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Świadectwa ukończenia szko-
lenia przygotowującego do eg-
zaminów mistrzowskiego i cze-
ladniczego wręczono 30 oso-
bom w Pomorskiej Izbie
Rzemieślniczej Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw w Gdań-
sku. Zorganizowanie szkoleń
umożliwia projekt „Wykorzy-
staj szansę - zostań czeladni-
kiem lub mistrzem”, finanso-
wany z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, w ramach
Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki na lata 2007-2013.

- Projekt, realizowany
od czerwca, skierowaliśmy
do osób z Pomorza, które wy-
konują konkretny zawód i mają
już doświadczenie, ale nie po-
siadają formalnego potwier-
dzenia swoich umiejętności
profesjonalnych - zaznacza Da-

riusz Gobis, dyrektor pomor-
skiej izby. - Odbyły one zajęcia
teoretyczne w izbie i prak-
tyczne - w zakładach rzemieśl-
niczych, które otrzymują re-
kompensaty finansowe
za koszty szkolenia kursantów.

Jeszcze w tym roku przystą-
pią oni do egzaminów mi-
strzowskich w zawodach me-
chanik samochodowy i fryzjer
oraz do egzaminów czeladni-
czych w zawodzie wizażystka.
- Przeprowadzą je komisje eg-
zaminacyjne działające
przy naszej izbie, w tym nowo
powołana - w zawodzie
wizażystka - mówi Gobis.

Projekt pomorskiej izby bę-
dzie kontynuowany od 20 listo-
pada do końca przyszłego roku.
Zakłada on przeszkolenie ko-
lejnych 70 osób w 10-osobo-
wych grupach zawodowych.
Kursy będą przygotowywać

do egzaminów ponownie w za-
wodach wizażystka i mechanik
pojazdów samochodowych,
a także - stolarz, lakiernik sa-
mochodowy, glazurnik i ope-
rator obrabiarek skrawających.

- Osoby, które planują pod-
jęcie pracy w innych krajach
Unii Europejskiej, mogą wystą-
pić do Związku Rzemiosła Pol-
skiego w Warszawie o potwier-
dzenie ważności świadectw
czeladniczych i dyplomów mi-
strzowskich. Dokonuje tego
Ministerstwo Spraw Zagra-
nicznych, po przetłumaczeniu
tych dokumentów. W więk-
szości państw europejskich
nasze rzemieślnicze świade-
ctwa i dyplomy, potwierdza-
jące zdobycie kwalifikacji za-
wodowych, są uznawane i uła-
twiają znalezienie w nich
zatrudnienia - dodaje dyrektor
Gobis.
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Masz umiejętności
- zostań mistrzem
Szansadla fachowcówbezdyplomów
Rzemieślniczy projekt ze wsparciem unijnym

Dziś rozpoczyna się Światowy
Tydzień Przedsiębiorczości.
W obchody już po raz trzeci
włączyła się Agencja Rozwoju
Pomorza SA i proponuje
udział w imprezie mającej
na celu promocję kreatyw-
ności i przedsiębiorczości.

Od dziś do piątku (19 listo-
pada) ARP SA zaprasza
do udziału w szkoleniach,
warsztatach i seminariach.
Na spotkaniach m.in. będzie
mowa o tym, jak założyć dzia-
łalność gospodarczą, o rela-
cjach interpersonalnych w bi-

znesie, o skutecznym przy-
wództwie - praktyczne wska-
zówki do budowania i zarzą-
dzania efektywnym zespołem.
Będzie też seminarium dla ek-
sporterów. Więcej na stronie
www.arp.gda.pl.
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Pracujący mieszkańcy Gdańska
mogąpodnieśćswojekwalifika-
cje i umiejętności niezbędne
w kontekście organizacji Euro
2012 dzięki projektowi szkole-
niowemu ,,Gdańska Kadra go-
towa na Mistrzostwa Europy”.
Pomysłodawcą i realizatorem
projektu jest Europejska Grupa
Doradcza. Projekt ten współfi-
nansowany jest z EFS i adreso-
wanyjestdoosób,któresązain-
teresowane podniesieniem
kwalifikacji z zakresu profesjo-

nalnej obsługi klienta oraz z ję-
zyka obcego. Do udziału w pro-
jekcie zapraszani są m.in. pra-
cownicy hoteli, moteli, ośrod-
ków wczasowych, restauracji,
pubów, punktów informacji tu-
rystycznejorazpozostałeosoby
zaitneresowanepodniesieniem
kwalifikacji. Co ważne, udział
jest bezpłatny.

EGD gwarantuje
profesjonlaną kadrę trenerów
praktyków, zajęcia z języka ob-
cego prowadzone są przez wy-

kwalifikowanych lektorów
wmałychgrupach,dziękiczemu
uczestnicymająmożliwośćzdo-
bycia praktycznych umiejęt-
ności językowych. EGD zapew-
nia materiały szkoleniowe oraz
catering. Uczestnicy zajęć z ję-
zyka otrzymają materiały dy-
daktyczne oraz zaświadczenie
ukończenia kursu.

Szkolenia rozpoczynają się 4
grudnia br. Więcej informacji
nastroniewww.gotowinaeuro.pl.
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Bądź gotowy
na Euro 2012
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