
 
„ Wykorzystaj swoją szansę – kurs prawa jazdy kat. C”                                             

projekt współfinansowany przez Unię Europejską                                                                               
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                            

Program Operacyjny Kapitał Ludzki                                                                               
Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”                                                 

Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności 
zawodowej na obszarach wiejskich” 

 

W ramach pozyskanych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - Gmina i Miasto 
Koziegłowy  - Referat Promocji i Rozwoju w okresie 01.10 2011r. do 30. 01.2012 r. realizuje również 
projekt  „Wykorzystaj swoją szansę – kurs prawa jazdy kat. C”. Udział w projekcie zadeklarowało 16 
osób - 2 kobiety i 14 mężczyzn – bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.  Wartość projektu wynosi  
42 590zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Społecznego stanowią  85% a pozostałe 15% 
sfinansował budżet państwa.   

Głównym celem projektu jest zdobycie przez uczestniczki i uczestników nowych, cenionych 
na rynku pracy kwalifikacji zawodowych oraz wzrost aktywności i mobilności zawodowej poprzez 
zwiększenie dostępu do bezpłatnych szkoleń i doradztwa zawodowego.  

Jedno z pierwszych zadań realizowanych w ramach projektu to Indywidualne Doradztwo Zawodowe, 
zajęcia prowadzi wykwalifikowany doradca zawodowy, wypracowując z każdym uczestnikiem 
Indywidualny Plan Działania. Ponadto kursanci wzięli udział w warsztatach, których celem było 
zwiększenie aktywności i motywacji  zawodowej, ale przede wszystkim  praca nad własną 
osobowością w sferze zawodowej.  

Oprócz doradztwa zawodowego uczestniczki i uczestnicy projektu wzięli udział w kursie 
prawa jazdy kategorii C. W ramach kursu beneficjenci  zostali przygotowani do uzyskania uprawnień 
do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, a 
także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wielobieżnym. Kurs składał się z 20 godzinnej części 
teoretycznej i 30 godz. indywidualnej nauki jazdy. Uczestnicy i uczestniczki kursu prawo jazdy kat. C 
są już po egzaminie wewnętrznym, obecnie uczą się jeździć, a część ma wyznaczony termin egzaminu 
państwowego.  

Ostatnie zadanie podsumowujące projekt „ Wykorzystaj swoją szansę – kurs prawa jazdy kat. 
C”  to Seminarium Informacyjne „Równość Szans Kobiet i Mężczyzn na rynku pracy”, którego celem 
jest zwiększenie wiedzy na temat niwelowania barier i stereotypów wśród kobiet i mężczyzn na rynku 
pracy. 

 

 


