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GMINA KAW ĘCZYN ZAPRASZA DO UDZIAŁU 

W BEZPŁATNYCH KURSACH 

 Urząd Gminy w Kawęczynie realizuje dwa projekty szkoleniowe, finansowane ze  środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL, działanie 7.3. 
 

Zapraszamy mieszkańców Gminy Kawęczyn do udziału w bezpłatnych kursach 
podnoszących kwalifikacje i ułatwiających zdobycie ciekawej pracy lub rozpoczęcie własnej 
działalności gospodarczej.  

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych trenerów i lektorów, w miłej                       
i przyjacielskiej atmosferze, sprzyjającej szybkiemu uczeniu się. 
 
1. Kurs Języka Angielskiego z modułem poszukiwania pracy w Anglii i 

Niemczech dla  45 osób. Zapraszamy przede wszystkim osoby, które nie ukończyły 34 roku 
życia, bez wykształcenia średniego, bezrobotne oraz podopiecznych GOPS w Kawęczynie. 

Zajęcia będą się odbywały od 1 lutego do 30 czerwca 2011 r.  
Kurs rozpocznie spotkanie integracyjne, podczas którego uczestnicy będą mogli zapoznać się               
z technikami radzenia sobie ze stresem, pozytywnego myślenia i komunikowania się.             
Na zakończenie spotkania zostanie zorganizowane ognisko z pieczeniem kiełbasek. 

Zajęcia z języka angielskiego będą się odbywały dwa razy w tygodniu w okresie luty-
czerwiec 2011r. Wszyscy uczestnicy kursu otrzymają bezpłatnie książki i ćwiczenia, które będą 
wykorzystywane podczas zajęć. Kurs zakończy się zajęciami na temat poszukiwania pracy w 
Anglii  i Niemczech (jak szukać pracy, jak sprawdzać wiarygodność ogłoszeń, jak przygotować 
się do wyjazdu, jak założyć i prowadzić firmę w Niemczech i Anglii). Każdy uczestnik kursu 
otrzyma certyfikat ukończenia kursu. 
 

2. Kurs Mały Biznes i Kurs Komputerowy dla 36 osób. Szczególnie zachęcamy osoby, 
które nie ukończyły 34 roku życia, bezrobotne, bez wykształcenia średniego, oraz 
podopiecznych GOPS w Kawęczynie. Kursy będą realizowane w formie warsztatów (wykłady, 
ćwiczenia, z wykorzystaniem komputerów). Każdy uczestnik kursu otrzyma certyfikat 
ukończenia kursu. 

Kurs Mały Biznes będzie obejmował następującą tematykę: 
− rozpoczynanie działalności gospodarczej (jak zarejestrować firmę w Urzędzie Gminy,              

w Urzędzie Skarbowym i ZUS, jak założyć konto w banku, jak ocenić własne szanse na rynku) 
− prowadzenie rozliczeń w małej firmie wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, formy 

opodatkowania,  
− pozyskiwanie dotacji na założenie własnej działalności (dotacje PUP, fundusze unijne) 

Kurs Komputerowy obejmował będzie: 
− obsługę komputera dla początkujących, 
− obsługę pakietów biurowych (Word, Excel, poczta elektroniczna) 

 
Jedna osoba może uczestniczyć zarówno w Kursie Mały Biznes, jak i w Kursie 
Komputerowym. Kursy rozpoczynają się w lutym 2011 r., a kończą 31 marca 2011 r. 

 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W ZAJ ĘCIACH 

CHĘTNYCH PROSIMY O KONTAKT  
( Punkt Informacyjny w Urzędzie Gminy tel: 63 288 59 34) 


