
Zapraszamy do udziału osoby młode (18-29 lat), posiadające już tytuł zawodowy fryzjera, które pragną podnieść swoje 
kwalifikacje zawodowe i umiejętności praktyczne aby dzięki kompleksowemu wsparciu uzyskać zatrudnienie. Projekt 
adresowany jest do osób zamieszkujących na terenie woj. śląskiego, niepracujących (biernych zawodowo i bezrobotnych) 
 i nieuczestniczących w szkoleniu i kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym.

Udział w projekcie pozwoli na odbycie specjalistycznych szkoleń branżowych, uzyskanie dodatkowych certyfikatów i odbycie 
stażu w wybranych salonach fryzjerskich.

Program szkoleń branżowych obejmuje:

STRZYŻENIA FRYZJERSKIE PIVOT POINT

Pivot Point International - lider edukacji dla branży fryzjersko-kosmetycznej w ponad 50 krajach. Pomaga stylistom zostać 
projektantami fryzur. Styliści Pivot Point to profesjonaliści odważni, ciekawi wiedzy, która pomaga dotrzeć do każdego 

klienta z precyzją i artyzmem.

Pivot Point wykorzystuje materiały edukacyjne przygotowane przez międzynarodowych 
edukatorów – książki instruktażowe, filmy DVD step by step.

Koncepcja strzyżeń według Pivot Point opiera się na powszechnie przyjętych 
zasadach i terminologii sztuki i projektowania, które stały się standardem w edukacji 
projektowania fryzur.

Zajęcia ze strzyżeń Pivot Point przygotowują 72 uczestników do profesjonalnego i świadomego kreowania fryzur damskich 
i męskich, z jednoczesnym spojrzeniem na indywidualne uwarunkowania klienta, poprzez: określenie sposobów analizy 
struktury strzyżenia, zasad projektowania fryzur, nauki umiejętności potrzebnych do wykonywania strzyżenia, technik 
fakturowania, personalizacji oraz wykorzystania najnowszych trendów. 

Czas szkolenia: 90h.

Projekt szkoleniowo - stażowy
„Fryzjer profesjonalista – klucz do pracy dla młodych NEET z woj. śląskiego”



KREATYWNE TECHNIKI KOLORYZACJI WŁOSÓW

Szkolenie przygotowujące 60 uczestników 
do wyboru odpowiedniej techniki koloryzacji, 
dostosowanej do indywidualnych potrzeb 
klienta, poprzez uzupełnienie wiedzy z zakresu 
teorii koloru i analizy kolorystycznej. Podczas 
szkolenia uczestnicy nauczą się posługiwać 
farbami tak aby wydobyć głębię każdego 
koloru czy pozbyć się niechcianego odcienia 
czy poprawić kolor. Nauczą się różnych technik 
koloryzacji niezbędnych do podkreślenia 
strzyżenia, kształtu twarzy czy typu urody 
klienta. 

Czas szkolenia: 90h.

ODKSZTAŁCANIE WŁOSÓW

Szkolenie przygotowujące 72 uczestników 
do nowych technologii odkształceń włosów, 
technik kręcenia i prostowania, a także 
strzyżenia i stylizacji włosów kręconych. 
Uczestnicy poznają nowe spojrzenie na różne 
typy odkształceń włosów z naciskiem na 
zwiększenie objętości i odbicia włosów od 
nasady a tym samym uzyskanie naturalnego 
efektu. Podczas szkolenia zostaną wykorzystane 
najnowsze technologie i produkty. 

Czas szkolenia: 80h.

UPIĘCIA ART LIBRE
ART LIBRE to francuski lider w branży profe-
sjonalnych szkoleń fryzjerskich z upięć i koków. 
Art Libre uczy stylistów swojej metodologii upięć, 
a podczas szkoleń wykorzystuje profesjonalne 
materiały edukacyjne tj. książki, zeszyty i filmy 
step by step.
Metoda Art Libre powstała w 1997 i jest dziś 
wykorzystywana przez wielu stylistów we Francji 
i służy jako program edukacyjny w szkołach 
fryzjerskich. Metoda opiera się na solidnych 
podstawach i szeregu praktycznych wskazówek 
dotyczących technik i akcesoriów stosowanych do 
upięć i koków. Nauka o objętości i przestrzeni 3D. 
Koki i upięcia klasyczne i nowoczesne jak również 
najnowsze trendy Haute Couture. Szkolenie 

uzupełnia wiedzę 60 uczestników z zakresu czesania upięć i koków, pozwala znacznie rozwinąć usługi w salonie z tego zakresu. 
Stylizacja długich włosów to bardzo ważna część usług, a szkolenie przygotuje do pracy z klientem. 

Czas szkolenia: 50h.



PRZEDŁUŻANIE WŁOSÓW

Szkolenie wyposażające 60 uczestników w doda-
tkowe umiejętności rozszerzające i uzupełniające 
usługi fryzjerskie poprzez przedstawienie technik 
przedłużania i zagęszczania włosów, naukę o tre-
skach, dopinkach i perukach oraz o praktycznych 
zastosowaniu ww. elementów. 

Czas szkolenia: 50h.

STYLIZACJA – KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE FRYZUR

Szkolenie przygotowujące 84 uczestników do 
komputerowego projektowania fryzur. Szkolenie 
wykorzystuje komputerowy program projekto-
wania fryzur w którym wszystkie fryzury zostały 
stworzone przez fryzjerów. Szkolenie wspomaga 
konsultacje z klientem poprzez wizualizację pro- 
pozycji fryzur, co znacznie ułatwia podjęcie 
decyzji wyboru fryzury. Szkolenie przygotowuje 
uczestników do wykorzystanie profesjonalnej 
wiedzy w połączeniu z indywidualną konsultacją. 
Od projektu fryzury z wyborem formy strzyżenia, 
techniki koloryzacji do wykonania strzyżenia i per-
sonalizacji fryzury aby optymalnie dopasować się 
od indywidualnych potrzeb Klienta. 

Czas szkolenia: 30h. 

MAKIJAŻ SERWISOWY 

Szkolenie przygotowuje 60 uczestników do wyko-rzystania makijażu serwisowego jako uzupełnienia serwisu dla 
Klienta. Dzięki podstawowej wiedzy z za-kresu 
analizy kolorystycznej, kształtów twarzy i typów 
kolorystycznych, uczestnicy nauczą się podkreślić 
atrakcyjność każdej klientki po wykonanej usłudze 
fryzjerskiej. Uczestnicy staną się ekspertami do spraw 
urody, nauczą się podkreślać to co piękne i ukryć 
to co niepożądane. Uzupełnienie usługi fryzjerskiej 
makijażem serwisowym dodatkowym argumentem 
do przywiązania klientek do konkretnego salonu, a je- 
dnocześnie pozwoli osiągnąć dodatkowe korzyści. 

Czas szkolenia: 40h.



PRZYGOTOWANIE MODELEK DO POKAZU

Szkolenie przygotowujące 60 uczestników do profesjonalnej pracy 
z modelkami, polegającej na świadczeniu pełnego zakresu usług 
fryzjerskich w połączeniu z makijażem – wykonaniu pełnej stylizacji 
do pokazu. Celem zajęć jest możliwość prezentacji wszystkich 
nabytych umiejętności i przygotowanie pokazu dla potencjalnych 
pracodawców. 

Czas szkolenia: 20h.

Kontakt:
Prospector Sp. z o.o. 

ul. Gliwicka 118-120, 40-857 Katowice

Viola Preuss 
Tel. 504282309 

v.preuss@prospector.pl

OFERUJEMY
DLA UCZESTNIKÓW:
» bezpłatne szkolenia specjalistyczne z wykwalifikowaną kadrą edukatorów
» refundację kosztów dojazdu na zajęcia i opieki nad dzieckiem w trakcie szkoleń
» płatne 3 miesięczne staże w salonie – 1680 zł brutto/msc
» wsparcie z zakresu doradztwa zawodowego i psychologicznego
» opiekę pośrednika pracy

DLA ORGANIZATORÓW STAŻU
» wykwalifikowanych pracowników, którzy podczas projektu otrzymają kompleksowe wsparcie szkoleniowe w uzupełnieniu 

wiedzy i umiejętności praktycznych
» częściową refundację wynagrodzenia opiekuna stażu
» zestawy kosmetyków i akcesoriów do pracy dla stażystów
» koszt stypendium stażowego w całości pokrywany jest ze środków projektowych

Takie przygotowanie potencjalnych pracowników ułatwi organizatorom stażu decyzję o zatrudnieniu uczestników,  
a uczestnikom znalezienie ciekawej, kreatywnej, pozwalającej na rozwój osobisty pracy zawodowej.

Więcej informacji na: www.fryzjer-profesjonalista.pl


