
Bezpłatne  warsztaty  dla  bezrobotnych  i  nieaktywnych  zawodowo  mieszkańców 
obszarów wiejskich naszego powiatu (w tym również rencistów i emerytów)

Przypominamy Państwu o rekrutacji na bezpłatne 5 dniowe warsztaty realizowane pod hasłem 
„Budujemy  naszą  przyszłość  –  zakładamy  wioskę  tematyczną”, prowadzonej  w  ramach 
projektu „Ukryte skarby wsi – odkryjmy je razem. Wioski tematyczne innowacyjną formą 
aktywizacji  zawodowej”  współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  w  ramach 
Europejskiego  Funduszu  Społecznego  (działanie  6.3  Programu  Operacyjnego  Kapitał 
Ludzki). 

Kto może uczestniczyć w warsztatach?

Warsztaty  zorganizowane  zostaną  na  terenie  każdej  z  gmin  powiatu  malborskiego. 
W  warsztatach  będą  mogły  uczestniczyć  wyłącznie  osoby  spełniające  łącznie  dwa  niżej 
wymienione kryteria:

► po pierwsze muszą być to mieszkańcy jednej z gmin uczestniczących w projekcie: 
Lichnowy, Malbork, Miłoradz, Nowy Staw, Stare Pole,

► po drugie muszą być to  osoby bezrobotne  zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Malborku lub osoby nieaktywne zawodowo. 

Jaki jest program warsztatów?

Wszystkie  warsztaty  rozpoczną  się  od  wspólnego  wyjazdu  studyjnego  do  przykładowej 
wioski tematycznej zlokalizowanej na terenie województwa pomorskiego. Będzie to pierwszy 
dzień warsztatów. W trakcie kolejnych czterech dni uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak 
funkcjonują  wioski  tematyczne,  jaka  jest  specyfika  usług  oferowanych  w  ramach  wsi 

Uwaga !!!

Zgodnie z interpretacjami Instytucji Zarządzającej osoba nieaktywna zawodowo to osoba 
pozostającą bez zatrudnienia  (osoba w wieku 15-64 lata  niezatrudniona,  niewykonująca 
innej  pracy  zarobkowej,  zdolna  i  gotowa  do  podjęcia  zatrudnienia  lub  innej  pracy 
zarobkowej, w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza 
się do kategorii osób bezrobotnych. 

Do  grupy  osób  nieaktywnych  zawodowo,  należy  zaliczyć  również  osoby  pobierające 
świadczenia  emerytalne  lub  rentowe,  które  spełniają  jednocześnie  definicję  osoby 
pozostającej bez zatrudnienia, tj. są w wieku 15-64 lata, nie są zatrudnione oraz nie 
wykonują innej pracy zarobkowej, a także są zdolne i gotowe do jej podjęcia. 



tematycznych, jakie są korzyści stwarzane przez wioski tematyczne dla danego obszaru i jego 
mieszkańców  oraz  jakie  możliwości  zatrudnienia  związane  ze  świadczeniem  rozmaitych 
usług w ramach wioski tematycznej dają one mieszkańcom wsi. Uczestnicy poznają również 
przykłady  wiosek  tematycznych  i  ich  ofert.  Dodatkowym  elementem  warsztatów  będzie 
wyjazd  do  wybranej  przez  uczestników wsi  zlokalizowanej  na  trenie  ich  gminy,  w  tym: 
omówienie oraz identyfikacja kapitału wsi, jak również zbadanie jej zasobów.
Kulminacyjnym  punktem  warsztatów  będzie  wybór  wstępnych  tematów  specjalizacji, 
omówienie  sposobu  wykorzystania  przestrzeni  do  stworzenia  wsi  tematycznej  oraz 
opracowanie wstępnego projektu specjalizacji wsi.
Warsztaty realizowane będą od połowy sierpnia do połowy października br.

Rekrutacja uczestników na warsztaty trwa do 31 lipca 2009 roku. 

Osoby  zainteresowane  prosimy  o  zapoznanie  się  z  regulaminem  uczestnictwa 
w projekcie,  wypełnienie  poniżej  załączonej  karty  zgłoszeniowej  i  jak  najszybsze 
dostarczenie jej do siedziby Urzędu Pracy bądź Urzędu Gminy właściwego dla miejsca 
Państwa zamieszkania. 

Regulamin uczestnictwa w projekcie 
Karta zgłoszeniowa

Zapoznaj się również z dodatkowymi dokumentami, które zobligowane będą podpisać osoby, które 
zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie:

Oświadczenie o kwalifikowalności
Deklaracja uczestnictwa
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
Oświadczenie o zgodzie na publikację wizerunku

Więcej informacji uzyskasz na stronie dzwoniąc do

Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku 
pod nr 55 272 33 51 

Dział Pośrednictwa
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