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Projekt wsp6Uinansowany ze srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego 

INFORMACJE 0 PROJEKCIE "NIE CZAS NA BIERNOSC(...)" 

W roku akadernickirn 2010/2011 Wyzsza Szkola Ekonorniczno-Hurnanistyczna bydzie 

realizowac projekt pt.: "Nie czas na biernosc szkolenia j'(zykowe i komputerowe 

zakonczone egzaminami TELC i ECDL" wsp61finansowany 

z Europejskiego Funduszu Spolecznego w rarnach Poddzialania 8.1.1. - Wspieranie rozwoju 

kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsifbiorstw. 

Gl6wnyrn zalozeniern projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 220 os6b 

zarnieszkalych illub pracuj'lcych na terenie wojew6dztwa sl'lskiego, posiadaj'lcych 

wyksztalcenie nie wyzsze niz srednie, zarnieszkuj'lcych tereny wiejskie (zgodnie z definicj'l 

Gl6wnego Urzydu Statystycznego), w wieku 45 lat i wiycej, 0 niskich kwalifikacjach lub 

innych doroslych os6b pracuj'lcych, kt6re z wlasnej inicjatywy s'l zainteresowane nabyciern 

nowych, uzupelnieniern lub podwyzszaniern juz posiadanych kwalifikacji w celu utrzyrnania 

aktywnej pozycji na rynku pracy. Realizacja tego zalozenia b~dzie mozliwa dzi,(ki 

kompleksowym szkoleniom z zakresu nauki j,(zyk6w obcych ( angielski, hiszpanski, 

wloski, niemiecki, rosyjski), nowoczesnych technik komputerowych oraz zaj~ciom 

ogolnorozwojowym wraz z kursem podnosz~cym swiadomosc ekologiczn~. Zakonczenie 

kursu zostanie uwienczone przyst~pieniem do egzaminu mi'(dzynarodowego TELC 

(kursy jyzykowe) i egzaminu ECDL (kursy kornputerowe). 

W chwili obecnej uczelnia prowadzi rekrutacjy kandydat6w na kursy, kt6ra potrwa do 30 

kwietnia. Szkolenia s~ calkowicie bezplatne! Byd'l odbywac siy 2 razy w tygodniu po 2 

godziny lekcyjne w okresie 10 rnieshrcy w siedzibie Wyzszej Szkoly Ekonorniczno -

Hurnanistycznej w Bielsku Bialej. 

Osoby zainteresowane wziyciern udzialu w projekcie "Nie czas na biernosc ( ...)" proszone 

S'l 0 zgloszenie swojej kandydatury pod nurnerern telefonu: 33-812-51-63 w godzinach od 

10 do 17lub kieruj'lc pytania na adres intemetowy: projektncnb@wseh.pl 

Biuro projektu 
ul. gen. WI Sikorskiego 4 tel.lfax 33 812 51 63 
43-300 Bielsko-Biata e-mail: projektncnb@wseh.pl 

Projekt .,Nie czas na biemosc ( .. )" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki 

Dzialanie 8.1 Rozw6j pracownik6w i przedsi~biorstw w regionie 


Poddzialame 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacjJ zawodowych i doradztwo dla przedsiebiorstw. 
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