
AKTYWNE FERIE 2018 ROK SZCZEGÓŁOWY PROGRAM:

29.01.2018 – Kiermasz ofert pracy w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach
przy ul. Towarowej 1, godz. 11.00 – 13.30, odbiorcy: młodzież ucząca się i pracująca, wolny nabór.
Kiermasz ofert pracy przeznaczony jest dla osób poszukujących zatrudnienia w okresie zimowym.
Organizacja:  pośrednik  pracy  PPP  Tarnowskie  Góry,  pośrednik  pracy  MCK  Radzionków
zaproszona do udziału.

30.01.2018 – Dzień otwarty z OHP w siedzibie MCK Radzionków przy ul. Kużaja 19 – godz. 09.00
– 11.00, odbiorcy: młodzież ucząca się, wolny nabór. 
W  ramach  wydarzenia  można  otrzymać  poradę  w  zakresie  sporządzania  profesjonalnych
dokumentów  aplikacyjnych  oraz  skorzystać  z  ofert  pracy.  Organizacja:  pośrednik  pracy  MCK
Radzionków.

30.01.2018 –  Kosmiczne  ferie  w  Bibliotece,  w  siedzibie  Filii  Miejskiej  Biblioteki  Publicznej
w Radzionkowie przy ul. Kużaja 19  - godz. 10.00 - 12.00, odbiorcy: lokalne dzieci i młodzież
ucząca się, nabór zamknięty.
Na zaproszenie i w siedzibie Filii MBP w Radzionkowie realizowane będą warsztaty plastyczne pt.:
„Przybysz z obcej planety”. Udział bierze Edyta Monasterska (doradca zawodowy MCK). 

31.01.2018 – Zimowy kiermasz ofert pracy w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie
przy ul.  Opolskiej  19 w godz. 10.00 – 13.00 odbiorcy:  młodzież ucząca się i  pracująca,  nabór
wolny.
Kiermasz ofert pracy przeznaczony jest dla osób poszukujących zatrudnienia w okresie zimowym.
Organizacja:  pośrednik pracy PPP Chorzów, pośrednik pracy MCK Radzionków zaproszona do
udziału.

01.02.2018 –  Giełda  pracy  w  siedzibie  MCK  Radzionków  przy  ul.  Kużaja  19  -  godz.  11.00,
odbiorcy: młodzież pracująca i ucząca się, nabór wolny.
Giełda z  firmą Promedica24.  dotyczyć  będzie pracy w charakterze opiekuna osób starszych na
terenie krajów Unii Europejskiej. Organizacja: pośrednik pracy MCK Radzionków.

01.02.2018 – Punkt konsultacyjny w siedzibie MCK Radzionków przy ul. Kużaja 19 - godz. 09.00
– 14.00, odbiorcy: młodzież pracująca i ucząca się, nabór wolny.
W punkcie konsultacyjnym będzie można skorzystać z porady doradcy zawodowego, napisać bądź
zaktualizować dokumenty aplikacyjne. Organizacja: doradca zawodowy MCK Radzionków.

02.02.2018 – Zimowy kiermasz ofert pracy w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu
przy ul. Łagiewnickiej 15,  godz. 09.00 -13.30, odbiorcy: młodzież pracująca i ucząca się, nabór
wolny.
W trakcie  kiermaszu  przedstawione  będą  oferty  pracy,  w  tym  z  zaproszonych  jednostek  PPP
Tarnowskie Góry, Chorzów, Siemianowice Śląskie i MBP w Katowicach. Organizacja: pośrednik
pracy MCK Radzionków.



02.02.2018 – Porada grupowa w siedzibie MCK Radzionków przy ul. Kużaja 19, godz. 09.00 –
12.30, odbiorcy: młodzież pracująca, nabór zamknięty.
Porada grupowa skierowana do młodzieży od 18 roku życia. Organizacja: doradca zawodowy MCK
Radzionków.

06.02.2018 – Kosmiczne ferie w Bibliotece w siedzibie Filii MBP w Radzionkowie przy ul. Kużaja
19   -  godz.  10.00  -  12.00,  odbiorcy:  lokalne  dzieci  i  młodzież  ucząca  się,  nabór  zamknięty.
Na zaproszenie i w siedzibie Filii MBP w Radzionkowie realizowane będą warsztaty plastyczne pt.:
„Mój własny kawałek Księżyca”. Udział bierze Edyta Monasterska (doradca zawodowy MCK). 

06.02.2018  – Dzień otwarty w siedzibie PPP Tarnowskie Góry przy ul. Karola Miarki 20 w godz.:
12.00-14.00, odbiorcy: młodzież ucząca się, wolny nabór.
W ramach wydarzenia będzie można skorzystać z szerokiej palety ofert pracy. Organizacja: PPP
Tarnowskie Góry, pośrednik pracy MCK Radzionków zaproszona do udziału.

07.02.2018 – Punkt konsultacyjny w siedzibie MCK Radzionków przy ul. Kużaja 19 - godz. 09.00
– 14.00, odbiorcy: młodzież pracująca i ucząca się, nabór wolny.
W punkcie konsultacyjnym będzie można skorzystać z porady doradcy zawodowego, napisać bądź
zaktualizować dokumenty aplikacyjne. Organizacja: doradca zawodowy MCK Radzionków.

08.02.2018 – Porada grupowa w siedzibie MCK Radzionków przy ul. Kużaja 19, godz. 09.00 –
12.30, odbiorcy: młodzież pracująca, nabór zamknięty.
Porada grupowa skierowana do młodzieży od 18 roku życia. Organizacja: doradca zawodowy MCK
Radzionków.

08.02.2018 –  „Ferie  z  OHP”  w  siedzibie  Chorzowskiego  Centrum  Kultury  przy  ul.  Henryka
Sienkiewicza 3, godz. 10.00 – 13.00, odbiorcy: młodzież ucząca się, wolny nabór.
Organizacja: MCK Świętochłowice, pośrednik pracy z MCK Radzionków zaproszony do udziału.


