
 
 
 

oferta projektu: Pracownik na miarę 
Celem projektu jest zwiększenie afektywności zawodowej osób pracujących zatrudnionych w branży 
maszynowej i metalowej na umowach cywilnoprawnych (umowa zlecenie lub umowa o dzieło) oraz 
na umowach okresowych (umowa o pacę na czas określony, okres próbny) poprzez indywidualne 
szkolenia i doradztwo. Rezultatem udziału w projekcie ma być przejście z umowy okresowej na umowę 
bezterminową (np. zatrudnienie po okresie próbnym) lub zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o 
pracę. W ramach projektu Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr oferuje wszystkim zainteresowanym 
osobom spełniającym kryteria udziału indywidualne bezpłatne wsparcie doradczo-edukacyjne w 
następujących formach:  

 Szkolenia indywidulane o średniej wartości 2 500,00 PLN na jedną osobę – tematyka szkolenia 
zostanie uzgodniona z doradcą zawodowym z uwzględnieniem specyficznych potrzeb pracownika 
lub firmy, w której pracuje – w szczególności poprzez analizę wymagań stanowiska pracy, tak by 
realnie zwiększyć szanse uczestnika trwałego zatrudnienia na tym stanowisku po zakończeniu 
szkolenia.  

Przykładowe szkolenia: Operator wózków jezdniowych; Spawanie metodą MAG (135); Spawanie 
metodą TIG (141); Eksploatacja urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 KV w 
zakresie: obsługi, konserwacji, remontów i montażu; Obsługa i programowanie obrabiarek 
sterowanych numerycznie – operator i programista CNC; Rysunek techniczny – czytanie rysunku 
technicznego w branży metalowej; Kierowanie zespołem z elementami gry strategicznej i 
symulacji; MS Excel, poziom I i II oraz inne tematy w zależności od identyfikowanych potrzeb 
uczestników. 

 Doradztwo zawodowe i psychologiczne w zakresie planowania rozwoju zawodowego, 
dostosowania do wymagań stanowiska pracy, oceny potencjału rozwojowego uczestnika z 
uwzględnieniem nowych wymagań związanych z automatyzacją produkcji lub wdrażaniem nowych 
technologii związanych z gospodarką 4.0 czy ochroną środowiska. Doradztwo w wymiarze 4 
godzin na jednego uczestnika realizowane jest w procedurze kilku spotkań – przed szkoleniem 
celem diagnozy indywidualnych potrzeb, analizy wymagań stanowiska pracy, diagnozy wyzwań 
rozwojowych związanych z nowymi technologiami w firmie a w konsekwencji opracowania 
indywidualnego planu szkoleniowego. Dwa kolejne spotkania z doradcą zawodowym lub 
psychologiem realizowane są w takcie szkoleń oraz po szkoleniu i mają na celu wsparcie osobiste 
uczestnika w trakcie realizacji opracowanego planu rozwojowego.  

 Badania lekarskie w zakresie przydatności zawodowej do stanowiska pracy lub udziału w 
specjalistycznym szkoleniu zawodowym.  

 Stypendium szkoleniowe dla uczestników szkoleń w wysokości 1 302,40 PLN wraz ze 
składkami ZUS dla każdego uczestnika.  

 Zwrot kosztów dojazdów związanych z uczestnictwem w projekcie w średniej wysokości 
150,00 PLN dla każdego uczestnika.  

Projekt realizowany jest do 31 grudnia 2020 roku i kierowany jest do osób po 30 roku życia 
zamieszkujących powiat białostocki (81 osób), powiat Miasta Białystok (69 osób), powiat sokólski (81 
osób).  

Zgłoszenia do projektu w sekretariacie BFKK: osobiście ul. Spółdzielcza 8, I piętro, 15-441 Białystok lub 

telefonicznie: 85 6537700, mailem: fundacja@bfkk.pl; mskarzynski@bfkk.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń. 


