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Nie pracujesz?
Mieszkasz w Małopolsce?
Chcesz podnieść
swoje kwalifikacje
lub kompetencje?
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do projektu!
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Indywidualnego
Planu Działania
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Powiatowe Punkty
Informacyjne
Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A.:
m. Tarnów, powiat tarnowski

ul. Traugutta 5, Hotel Crystal Park, 33-100 Tarnów

powiat brzeski

Plac Kupiecki 8, 32-800 Brzesko

powiat dąbrowski

ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

powiat wadowicki

Plac Jana Pawła II 8, 34-100 Wadowice

m. Kraków, powiat krakowski

Zapraszamy osoby, które
należą do co najmniej
jednej z grup:
• zostały zwolnione w ciągu
ostatnich 6 miesięcy
z przyczyn niedotyczących
pracownika
• są przewidziane do zwolnienia
lub zagrożone zwolnieniem
• odchodzą z rolnictwa (rolnicy
posiadający gospodarstwo
rolne o powierzchni powyżej
2 ha przeliczeniowych
i członkowie ich rodziny)

ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków

powiat bocheński

ul. Świętego Leonarda 31/15, 32-700 Bochnia

powiat miechowski

ul. Piłsudskiego 5, 32-200 Miechów

powiat myślenicki

ul. Klakurki 2a/b, 32-400 Myślenice

powiat proszowicki

ul. Krakowska 18a, 32-100 Proszowice

Oferujemy:
• wsparcie doradcze
i szkoleniowe, które ułatwi
Ci utrzymanie lub podjęcie
zatrudnienia
• skorzystasz z usług pośrednika
pracy, który pomoże Ci znaleźć
pracodawcę
• podniesiesz swoje kwalifikacje
lub kompetencje dzięki
szkoleniom specjalistycznym,
stażom oraz innym formom
wsparcia dostosowanym
do Twoich indywidualnych
potrzeb

marr.pl/dcaz
12 617 99 54
dcaz@marr.pl

Bądź
aktywny
zawodowo!

Projekt „Dobry Czas na Adaptację do Zmian” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian, poddziałanie 8.4.2. Adaptacja do zmian, współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
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