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Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi –
Kariery
Zawodowej
Oddział
w
Punkt
Informacji
Europejskiej
Trybunalskim zapraszają wszystkich
bezpłatnym seminarium pod nazwą „ABC

Centrum Informacji i Planowania
Piotrkowie
Trybunalskim
oraz
Europe
Direct
w
Piotrkowie
chętnych do wzięcia udziału w
biznesu”.

Seminarium
będzie
poświęcone
finansowo-prawnym
aspektom
planowania,
zakładania
i
prowadzenia
własnej
działalności
gospodarczej. Odbędzie się ono w dniach 6 - 8 lutego w godzinach 9.00
- 14.00 w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Oddział w Piotrkowie przy ulicy Starowarszawskiej 4.
Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do osób planujących
uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Problematyka poruszana
podczas seminarium została zgrupowana i zaplanowana na trzy bloki
tematyczne.
W ramach bloku pod hasłem „Ja jako przedsiębiorca” (6 lutego)
uczestnicy
poznają
między
innymi
kolejne
kroki
niezbędne
do
uruchomienia własnej firmy oraz przepisy związane z ochroną danych
osobowych w działalności gospodarczej.
Pierwszego
oraz
drugiego
dnia
odbędą
się
również
zajęcia
warsztatowe „Zostań Rockefellerem”, w trakcie których uczestnicy będą
mieli możliwość dokonać samooceny pod kątem cech, zainteresowań
zawodowych oraz predyspozycji w kierunku przedsiębiorczości. Drugiego
dnia seminarium (7 lutego) uczestnicy będą mieli okazję zdobyć
informacje dotyczące „Instrumentów finansowego i merytorycznego
wsparcia dla małej przedsiębiorczości”: zasad udzielania przez PUP
dotacji i pożyczek dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz
wsparcia realizowanego ze środków unijnych w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
Z
kolei
trzeciego
dnia
(8
lutego)
pracownicy
piotrkowskich
urzędów i instytucji (PIP, US, Sanepid, ZUS, KRUS) przekażą
informacje
na
temat
„Obowiązków
przedsiębiorcy
wynikających
z
prowadzenia własnej firmy”. Seminarium zakończy prezentacja dobrych
praktyk przedsiębiorczości mieszkańców regionu piotrkowskiego.
Udział w seminarium jest bezpłatny. Aby zarejestrować się na
seminarium, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na
stronie internetowej: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi oraz w
siedzibie CIiPKZ). Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność
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zgłoszeń. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące spotkania można
uzyskać pod numerem tel. 44 649-60-87, faks 44 647-74-01 oraz pod
adresem e-mail: cizpt@wup.lodz.pl
Adres:
https://www.epiotrkow.pl/news/Wojewodzki-Urzad-Pracy-zaprasza-na-semin
arium-ABC-Biznesu,34521

2 / 2
Phoca PDF

