
Aktywna kobieta

VOUCHER AKTYWIZACYJNY DO 20 000, ZŁ
PRACODAWCO! 

ZYSKAJ DOFINANSOWANIE NA STWORZENIE MIEJSCA

PRACY.

2 CZERWCA 2022, 18:00 - 19:30, JORDANÓW ŚLĄSKI

GDZIE:

ŚWIETLICA WIEJSKA PRZY

URZĘDZIE GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

2 CZERWCA 2022, 18:00-19:30

UL. WROCŁAWSKA 55

55-065 JORDANÓW ŚLĄSKI

Przyłącz się do pilotażowego projektu pod nazwą

„Aktywna Kobieta”, finansowanego przez Ministerstwo

Rodziny i Polityki Społecznej w ramach konkursu

„Stabilna praca-silna rodzina”.

Dostępne wsparcie dla pracodawców na stworzenie

miejsca pracy zdalnej.  Dla mikro, małych i średnich firm.  

ORGANIZATORZY
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Projekt pilotażowy finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki

Społecznej w ramach konkursu ”Stabilna praca - silna rodzina”.

   Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu wraz z partnerami:

Dolnośląską Izbą Gospodarczą oraz Human Partner Sp. z o.o.

rozpoczął realizację projektu pilotażowego.

Celem projektu jest poprawa sytuacji kobiet mieszkających we

Wrocławiu i na terenie powiatu wrocławskiego, wyłączonych z

rynku pracy, nieaktywnych zawodowo z powodu opieki nad

dziećmi/osobami zależnymi lub seniorami. 

Wsparciem zostaną objęci również przedsiębiorcy z sektora

usług z terenu Wrocławia lub powiatu wrocławskiego, np.

biura rachunkowe, agencje reklamy, agencje PR, kancelarie

prawne, kancelarie doradztwa podatkowego, którzy

otrzymają bezzwrotną pomoc: voucher aktywizacyjny w

wysokości 20 tys. zł na jedną zatrudnioną osobę - na

dofinansowanie kosztów zatrudnienia, sfinansowanie zakupu

niezbędnego sprzętu do pracy zdalnej (np. laptop, komputer

stacjonarny, skaner-drukarka, kamera do spotkań, mikrofon etc.),

pokrycie opłat (np. internet), licencji (np. Symfonia, InsERT,

Commarch ERP, Office 365, Zoom, Slack i inne), wyposażenie

stanowiska (np. biurko, krzesło, szafka na dokumenty).

 

Zapraszamy zainteresowanych przedsiębiorców na spotkanie

informacyjne, które odbędzie się 2 czerwca w godz. 18:00 -

19:30 w świetlicy  wiejskiej przy Urzędzie Gminy Jordanów

Śląski.

ul. Wrocławska 55

55-065 Jordanów Śląski

"Aktywna kobieta"



AKTYWNA KOBIETA, 19 MAJA 2022, URZĄD GMINY MIETKÓW, 14:00-15:00

Zgłoszenie udziału 

kliknij tutaj

Klauzula informacyjna RODO

PAŃSTWA DANE SĄ BEZPIECZNE, BO DZIAŁAMY ZGODNIE Z RODO

Administrator danych osobowych: Dolnośląska Izba Gospodarcza, ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław, tel. 71 344 78 25

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych: Dolnośląska Izba Gospodarcza, ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław. Kontakt w sprawach dotyczących

przetwarzania danych osobowych: e-mail: biuro@dig.wroc.pl ; tel. 71 344 78 25

Cel przetwarzania danych. Dane będą przetwarzane w celu realizacji działań statutowych izby, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 6

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

Zakres przetwarzanych danych. Do realizacji wskazanych celów będą przetwarzane wyłącznie dobrowolnie podane przez Państwa dane

osobowe takie jak np.: imię i nazwisko, dane adresowe, NIP, nr telefonu, adres e-mail oraz inne dane konieczne w celu realizacji wskazanych

celów.

Dane mogą być przekazywane wyłącznie pracownikom, na których przepisy lub umowy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy. Okres

przechowywania Państwa danych osobowych zależy od okresu współpracy Administratora danych z Państwem lub Państwa

Pracodawcą/Zleceniodawcą. Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych

będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Maja Państwo prawo do:

a)dostępu do Państwa danych;

b)żądania sprostowania Państwa danych;

c)żądania usunięcia Państwa danych;

d)żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych;

e)możliwości przeniesienia Państwa danych;

f)wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;

g)wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

Skorzystać z tych praw możecie Państwo, kontaktując się z Administratorem.

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonywania zobowiązań wobec Państwa.

spotkanie jest bezpłatne, liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
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https://bit.ly/39MLk4V
https://bit.ly/39MLk4V
https://bit.ly/39MLk4V
https://bit.ly/39MLk4V

