Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Poddziałanie.1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2016
Informacje zamieszczono na podstawie danych uzyskanych od beneficjentów. Wszelkie pytania szczegółowe należy kierować bezpośrednio do nich.
Aktualizacja : 29.12.2016
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Nr/Tytuł projektu

1
Twoja zdolność
zatrudnienia – Ty
na rynku pracy

2
Aktywizacja osób
MŁODYCH z woj.
śląskiego

Beneficjent/Reali
zator projektu

Terra Szkolenia
i Doradztwo
Przemysław
Omieczyński

EMAT HRC
Elżbieta
Matysiak

Dane kontaktowe
w zakresie
szczegółowych
informacji
o projekcie

Tel. 506-449-884
e-mail:
zdolnosczatrudnienia
@terra-szkolenia.pl

514-965-768

wsparcia
Kryteria udziału
w projekcie

Formy wsparcia w projekcie

/okres
realizacji

Planowany
termin naboru
uczestników

projektu

Projekt skierowany jest do osób młodych
w wieku 15 – 24 lata bez pracy, które nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu –
tzw. Młodzież NEET, zamieszkujące
województwo śląskie.

Doradztwo zawodowe, poradnictwo
zawodowe, szkolenie zawodowe,
staż zawodowy, pośrednictwo pracy,
trening umiejętności społecznych i
autoprezentacyjnych

- wiek od 18-29 lat,
- pozostawanie bez pracy
(bezrobotny/bierny zawodowo)
- nie uczestniczenie w szkoleniu
i kształceniu
- zamieszkują województwo śląskie

Wyjazd szkoleniowo – integracyjny
Warsztaty z psychologiem
Warsztaty z doradcą zawodowym
Konsultacje indywidualne
z psychologiem
Konsultacje indywidualne z doradcą
zawodowym
Coaching
Kursy kwalifikacyjne
Staże

Woj. śląskie
/ 01.04.2016
–
28.02.2017

Województ
wo śląskie
01.08.2016
–
30.09.2017

Rekrutacja
zakończona

Rekrutacja
ciągła

1

3
Spawacz MAG z
uprawnieniami –
kurs i staż dla
absolwentów
szkół
zawodowych i
techników
4
Nastawieni na
sukces

5
Centrum
Aktywizacji
Zawodowej Osób
Młodych
Niepełnosprawnyc
h(CAZ OMN)

Zakład
Doskonalenia
Kadr – KOMAG
sp.z.o.o.

Zakład
Doskonalenia
Zawodowego
w Katowicach

Stowarzyszenie
na Rzecz
Zrównoważoneg
o Rozwoju
Społeczno –
Gospodarczego
,,KLUCZ”

Projekt skierowany jest do osób w wieku
18-24 lata pozostających bez pracy i nie
uczących się w trybie dziennym

Staże, poradnictwo zawodowe,
szkolenia zawodowe

Janusz Heinrich
tel. 32 603 77 49
j.heinrich@zdz.katow
ice.pl

Projekt skierowany jest do 60 osób
młodych (w tym 3 kobiet), w wieku 18-29
lat bez pracy, które nie uczestniczą w
kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież
NEET), w tym do osób
niezarejestrowanych w urzędach pracy, z
obszaru woj. śląskiego.

1. Poradnictwo zawodowe Indywidualne Plany Działania
2. Szkolenia MAG/TIG
3. Staże zawodowe (3 miesiące)
4. Pośrednictwo pracy

Koordynator projektu
Adam Kamionka
Tel. 734 188 523
Siedziba Stow.
KLUCZ
Tel. 32 647 80 50

Projekt skierowany jest do biernych
zawodowo i bezrobotnych osób młodych
do 30 roku życia, z orzeczeniem
o niepełnosprawności, należących do
grupy NEET (osoby, które nie pracują, nie
uczestniczą w szkoleniu i kształceniu),
zamieszkujące powiat zawierciański lub
częstochowski oraz m. Częstochowa

32 2374-820

Projekt skierowany jest do osób:
6
Młodzi Telespecjaliści

ELAMED Sp. z
o.o. Sp.k.

Daniel Paciorek
510 270 171
rekrutacja@telespecj
alisci.elamed.pl

- w wieku 18-29 lat,
- zamieszkujących na terenie woj.
śląskiego,

- 6 miesięczne staże zawodowe
- certyfikowane szkolenia zawodowe
- wsparcie trenera pracy i doradcy
zawodowego
- zwroty kosztów dojazdu na
szkolenie
- zwroty kosztów dojazdu do biur
projektu na spotkania z kadrą
merytoryczną
1. Wsparcie doradcy zawodowego –
opracowanie IPD
2. Wsparcie psychologa
3. Cykl szkoleniowy
- szkolenia zawodowe (szkolenia z
obsługi klienta lub szkolenia z
tematyki sprzedażowej, Zarządzanie

Woj. śląskie

Województ
wo Śląskie

Rekrutacja
zakończona

Rekrutacja
zakończona

Powiat
zawierciańs
ki
i
częstochow
ski
01.07.2016
–
31.05.2018

Nabór od
31.01.2017

woj. śląskie

Nabór do
marca 2017

2

- niepracujących (biernych zawodowo i
bezrobotnych),
- nieuczestniczących w kształceniu
formalnym w trybie stacjonarnym,
- które w ostatnich 4 tygodniach nie
uczestniczyły w szkoleniach
finansowanych ze środków publicznych.

7
Tytuł projektu:
MOJA STREFA
WPŁYWU:
program
aktywizacji osób
młodych na
śląskim rynku
pracy

SENSE
consulting Sp. z
o.o.

(61) 843 26 11
b.przybyla@senseco
nsulting.pl

Profesjonalny
kierowca z woj.
śląskiego
POWR.01.02.0124-0191/15

Szkoła Yes Sp.
z o.o.

Tel. 881 969 933,
(17) 8520720;
biuro@szkola-yes.pl

10

Izba
Rzemieślnicza
oraz Małej i
Średniej
Przedsiębiorczo
ści w
Katowicach

Projekt jest skierowany do 110 (66K,
44M) osób w wieku 18-24 lata,
zamieszkujących na obszarze woj.
śląskiego, w tym do 28 osób
niepełnosprawnych pozostających bez
pracy oraz przynależących do grupy
NEET (osób, które nie pracują, nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu)

bazami CRM i obsługa programu do
automatyzacji call center, ECDL
Profile, J. angielski)
- szkolenia z rozwoju kluczowych
kompetencji miękkich (radzenie sobie
ze stresem/trudnym klientem, praca
w zespole, komunikacja
interpersonalna, autoprezentacja,
zarządzanie czasem), 3-miesięczne
płatne staże, pośrednictwo pracy
1. Indywidualne wsparcie doradcze
2. Kompleksowe i indywidualne
pośrednictwo pracy
3. Szkolenia kompetencji
interpersonalnych
4. Certyfikowane szkolenia i kursy
- projektant i administrator baz
danych;
- programista aplikacji mobilnych;
- projektant stron www;
(Szkolenia komputerowe są
uzupełnione o kurs j. obcego z
zagadnień IT).
- szkolenia/kursy nieoznaczone.
5. Staże u pracodawców

Woj.
śląskie/
01.05.201630.04.2018

Nabór od
01.01.201731.01.2017

9

Adepci Śląskiego
Rzemiosła
POWR.01.02.0124-0367/15

(32) 2596261
projekty@ir.katowice.
pl

Projekt skierowany do osób młodych (2129 lat) z grupy NEET, zamieszkałych w
woj. śląskim.

Diagnoza, opracowanie IPD,
szkolenia zawodowe oraz kursy
kompetencji, staże zawodowe

Woj.
śląskie,
01.03.201630.09.2017

Rekrutacja
zakończona

Projekt skierowany jest do 50 osób
młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy. Tzw. Młodzież
NEET z woj. śląskiego.

- Identyfikacja potrzeb grupy
docelowej, opracowanie IPD i ofert
kształcenia zawodowego,
- Szkolenia miękkie –
autoprezentacja, aktywne, metody
poszukiwania pracy, wsparcie
doradcze, psychologiczne,
pośrednictwo pracy,

01.07.201630.04.2018
Woj. śląskie

Nabór do
01.05.2017

Główne cechy gr. docelowej to osoby nie
pracujące w wieku od 15-29 w tym np:

3

- bezrobotne lub bierne zawodowo,
- o niskich kwalifikacjach,

- Szkolenie zawodowe – 6
miesięczne szkolenia (1008 godz.),
kończące się przystąpieniem do
egzaminu czeladniczego

- nieuczestniczące w szkoleniach i innych
formach aktywizujących,
- niepełnosprawne,
- niezarejestrowane/zarejestrowane w
PUP,
- długotrwale bezrobotne,
- bierne zawodowe.
11
„Pewna droga do
pracy”
WNDPOWR.01.02.0124-0341/15

POLCOM
Janusz
Markiewicz

32 323 1010
514 099 888
szkolenia@polcom.e
du.pl

Projekt skierowany jest do osób młodych
z grupy NEET zamieszkałych w woj.
śląskim,

Projekt skierowany jest do osób
zamieszkałych na terenie województwa
śląskiego, spełniających kryteria
młodzieży NEET.

12
Wyspecjalizowani
na starcie

Agencja
Rozwoju
Lokalnego S.A.

(32) 778-91-04
a.glinska@arl.org.pl

Do Projektu przyjętych zostanie to 20
osób (w tym minimum 11 kobiet).
Wsparciem objęte będą osoby NEET,
które posiadać będą minimum
wykształcenie średnie techniczne lub/i co
najmniej rozpoczęły naukę na kierunkach
informatycznych, technicznych,
telekomunikacyjnych,
automatyce/robotyce i pokrewnych (w

Doradztwo zawodowe, szkolenia
zawodowe w branży TLS wynikające
z IPD, pośrednictwo pracy i staże
zawodowe.

W ramach Projektu:
- 10 Uczestników weźmie udział w
szkoleniach z modelowania
wirtualnego (program CATIA oraz NX
CAD)- w wymiarze 160 godzin. Po
szkoleniach osoby te zostaną
skierowane na 6-miesięczne płatne
staże. Po zakończonym stażu,
Uczestnicy skorzystają z usług
pośrednika pracy.
- 10 Uczestników weźmie udział w
szkoleniach w zakresu
rozpoczynania i prowadzenia
działalności gospodarczej, a
następnie będą mogli starać się o
przyznanie jednorazowych środków

Województ
wo śląskie
01.07.2016
31.03.2018

Województwo śląskie
01.08.201630.06.2018

Nabór do
31.01.2017

Rekrutacja
zakończona

4

trybie niestacjonarnym lub ją przerwały).
Konieczne będą umiejętności
analitycznego i przestrzennego myślenia,
zdolności techniczne/lub konstruktorskie.

728 450 317

13
Kompetencje
cyfrowe dla NEET

Instytut Rozwoju
i Innowacji EuroKonsult sp. z
o.o.

www.eurokonsult.pl/szkolenia/
woj-slaskie/278kompetencjecyfrowe-dla-neetwoj-slaskie.html

Projekt skierowany jest do osób młodych
z kategorii NEET (osoby
bezrobotne/bierne zawodowo),
zamieszkałe w woj. śląskim; w wieku od
15-24 lat

e-mail:
kompetencjecyfrowe
@euro-konsult.pl

na rozpoczęcie działalności
gospodarczej w wysokości
22 700,00zł /osobę. Dodatkowo po
rozpoczęciu działalności
gospodarczej będą mogli oni
otrzymać wsparcie pomostowe (na
okres maksymalnie 12 miesięcy) w
wysokości 1 750,00zł miesięcznie/os.

a) Indywidualna Identyfikacja Potrzeb
uczestników/uczestniczek w
kontekście rozwoju zawodowego,
b) Indywidualne Poradnictwo
Zawodowe,
c) Szkolenia Zawodowe (ECDL BASE – 4
moduły, ECDL IT Security, Efektywne
kierowanie zespołem) wraz z
egzaminami zewnętrznymi,
d) 3 – miesięczne staże zawodowe,
e) Pośrednictwo pracy

Woj. śląskie
01.05.2016
–
31.07.2017

Nabór od
30.04.2017

Uczestnik projektu musi spełniać łącznie
następujące warunki:
1. osoba bezrobotna zarejestrowana w
PUP Ruda Śląska, posiadająca II profil,
do 4 miesięcy od zarejestrowania w PUP,

14
„Sposób na
pracę.
Kompleksowe
wsparcie osób
młodych na rynku
pracy.”

Miasto Ruda
Śląska/
Powiatowy
Urząd Pracy w
Rudzie Śląskiej

(32) 7715951;
karu@praca.gov.pl

2. osoba w wieku 18-24,
3. osoba będąca NEET-em,

1.Wsparcie doradcy zawodowego,
w tym m.in. poradnictwo zawodowe
w formie grupowej i pośrednictwo
pracy.
2. Staże.
3. Szkolenia zawodowe.

Miasto
Ruda
Śląska/
01.05.201630.04.2018

Nabór do
06.2017

Z wyłączeniem grupy określonej dla trybu
konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO
WER tj. z wyłączeniem młodzieży z
pieczy zastępczej opuszczającej pieczę

5

(do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)
15
WNDPOWR.01.02.0124-0208/15
„NEETy z
województwa
Śląskiego do
pracy!”

Ośrodek
Szkolenia
Motorowego i
Szkolenia
Zawodowego
„Omnibus” Jan
Garlacz

(33) 497 55 00;
omnibus.kety@garla
cz.pl

Osoby fizyczne, w wieku 18-29 lat, bez
pracy, które nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym:

16
Aktywizacja
zawodowa osób
młodych na rynku
pracy:
Przeszkolony –
Doświadczony Zatrudniony

Projekt skierowany jest do osób młodych
z grupy NEET zamieszkałych w woj.
śląskim,

Stowarzyszenie
na rzecz
rozwoju
SYNERGIA oraz
AV Sp. z o. o.

501 389 305
magdalena.cholewin
ska@stowarzyszenie
-synergia.pl

- osoby bierne zawodowo (docelowo 80
uczestników) niezarejestrowane w
urzędach pracy
- osoby bezrobotne (docelowo 20
uczestników), w tym zarejestrowane w
urzędach pracy
w tym 60 osób z niepełnosprawnością

- poradnictwo zawodowe
- szkolenia zawodowe w branży TLS
(wynikające z IPD)
- pośrednictwo pracy
- staże zawodowe

Województ
wo Śląskie
01.06.2016
30.11.2017

Rekrutacja
ciągła

- indywidualne poradnictwo
(zawodowe, psychologiczne, lekarza
medycyny pracy, coachingu)
- warsztaty aktywizacyjne –
kompetencje kluczowe w
poszukiwaniu pracy
- szkolenia zawodowe
- staże
- pośrednictwo pracy

Wsparcie
udzielane
jest dla
osób
zamieszkują
cych na
obszarze
woj.
śląskiego
powiaty:
- m.
Chorzów
- m.
Katowice
- m. Bytom
- m. Ruda
Śląska
- m.
Siemianowi
ce Śląskie
- m.
Świętochłow
ice
- m. Zabrze
- m. Gliwice
- m.
Jastrzębie
Zdrój
- m. Rybnik
- m. Żory
- gliwicki

18.08.2016 –
31.03.2017
w trybie
ciągłym do
wyczerpania
miejsc

6

- raciborski
- rybnicki
wodzisławsk
i

17
Nowy start –
wsparcie śląskiej
młodzieży

18
Młodzi –aktywnizatrudnieni

19
Profesjonaliści w
branży
turystycznej

Stowarzyszenie
– Edukacja,
Praca,
Przedsiębiorczo
ść w
partnerstwie z
Instytutem
Rozwoju i
Innowacji EuroKonsult sp. z
o.o. ul.

Powiat
Lubliniecki/
Powiatowy
Urząd Pracy w
Lublińcu

Instytut
Turystyki w
Krakowie Sp. z
o. o.

728 450 317
www.eurokonsult.pl/szkolenia/
woj-slaskie/285nowy-start-wsparcieslaskiej-mlodziezywoj-slaskie.html

Projekt skierowany jest do osób młodych
z kategorii NEET (osoby
bezrobotne/bierne zawodowo),
zamieszkałe w woj. śląskim; w wieku od
15-24 lat

e-mail:
nowystart@eurokonsult.pl

34 35 15 280
kalu@praca.gov.pl

Michał Romek:
tel. 531-314-630,
(12) 423 66 90
email:
m.romek@itk.krakow
.pl

a) Indywidualna Identyfikacja Potrzeb
uczestników/uczestniczek w
kontekście rozwoju zawodowego,
b) Indywidualne Poradnictwo
Zawodowe,
c) Szkolenia Zawodowe (ECDL lub
Instalator OZE) wraz z egzaminami
zewnętrznymi,
d) 3 – miesięczne staże zawodowe,

Woj. śląskie
01.06.2016
–
31.09.2017

Nabór 2016
do 30.06.2017

e) Pośrednictwo pracy

Projekt skierowany jest do osób młodych
do 25 roku życia z grupy NEET
zamieszkałych w powiecie lublinieckim i
zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Lublińcu jako osoby
bezrobotne.

Projekt skierowany jest do osób, które
łącznie spełniają poniższe kryteria;
 osoby w wieku 18-24 lata;
 zamieszkałe w woj. śląskim;
 kandydat na uczestnika projektu to
osoba, która nie pracuje (tj. osoba
bezrobotna lub bierna zawodowo), nie

Staże, bony stażowe, poradnictwo
zawodowe i pośrednictwo pracy

 szkolenia zawodowe np.
Recepcjonista/tka, Animator/ka
czasu wolnego, Manager/ka
turystyki lub inne, zgłaszane
przez Uczestników projektu
(również niezwiązane z branżą
turystyczną) - za udział w

Powiat
Lubliniecki
kwiecień
2016listopad
2017
woj. śląskie
/
01.07.2016
–
31.07.2017
r.

Nabór do
grudzień
2016

Rekrutacja
ciągła

7

Dominika Burdek:
tel. 531-060-533
email:
d.burdek@itk.krakow
.pl

strona www:
http://www.itk.krakow
.pl/profesjonalisci-wbranzy-turystycznej/

kształci się (tj. nie uczestniczy w
kształceniu formalnym w trybie
stacjonarnym) i nie szkoli się (tj. nie
uczestniczy
w
pozaszkolnych
zajęciach
mających
na
celu
uzyskanie,
uzupełnienie
lub
doskonalenie
umiejętności
i
kwalifikacji zawodowych lub ogólnych,
potrzebnych do wykonywania pracy);
 uczestnikami projektu MOGĄ BYĆ
studenci zaoczni.














szkoleniach przysługuje
stypendium;
szkolenia językowe
angielski/niemiecki z certyfikacją
(np. TOEIC lub TELC) - za udział
w szkoleniach przysługuje
stypendium;
szkolenia komputerowe
doszkalające z zakresu Word i
Excel z certyfikacją ECDL - za
udział w szkoleniach przysługuje
stypendium;
3-miesięczne staże zawodowe za udział w stażu przysługuje
stypendium (1750,00 zł
brutto/miesiąc), zapewniamy
ubezpieczenie i badania
lekarskie;
indywidualne poradnictwo
zawodowe;
indywidualne wsparcie mentora;
pośrednictwo pracy;
warsztaty motywacyjne;
pomoc w przygotowaniu do
rozmowy kwalifikacyjnej, CV i
listu motywacyjnego;
ok. 40% Uczestników projektu
uzyska zatrudnienie po
zakończeniu realizacji projektu.

8

20
Młody
budowlaniec –
sukces Zawodowy

GRUPA
CARGO Spółka
z ograniczoną
odpowiedzialnoś
cią Spółka
komandytowa

Projekt skierowany jest do 50 osób z
grupy NEET:
728 450 304;
(32) 413 88 57;
mlodybudowlaniec@
cargo.edu.pl
www.mlodybudowlan
iec.cargo.edu.pl

- zamieszkałych na terenie województwa
śląskiego,
- będących w wieku 18-24 lat,
- niepracujących
- nieuczących się i niekształcących się
(w trybie dofinansowanym ze środków
publicznych)

1. Ocena kwalifikowalności
kandydatów do udziału w
projekcie.
2. Identyfikacja i diagnoza potrzeb
młodzieży NEET.

Województ
wo śląskie
1.04.2016 r.
31.03.2017
r.

Rekrutacja
ciągła

3. Operator maszyn budowlanych –
zindywidualizowane wsparcie
szkoleniowe:
a)
b)
c)
d)
e)

operator koparkoładowarki
operator koparki
operator ładowarki
operator walca
operator nośników osprzętu

oraz
a) operator zagęszczarek i ubijaków
wibracyjnych
b) operator przecinarek do
nawierzchni dróg.
4. Staże.
5. Integracja z rynkiem pracy.

21
WNDPOWR.01.02.0124-0205/15 /
„Stawiamy na

Powiat
Cieszyński/Powi
atowy Urząd
Pracy w
Cieszynie

(33) 851 49 91 wew.
120, 105

Projekt skierowany jest do 35 osób
poniżej 25 roku życia, zarejestrowanych w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie
jako bezrobotni, dla których zgodnie z art.
33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

- warsztaty z aktywnego poruszania
się po rynku pracy,
- staże u pracodawcy (w formie
stażu oraz bonu stażowego),

czerwiec
2016grudzień
2017

11 lipiec
2016r. – 11
sierpień
2016r.

9

działanie”

pracy został ustalony II profil pomocy,
które zaliczają się do grupy NEET (nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu), w
szczególności należących do poniższych
grup:

- indywidualne poradnictwo
zawodowe,
- refundacje kosztów opieki nad
dzieckiem do lat 6

- osoby o niskich kwalifikacjach
(posiadające wykształcenie co najwyżej
ponadgimnazjalne),
- osoby bez doświadczenia lub z małym
doświadczeniem zawodowym (nigdy nie
były zatrudnione lub posiadające
doświadczenie uzyskane w trakcie
zatrudnienia nie przekraczające 6
miesięcy),
- osoby wychowujące co najmniej jedno
dziecku do 6 lat.

22
Transport i
Logistyka
kluczem
aktywacyjnym do
sukcesu dla
młodzieży NEET z
województwa
śląskiego

Centrum
Kształcenia
Zawodowego
Cypcer
Stanisław Sp. z
o.o.
165
Międzyrzecze
Górne 43-392

Tel. 33 811 00 60

Projekt skierowany jest do osób
młodych z grupy NEET, w wieku 15-29
lat, zamieszkałych w woj. śląskim,
niezarejestrowanych w urzędach pracy

- DORADZTWO ZAWODOWE
- 3- MIESIĘCZNY PŁATNY STAŻ
- POŚREDNICTWO PRACY
-PRAWO JAZDY: KAT. C; KAT. C+E;
KAT.B; KWALIFIKACJA WSTĘPNA
PRZYSPIESZONA
- OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO
- SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA
(min. z branży TSL) STOSOWNE DO
PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH
UCZESTNIKÓW
- MATERIAŁY SZKOLENOWE,
STYPENDIUM SZKOLENIOWE,
REFUNDACJA KOSZTU DOJAZDU
ORAZ OPIEKI NAD DZIECKIEM
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„Telekariera dla
Młodej Generacji”

Woj.
śląskie
01.06.201631.12.2017

LG Project
Łukasz
Dobiczek

662 255 889,
792 255 889

Projekt skierowany jest do osób młodych

Szkolenia językowe (język angielski)

Cały obszar
województw
a Śląskiego
01.06.201631.10.2017

Rekrutacja
ciągła

10

szkolenia@lgproject.
eu

z grupy NEET zamieszkałych w woj.
śląskim,

i IT (ECDL), szkolenia zawodowe,
szkolenia miękkie, płatne staże

Wparcie osób młodych pozostających bez
pracy na regionalnym rynku pracy

100 os. (60K) zamieszkujących na terenie
woj. śląskiego - 3 podreg. bytomski,
sosnowiecki, częstochowski, w wieku 1524 l. nie pracujące i nie uczestniczące w
kształceniu i szkoleniu, z wyłączeniem
grupy określonej dla trybu konkursowego
w poddz. 1.3.1 POWER

- status na RP (bierny zaw/bezr.),

1. IPD i doradztwo – Podstawa do
wytyczenia ścieżki rozwoju
zawodowego i eduk.,
przygotowanie IPD dla
uczestników i działania w
obszarze pośrednictwa

- miejsce zam. (woj. śl)

pracy.

- przynależność NEET w obsz. eduk.,

2. Wzrost kwalifikacji –szkol.
zawodowe kończące się
odpowiednim egzaminem
potwierdzającym nabyte
umiejętności.

- wiek (15-24 l.)
24
Młodzi, Aktywni,
Pracujący program
aktywizacji
zawodowej i
edukacyjnej
młodych osób z
terenu
woj. śląskiego

Dolnośląski
Inkubator
Przedsiębiorczo
ści i Arbitrażu
Sp. z o.o.

Marzena LawrykLencka
m.lawryklencka@dipia.pl

- os. nie wyłączona ze wzgl. na przynal.
do gr. z konkursu 1.3.1 POWER
O przyjęciu do projektu zadecyduje ocena
merytoryczna dokonana przez powołaną
3 os. Komisję Rekrutacyjną (3 os. kadry
proj., przewodn. Koordynator) na podst.
złożonych formularzy – ocena punktowa
Kryteria (pkt. wg. rankingowania):

3. Doświadczenie zawodowe –
realizacja stażu w środowisku
zawodowym u pracodawcy.

podregiony:
bytomski,
częstochow
ski,
sosnowiecki
, powiaty:
częstochow
ski,
kłobucki,
myszkowski
,Częstocho
wa,
będziński,
zawierciańs
ki, Dąbrowa
Górnicza,
Jaworzno,
Sosnowiec,
lubliniecki,
tarnogórski,
Bytom,
Piekary
Śląskie
2016-04-012018-03-31

04/05 i
09/10.2016
oraz 04/05 i
07/08.2017

- niskie kwalifikacje (def. POWER im
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niższe wykształcenie tym większa liczba
pkt.) – 1-3 pkt.
- bierne zaw. 3 p. /bezr. 1 p./długotrwale
bezr. 2 p.
- kobiety – 2 p.
- os. niepełnosprawne 2 p.
25
Nakieruj się na
sukceskształcenie
zawodowe
młodych”

Ośrodek
Szkoleń
Zawodowych
Diagno-Test
Sp. z o.o.

(32) 222-52-57
biuro@osrodekszkol
eniakierowcow.pl

Projekt skierowany jest do osób młodych
z grupy NEET zamieszkałych w woj.
śląskim tj. w wieku18-29 lat,
niepracujących (bezrobotnych lub
biernych zawodowo) nie uczących się(w
trybie dziennym)

27
Skierujmy się na
pracę –
Zindywidualizowa
ny program
wsparcia osób
młodych

28

Wiedza i
doświadczenie
kluczem do
kariery

Piotr Matysiak
EL-Trans

516 185 413
www.skierujmysiena
prace.eltrans.info.pl

Projekt skierowany jest do osób młodych
z kategorii NEET (osoby
bezrobotne/bierne zawodowo),
zamieszkałe w woj. śląskim; w wieku od
18-24 lat

Wsparcie doradczo zawodowe
indywidualne oraz grupowe.
konsultacje z psychologiem,
szkolenia zawodowe, staże

woj. śląskie
01.07.2016
31.12.2017

Nabór od
31.03.2017

Cykl doradczy: konsultacje
indywidualne z doradcą zawodowym
Szkolenia zawodowe
Staże
Integracja z rynkiem pracy:
konsultacje indywidualne z doradcą
zawodowym

Woj. śląskie
01.04.2016
–
30.04.2017

Nabór do
15.01.2017

(32) 252 78 70 wew.
170;

Kancelaria
Podatkowa
Kwartet S.C.
Łukasz
Knapczyk,
Bartosz
Knapczyk

rekrutacjaefs@kwart
et.katowice.pl

SPAWIN
Sylwester
Brzęczek

795 501 714
zieloneswiatlodlamlo

Projekt skierowany jest do osób młodych
z grupy NEET zamieszkałych w woj.
śląskim,

Staże (płatne), szkolenia zawodowe
w tym język angielski

woj. śląskie
01.05.2016-

Rekrutacja
ciągła

30.06.2017
www.bezplatneszkolenia-efs.pl
Projekt skierowany jest do osób młodych
z kategorii NEET (osoby
bezrobotne/bierne zawodowo),

Cykl doradczy: konsultacje
indywidualne z doradcą zawodowym

Woj. śląskie
01.04.2016

Nabór od
01.04.2016 do
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29

Edukacja
Zawodowa

Zielone światło
dla młodych

dych@spawin.pl
http://zieloneswiatlodl
amlodych.spawin.pl/

Szkolenia zawodowe: związane z
branżą spawalniczą

–
30.04.2017

31.08.2016

Staże
Integracja z rynkiem pracy:
konsultacje indywidualne z doradcą
zawodowym

30

Szlifowanie
diamentów Młodzież NEET z
województwa
Śląskiego
brylantami rynku
pracy

zamieszkałe na terenie woj. śląskiego; w
wieku od 18-24 lat

Biuro Projektu
ul. Mickiewicza 15,
pokój 420
Keystone
Consulting
Sp. z o. o.

40-951 Katowice
Ewa Rajca, tel. +48
605 506 777
diamenty@keystone.
com.pl
www.diamenty.keyst
one.com.pl

Grupę docelową w projekcie stanowi 120
osób z obszaru województwa śląskiego, w
przedziale wiekowym od 18-29 lat
zaliczające się do kategorii NEET (tzn.
osoby bezrobotne lub osoby bierne
zawodowo, które nie uczestniczą w
kształceniu formalnym w trybie
stacjonarnym oraz nie szkolą się/nie
szkoliły w okresie 4 ostatnich tygodni w
pozaszkolnych zajęciach mających na
celu uzyskanie, uzupełnienie lub
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji
zawodowych lub ogólnych, potrzebnych
do wykonywania pracy), należące w
szczególności do jednej lub więcej z
poniższych grup (pkt. dodatkowe):
-

kobiety,

-

osoby niepełnosprawne,

-

Poradnictwo zawodowe i
psychologiczne
Stałe wsparcie aktywizujące i
poradnictwo zawodowe (klub
aktywności zawodowej)
Szeroki wachlarz szkoleń
podnoszących kwalifikacje i
umiejętności zawodowe
Materiały dydaktyczne
Stypendia szkoleniowe
Catering, napoje i drobne
przekąski podczas zajęć
Pośrednictwo pracy
Płatne 3-miesięczne staże
Zwrot kosztów dojazdu i opieki
nad dzieckiem

Woj. Śląskie
01.06.2016
31.05.2017

Nabór od
01.06.2016 do
30.11.2016

osoby pozostające bez pracy
przez okres ponad 6 miesięcy
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