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„Spełnimy Twoje zawodowe marzenia” 

Celem projektu realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w partnerstwie z Gminą Miastem 
Toruń, Powiatem Bydgoskim i Powiatem Toruńskim projektu jest nabycie wiedzy, 
umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 1127 osób dorosłych  
z Podregionu Bydgosko-Toruńskiego do 31.12.2020r. poprzez ich uczestnictwo  
w pozaszkolnych formach kształcenia zgodnie z indywidualnym profilem kompetencyjnym  
i potrzebami rynku pracy. 
 
Zadanie realizowane będzie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 
 
Działania projektowe będą prowadzone z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchaczy objętych 
wsparciem.  
 
Dla każdego uczestnika zaplanowano 2 formy wsparcia: 

1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe służące indywidualnej diagnozie potrzeb  
i możliwości osób dorosłych zainteresowanych z własnej inicjatywy udziałem  
w kształceniu ustawicznym, 
Realizowane u każdego Partnera w wyznaczonych przez niego miejscach i terminach 
ustalonych indywidualnie z każdym uczestnikiem. 

2. Pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego-kursy - organizowane będą przez 
szkoły prowadzące kształcenie zawodowe dla dorosłych lub przez firmy zewnętrzne.  

Odbiorcami ww. działań mogą być osoby dorosłe w wieku 18-65 lat: 

 o niskich kwalifikacjach (tj. osoby posiadające  wykształcenie nie wyższe niż 
ponadgimnazjalne) i/ lub 

 z niepełnosprawnościami i/ lub 

 powyżej 50 roku życia. 
 

Wdrożenie projektu powierzone zostało Zespołowi Szkól Mechanicznych nr 2. 
 
Wartość projektu dla Miasta Bydgoszczy: 5.734.733,86 PLN, w tym dofinansowanie 
5.161.296,41 PLN. 

Kontakt:  
Wydział Funduszy Europejskich 
tel. 52 58 58 091 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Miasta Bydgoszczy. 


