologicznego.
10. „Profesjonalny Rzecznik Prasowy”.
11. Szkolenie z zagadnień Gender mainstreaming.
Nabór uczestników na szkolenia w ramach projektu prowadzony jest w sposób ciągły. Wszystkie
osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji i udziału
w projekcie. Osoby spełniające kryteria uczestnictwa zapraszamy do przesyłania formularzy zgłoszeniowych,
które dostępne są na stronie internetowej: http://slask.wogniudoswiadczen.pl/ w zakładce formularze do
pobrania.
W razie pytań wszelkich informacji udziela Biuro Projektu:
Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.
Oddział Katowice
ul. Francuska 35-37 pok. 415
40-027 Katowice
tel. (32) 750 53 50
tel. kom. 665 155 770
fax. (32) 720 26 91
info@slask.wogniudoswiadczen.pl
rekrutacja@slask.wogniudoswiadczen.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

