
Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 

 
 

Program/Działanie 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 
10.Innowacyjna Edukacja  
Działanie 10.4 Edukacja dorosłych  
Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy. 
 

Okres realizacji projektu 

01.04.2018 r. – 31.12.2020 r. 

 

Partnerzy: 

Partner Wiodący: Gmina Miasto Toruń 

Partnerzy projektu: Powiat Bydgoski, Miasto Bydgoszcz oraz Powiat Toruński 

 

Zasięg projektu 

Podregion Bydgosko-Toruński (Toruń, Bydgoszcz, Powiat Bydgoski, Powiat Toruński) 

 

Opis projektu 

Projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia" jest skierowany do 1609 osób dorosłych spełniających wymogi grupy 
docelowej, chcących z własnej inicjatywy nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje lub 
umiejętności. Wszystkie zrekrutowane osoby wezmą udział w doradztwie edukacyjno-zawodowym, po zawarciu 
umowy wsparcia uczestniczyć będą w kursie - pozaszkolnej formie kształcenia ustawicznego. Kursy odbywać się będą 
w szkołach/placówkach dla dorosłych w Podregionie Bydgosko-Toruńskim. 

 

Cel  

Nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 1127 osób dorosłych z Podregionu 
Bydgosko-Toruńskiego do 31.12.2020 r. poprzez ich uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zgodnie z 
indywidualnym profilem kompetencyjnym i potrzebami rynku pracy. 

 

Grupa docelowa 

Uczestnikami mogą być osoby dorosłe należące do grup defaworyzowanych, o niskich kwalifikacjach wykazujące 
największą lukę kompetencyjną i największe potrzeby w dostępie do edukacji, chcące z własnej inicjatywy nabywać, 
podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności. 

 



Warunki jakie musi spełniać uczestnik projektu: 

1. Wiek: 18-65 lat 

2. Mieszka (nie musi być zameldowany) lub uczy się, lub pracuje na terenie Powiatu Bydgoskiego. 

3. Posiada wykształcenie co najwyżej średnie (bez policealnego i wyższego), mogą być studenci. 

4. Wyjątki: 

• dla osób 50+ wykształcenia może być dowolne, 
• dla osób z niepełnosprawnością wykształcenie może być dowolne. 

5. Nieprowadzenie działalności gospodarczej. 

6. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych: 

• FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA do projektu „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia” wraz 
z załącznikami: 

 (*) Oświadczenie kandydata o zamieszkaniu na terenie Powiatu Bydgoskiego, 
 (*) Zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie kandydata o pracy na terenie Powiatu Bydgoskiego, 
 (*) Zaświadczenie za szkoły/placówki edukacyjnej o odbywaniu nauki na terenie Powiatu Bydgoskiego, 
 (**) Oświadczenie kandydata o posiadanym wykształceniu (dodatkowo można dołączyć kserokopię świadectwa/dyplomu 

ukończenia szkoły/placówki w ramach edukacji formalnej), 
 (**) Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej, 
 Orzeczenie o niepełnosprawności lub kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy) potwierdzona za zgodność 

z oryginałem przez kandydata. 
 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (jeżeli dotyczy), 
 Zaświadczenie o korzystaniu z pomocy socjalnej (jeżeli dotyczy), 
 Dokument potwierdzający zamieszkanie na obszarze wiejskim lub oświadczenie kandydata (jeżeli dotyczy). 

(*) – należy wypełnić co najmniej jeden załącznik oznaczony (*) 
(**) – załącznik wymagany 

• OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU  
• DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia” 

 

1. Planowana liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie (łącznie 1609 
osób, w tym do 31.12.2018 – 1035 osób): 

• Gmina Miasta Toruń – 421 osób (w tym do 31.12.2018 – 271 osób), 
• Powiat Toruński – 221 osób (w tym do 31.12.2018 – 142 osób),  
• Miasto Bydgoszcz – 725 osób (w tym do 31.12.2018 – 466 osób), 
• Powiat Bydgoski – 242 osoby (w tym do 31.12.2018 – 156 osób); 

2. Planowana liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia prowadzących do nabycia 
wiedzy, umiejętności lub kompetencji (łącznie 1125 osób): 

• Gmina Miasta Toruń – 294 osoby, 
• Powiat Toruński – 155 osób,  
• Miasto Bydgoszcz – 507 osób, 
• Powiat Bydgoski –  169 osób; 

3. Planowana liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia prowadzących do nabycia 
kwalifikacji (łącznie 484 osoby): 

• Gmina Miasta Toruń – 127 osób, 
• Powiat Toruński – 66 osób,  
• Miasto Bydgoszcz – 218 osób, 
• Powiat Bydgoski –  73 osoby; 
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