Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Poddziałanie 7.4.2 Outplacement
ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2016
Aktualizacja :19.12. 2016
0bszar

Nr/Tytuł projektu

1.Szansa na nową
pracę

2. Szansa na
zatrudnienie

Beneficjent
/Realizator
projektu

Graficom
Dariusz Mierzwa

Agencja
Rozwoju
Regionalnego
w Częstochowie
S.A.

Dane kontaktowe
w zakresie
szczegółowych
informacji
o projekcie

Kryteria udziału
w projekcie

Biuro projektu
Graficom Dariusz
Mierzwa, 41-503
Chorzów,
ul. Bożogrobców 3,
tel. 601 716 403,
tel. 32 43 43 500

Grupę docelową stanowi 40 osób
(28 kobiet, 12 mężczyzn) - osoby
zwolnione z przyczyn dotyczących
zakładu pracy w ciągu ostatnich 6
m-cy przed przystąpieniem do
projektu.
Osoby z województwa
śląskiego, w wieku 18 +. preferowani
będą byli pracownicy jednostek
organizacyjnych spółek węglowych
oraz przedsiębiorstw z nimi
powiązanych (kooperujących).
Preferowane będą osoby z
wykształceniem podstawowym i
gimnazjalnym,

42-202
Częstochowa, Aleja
Najświętszej Maryi
Panny 24, lok. 6A,
tel. 34 360-56-54

40 osób (20K, 20M) w wieku 30-64
lata, zagrożonych zwolnieniem,
przewidzianych do zwolnienia lub
zwolnionych z przyczyn dotyczących
zakładu pracy pracowników
przedsiębiorstw sektora MŚP

wsparcia
Formy wsparcia w projekcie

/okres
realizacji

Planowany
termin
naboru
uczestników

projektu

woj. śląskie
Doradztwo zawodowe
Doradztwo psychologiczne
Kurs językowy
Kurs komputerowy
Coaching
6 miesięczny staż
Pośrednictwo pracy

doradztwo zawodowe,
poradnictwo psychologiczne,
szkolenia zawodowe (szyte na miarę),
staże zawodowe u pracodawców

od
podpisania
umowy do
30.09.2017
(zgodnie z
aktualnym
wnioskiem:
2016-05-01 2017-09-30)
północny
subregion
woj.
śląskiego
(m.Częstochowa, pow.
Częstochows
-ki, kłobucki,

I edycja
niezwłocznie
po
podpisaniu
umowy (I
termin
sierpień /
wrzesień
2016)
II edycja
grudzień
2016-syczeń
2017

II połowa
09.2016

myszkowski)

3. Kierunek zmiana

4. Adaptacja do
zmian - wsparcie
aktywizacji
zawodowej
i przedsiębiorczości

Rudzka Agencja
Rozwoju
„INWESTOR”
Sp. z o.o.,
ul. Wolności 6,
41-700 Ruda
Śląska

Centrum
Przedsiębiorczości spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością

Paweł Knop,
tel. 32-248-77-86
wew. 22,
email:
pknop@rarinwestor.p
l;
Paulina Błaszczyk,
tel. 32-248-77-86
wew. 23,
email:
pblaszczyk@rarinwe
stor.pl

Projekt skierowany jest do 50 osób –
mieszkańców Rudy Śląskiej, Zabrza,
Bytomia, Piekar Śląskich,
Świętochłowic, Siemianowic
Śląskich, którzy znajdują się w
okresie wypowiedzenia stosunku
pracy oraz zostali zwolnieni z
przyczyn dotyczących zakładu pracy
(np. procesy restrukturyzacyjne) w
okresie 6 miesięcy przed
przystąpieniem do projektu.

Indywidualne i kompleksowe wsparcie
w postaci:
1) szkoleń z zakresu kreowania
własnego wizerunku, aktywnego
poszukiwania pracy i umiejętności
interpersonalnych,
2) indywidualnych konsultacji
zawodowych i psychologicznych,
pośrednictwa pracy,
3) zindywidualizowanych szkoleń
zawodowych
4) 6-cio miesięcznych staży.
5) Stypendium szkoleniowe lub zwrot
kosztów dojazdu, stypendium
stażowe.
Dodatkowo projekt zakłada wsparcie
dla przedsiębiorców przyjmujących
uczestników na staże

tel. 32 211 91 77

Uczestnikiem/czką projektu może
być wyłącznie osoba, która na dzień
przystąpienia do projektu spełnia
następujące warunki:
 pracuje lub zamieszkuje na
terenie powiatów: pszczyńskiego,
bieruńsko-lędzińskiego lub
mikołowskiego (w woj. śląskim),
oraz posiada status:
 osoby zwolnionej z przyczyn
dotyczących zakładu pracy w
okresie nie dłuższym niż 6
miesięcy od chwili przystąpienia
do projektu lub
 osoby przewidzianej do
zwolnienia z przyczyn

Projekt zakłada dwie ścieżki realizacji:
 Ścieżka podjęcia pracy (SPP) – 35
osób,
 Ścieżka samozatrudnienia (SSZ) –
15 osób.
W ramach Ścieżki podjęcia pracy
(SPP) przewidziano następujące formy
wsparcia:
a) indywidualne doradztwo zawodowe
b) indywidualne poradnictwo
psychologiczne
c) pośrednictwo pracy
d) studia podyplomowe,
e) szkolenia/kursy –kończące się
egzaminem zewnętrznym,
f) staże.

Ruda Śląska,
Zabrze,
Bytom,
Piekary
Śląskie,
Świętochłowi
ce,
Siemianowice Śląskie /
01.08.2016 –
31.07.2018

Dla pierwszej
25- osobowej
grupy
uruchomienie
naboru
planowane
jest we
wrześniu
2016 r., dla
drugiej 25
osobowej
grupy w II
kwartale
2017 r.

Powiat
pszczyński,
bieruńskolędziński lub
mikołowski,
2016-08-16 2018-06-15

koniec
sierpnia 2016

5.Twoje miejsce na
rynku pracy

Fundacja
Inicjatyw
Społecznych
BARWY ZIEMI

Małgorzata
Sienkiewicz
tel. 690 980 060

dotyczących zakładu pracy,
pracownika przedsiębiorstw:
sektora MŚP, przechodzących
procesy restrukturyzacyjne,
odczuwających negatywne skutki
zmiany gospodarczej,
znajdujących się w sytuacji
kryzysowej.
Szczególnie uwzględniani będą
pracownicy lub byli pracownicy
jednostek organizacyjnych spółek
węglowych oraz przedsiębiorstw z
nimi powiązanych.
Ponadto osoba zainteresowana
otwarciem działalności gospodarczej
powinna spełniać ww. warunki oraz
co najmniej jeden z poniższych
warunków:
a) jest osobą
z niepełnosprawnością;
b) jest osobą powyżej 50.roku
życia;
c) jest kobietą;
d) jest pracownikiem o niskich
kwalifikacjach;
jest osobą poniżej 30.roku życia.
Osoby w wieku 18-64 lata

W ramach ścieżki samozatrudnienia
(SSZ) przewidziano następujące formy
wsparcia:
a) indywidualne doradztwo zawodowe,
b) szkolenie „zakładanie i prowadzenie
działalności gospodarczej”:
c) indywidualne usługi doradcze
d)wsparcie finansowe na rozpoczęcie
działalności gospodarczej

Pracownicy- przedsiębiorstw:
sektora MŚP przechodzących
procesy restrukturyzacyjne,
przedsiębiorstw odczuwających
negatywne skutki zmiany
gospodarczej, znajdujących się w
sytuacji kryzysowej,
-w szczególności pracownicy spółek

- doradztwo zawodowe
- szkolenie zawodowe z certyfikacją
VCC
- pośrednictwo pracy
- staże zawodowe
- dodatek relokacyjny
- wsparcie na założenie działalności
gospodarczej /doradcze-szkoleniowe i

Zaplanowane formy wsparcia:
województwo
śląskie
01.09.2016
do
28.02.2018

wrzesień –
grudzień
2016

węglowych oraz przedsiębiorstw z
nimi powiązanych z terenu woj.
śląskiego –zagrożeni zwolnieniem,
przewidziani do zwolnienia lub
zwolnieni z przyczyn dotyczących
zakładów pracy w okresie nie
dłuższym niż 6 m-cy przed
przystąpieniem do projektu,
- osoby o niskich kwalifikacjach
- osoby niepełnosprawne

finansowe/
Szkolenia zawodowe:
- specjalista ds. instalacji
fotowoltaicznych
- projektant baz danych
- specjalista ds. obsługi klienta i
sprzedaży
III moduły wsparcia:
I -szkolenie zawodowe + staż
zawodowy
II- szkolenie zawodowe +
pośrednictwo pracy
III -bezzwrotne wsparcie finansowe na
założenie działalności zgodnie ze
zdiagnozowanymi potrzebami;
pośrednictwo pracy (również dla UP z
modułu I i/lub III, którzy nie otrzymali
dotacji) dodatek relokacyjny.

6. Przygotuj się na
zmiany!

Keystone
Consulting
Sp. z o.o.

Ewa Rajca
40 - 951 Katowice,
ul. Mickiewicza 15,
tel /fax: +48 32 200
83 14
Kom: +48 605 506
777
ewa.rajca@keystone
.com.pl
www.keystone.com.p
l

Projekt skierowany jest do osób
zamieszkałych w woj. śląskim w
rozumieniu przepisów KC,
pracowników lub byłych
pracowników jednostek
organizacyjnych Kompanii Węglowej
S.A. i Jastrzębskiej Spółki Węglowej
S.A. działających na terenie woj.
śląskiego oraz przedsiębiorstw z
terenu woj. śląskiego z nimi
powiązanych (kooperujących), które
utraciły zatrudnienie z przyczyn dot.
zakładu pracy w okresie nie
dłuższym niż 6 miesięcy przed
przystąpieniem do projektu lub

1. Usługi rynku pracy służące
indywidualizacji wsparcia oraz
pomocy w zakresie określenia
ścieżki zawodowej (Indywidualne
poradnictwo zawodowe,
Indywidualne poradnictwo
psychologiczne, Grupowe.
poradnictwo zawodowe),
2. wsparcie pośrednika pracy,
organizacja szkoleń i staży
zawodowych.

woj. śląskie
2016-07-01 2017-12-31

2016-07-01 2016-10-31

pracowników znajdujących się w
okresie wypowiedzenia stosunku
pracy.
Do
projektu
zakwalifikowanych
zostanie 200 osób, w tym 33 kobiety
i 167 mężczyzn pracujących lub
zamieszkujących na obszarze woj.
śląskiego.

7. Ku lepszej
szychcie

Spectrum
Consulting Anna
Dytko

Spectrum Consulting
Anna Dytko
ul. Kościuszki 182
40-535 Katowice
tel. 533 250 029

Projekt dedykowany jest osobom
zagrożonym
zwolnieniem
lub
zwolnionym z przyczyn dotyczących
zakładu pracy
(które utraciły
zatrudnienie w okresie nie dłuższym
niż 6 miesięcy przed przystąpieniem
do projektu lub znajdują się w
okresie wypowiedzenia stosunku
pracy) z przechodzącej procesy
restrukturyzacyjne
Grupy
Kapitałowej KOPEX.
KRYTERIUM PIERWSZEŃSTWA:
dodatkowe 5 pkt. przyznane
zostanie osobom o niskich
kwalifikacjach.

8. Kopalnia EKOKwalifikacji

VIVID
CONSULTING
Sp. z o. o.

biuro@
vividconsulting.pl

Grupę docelową
będzie stanowić 50 osób, w tym 30K
(60%) i 20M (40%).
Osoby z grupy docelowej to:
-pracownicy: przedsiębiorstw
sektora MŚP; przechodzących
procesy restrukturyzacyjne;
odczuwających negatywne skutki

W
ramach
projektu
uczestnicy/
uczestniczki projektu zostaną objęci
wsparciem obligatoryjnym:
1. Doradztwo
zawodowe
przygotowanie
Indywidualnego
Planu Działania (IPD),
2. Doradztwo zawodowe grupowe,
3. Pośrednictwo pracy.
W zależności od indywidualnych
potrzeb określonych w IPD
uczestnicy/ uczestniczki będą mieli
możliwość skorzystania ze wsparcia w
postaci staży zawodowych (od 3 do 6
miesięcy).

Projekt
realizowany
na obszarze
województwa
śląskiego
w okresie od

od 09.2016 r.
do 12.2016 r.
lub do
wyczerpania
limitu miejsc

01.09.2016
do
31.08.2017

W ramach projektu uczestnikom/
uczestniczkom projektu zostanie
zapewniony zwrot kosztów dojazdu,
koszt badań lekarskich na szkolenia i
staże, stypendium stażowe oraz
ubezpieczenie podczas stażu.
-doradztwo zawodowe
-warsztaty umiejętności miękkich (w
tym: szkolenie z aktywnego
poszukiwania, szkolenie z
autoprezentacji;
-szkolenia zawodowe
. W ramach oferowanego wsparcia są

woj. śląskie /
2016.09.012017.06.30

2016.09.012016.11.30

zmiany gospodarczej; znajdujących
się w sytuacji kryzysowej;
zagrożonych zwolnieniem,
przewidzianych do zwolnienia lub
-osoby zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy z woj.
śląskiego.
Dodatkowo premiowani będą
pracownicy lub byli
pracownicy jednostek
organizacyjnych spółek węglowych z
terenu województwa śląskiego oraz
przedsiębiorstw z terenu
województwa śląskiego z nimi
powiązanych (kooperujących),
kobiety oraz osoby
niepełnosprawne.

ETC Group
Sp. z o.o.
9. Dobre

zmiany Lepsze jutro

w partnerstwie z
Fundacją
Regionalnej
Agencji Promocji
Zatrudnienia

41-205 Sosnowiec,
ul. Mazowiecka 5,
tel. 32-764-22-98,
e-mail:
biuro@frapz.org.pl

Uczestnikiem projektu mogą zostać
osoby, które:
a) pracują i/lub uczą się i/lub
zamieszkują w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego
na terenie województwa
śląskiego,
b) są przewidziane do zwolnienia z
przyczyn dotyczących zakładu
pracy lub zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy do
6m-cy przed przystąpieniem do
projektu, pracownicy
przedsiębiorstw: sektora małych
i średnich przedsiębiorstw,
przechodzących procesy
restrukturyzacyjne,
odczuwających negatywne
skutki zmiany gospodarczej,
znajdujących się w sytuacji
kryzysowej.

4 rodzaje szkoleń zawodowych do
wyboru: instalator/ka OZE, audytor/ka
energetyczny/a, eko-recykler/ka z
obsługą maszyn sortujących,
pracownik/pracownica usług
kosmetycznych (z uwzględnieniem
kosmetyków organicznych
i naturalnych)
- staż zawodowy (3-miesięczny);
- pośrednictwo pracy

W ramach projektu zapewniamy:
a) doradztwo zawodowe połączone z
przygotowaniem IPD
(Indywidualnego Planu Działania)
b) pośrednictwo pracy,
c) coaching,
d) warsztaty technik aktywnego
poszukiwania pracy i nabywania
kompetencji zawodowych,
e) szkolenia zawodowe,
f) staże zawodowe,
g) stypendia stażowe i szkoleniowe,
zwroty kosztów dojazdu i badań lekarskich
Uczestników Projektu.

województwo
śląskie,
01.06.2016r.31.12.2017r.

07.2016 r.02.2017r.

10. Zmiana szansą
na rozwój na Śląsku

Fundacja im.
Hetmana Jana
Tarnowskiego w
partnerstwie z
Fundacją
Regionalnej
Agencji Promocji
Zatrudnienia

41-205 Sosnowiec,
ul. Mazowiecka 5,
tel. 32-764-22-98
, e-mail:
biuro@frapz.org.pl

11. Zawód
spawacza szansą
na sukces

Zakład
Doskonalenia
Zawodowego w
Katowicach

Koordynator projektu
Janusz Heinrich
Katowice
ul. Krasińskiego 2,
tel: 32 603 77 49

12. Outplacement –
kluczem do nowego

Europejska
Grupa Doradcza

Europejska Grupa
Doradcza

Uczestnikiem projektu mogą zostać
osoby, które:
a) pracują i/lub uczą się i/lub
zamieszkują w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego
na terenie województwa
śląskiego,
b) są przewidziane do zwolnienia
z przyczyn dotyczących zakładu
pracy lub zwolnione z przyczyn
dotyczących zakładu pracy do
6m-cy przed przystąpieniem do
projektu, pracownicy
przedsiębiorstw: sektora małych
i średnich przedsiębiorstw,
przechodzących procesy
restrukturyzacyjne,
odczuwających negatywne
skutki zmiany gospodarczej,
znajdujących się w sytuacji
kryzysowej.

Udział 50 osób (w tym 5K) o niskich
kwalifikacjach zagrożonych
zwolnieniem oraz osób zwolnionych
z przyczyn dot. zakładu pracy w
okresie nie dłuższym niż 6 m-cy
przed przystąpieniem do projektu
ze szczególnym uwzględnieniem
pracowników lub byłych
pracowników spółek węglowych z
terenu woj. śląskiego lub
przedsiębiorstw z woj.. śląskiego z
nimi powiązanych, a także osób
bezrobotnych i niepełnosprawnych.
Z uwagi na zawód spawacza osoby
powyżej 18 roku życia i z
wykształceniem co najmniej
zawodowym.
Grupę docelową stanowi 60 osób,36
K i 24 M, które utraciły zatrudnienie

W ramach projektu zapewniamy:
a) identyfikację potrzeb Uczestników
projektu – diagnoza i ustalenie
IPD (Indywidualny Plan
Działania),
b) indywidualne poradnictwo
zawodowe,
c) indywidualne pośrednictwo pracy,
d) coaching,
e) szkolenie umiejętności "miękkich":
Aktywne poszukiwanie pracy,
f) szkolenie umiejętności "miękkich":
Radzenie sobie ze stresem,
g) poradnictwo psychologiczne,
h) szkolenia zawodowe,
i) staże zawodowe,
j) stypendia stażowe i szkoleniowe,
zwroty kosztów dojazdu i badań lekarskich
Uczestników Projektu.

województwo
śląskie,
01.06.2016r.31.05.2018r

1. Poradnictwo zawodowe
grupowe w wymiarze 6 h zajęć
2. Poradnictwo indywidualne w
wymiarze 4 h / uczestnika –
opracowanie IPD
3. Poradnictwo psychologiczne w
wymiarze 4 h /uczestnika
4. Szkolenie zawodowe na kursie
spawacz MAG-TIG
5. Staże zawodowe realizowane
przez 3 m-ce na każdego
uczestnika projektu
6. Pośrednictwo pracy.

Projekt
obejmuje
obszar woj.
śląskiego z
realizacją
szkoleń w
Pyskowicach
Żywcu,
Skoczowie,
Tychach oraz
Chorzowie.
Realizacja w
okresie
IX.2016 do
VIII.2017

1) Indywidualne doradztwo
zawodowe – IPD

Woj. śląskie
01.08.2016-

Nabór ciągły
od 07.2016
r.do 10.2017 r.

Rekrutacja
do projektu
na
przestrzeni
września i
października
2016 roku

01.09.2016-

zatrudnienia

13.Nowa szansanowa praca

Sp. z o.o.

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

Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29,
Katowice,
tel. 795 237 224

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

Adrian Pawla
14 Praca i Ty

NS Konsulting
Sp z o.o.

tel. 533 317 673,
mail: pracaity@
nskonsulting.pl

w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy
przed przystąpieniem do projektu lub
pracowników znajdujących się w
okresie wypowiedzenia stosunku
pracy z przyczyn dotyczących
zakładu pracy, przedsiębiorstw
sektora MŚP, przedsiębiorstw
przechodzących procesy
restrukturyzacyjne, przedsiębiorstw
odczuwających negatywne skutki
zmiany gospodarczej,
przedsiębiorstw znajdujących się w
sytuacji kryzysowej ze szczególnym
uwzględnieniem pracowników lub
byłych pracowników jednostek
organizacyjnych spółek węglowych z
terenu woj. śląskiego oraz
przedsiębiorstw z terenu woj.
śląskiego z nimi powiązanych
(kooperujących).
Projekt skierowany jest do osób,
które utraciły zatrudnienie w okresie
nie dłuższym niż 6 miesięcy przed
przystąpieniem do projektu lub osób,
które znajdują się w okresie
wypowiedzenia stosunku pracy,
zamieszkujących na terenie woj.
śląskiego
Osoby pracujące, uczące się lub
zamieszkałe na terenie woj.
śląskiego zagrożone zwolnieniem,
przewidziane do zwolnienia lub
zwolnione z przyczyn dotyczących
zakładu pracy z przedsiębiorstw
MŚP, pracownicy przedsiębiorstw
przechodzących procesy
restrukturyzacyjne, pracownicy
przedsiębiorstw odczuwających

2) Indywidualne wsparcie
psychologiczne
3) Trening rozwoju osobistego
oraz kształtowania
umiejętności poruszania się na
rynku pracy
4) Szkolenie zawodowe
5) Pośrednictwo pracy
6) Staże 3 m-ce dla części osób

Wsparcie doradcze (zawodowe,
psychologiczne),szkolenia z zakresu
umiejętności miękkich, szkolenia
zawodowe dopasowane do
indywidualnych potrzeb, wsparcie
pośrednika pracy, staże zawodowe.

Doradztwo zawodowe połączone z
przygotowaniem Indywidualnego Planu
Działania,
Szkolenia zawodowe: 1. Instalator/ka
pomp ciepła, 2. Telemarketer/ka, 3.
Monter/ka instalacji fotowoltaicznych,
Staże zawodowe,
Pośrednictwo pracy

30.06.2017

30.11.2016

woj. śląskie
01.09.2016
31.05.2018

01.09.2016

woj. śląskie
01.06.201631.03.2017

06-09.2016

15.Technologie dla
ochrony środowiska
gwarantem
zatrudnienia

NS Konsulting
Sp. z o.o.

16.Wysokie
kwalifikacje –
szansa na nowe
życie zawodowe

Związek
Zawodowy
Górników JSW
S.A. Zofiówka

Kinga MirosławSzydłowska,
tel.533317632, email:
technologiedlaochron
y@nskonsulting.pl

Związek Zawodowy
Górników JSW S.A.
Zofiówka

negatywne skutki zmiany
gospodarczej, pracownicy
przedsiębiorstw znajdujących się w
sytuacji kryzysowej, ze szczególnym
uwzględnieniem pracowników lub
byłych pracowników jednostek
organizacyjnych spółek węglowych z
terenu województwa śląskiego oraz
przedsiębiorstw z terenu
województwa śląskiego z nimi
powiązanych (kooperujących)
Projekt skierowany jest do 60
uczestników projektu – osób
pracujących, uczących się lub
zamieszkujących na obszarze
województwa śląskiego,
zagrożonych zwolnieniem,
przewidzianych do zwolnienia lub
zwolnionych z przyczyn dotyczących
zakładu pracy, pracowników
przedsiębiorstw MŚP,
przedsiębiorstw przechodzących
procesy restrukturyzacyjne,
przedsiębiorstw odczuwających
negatywne skutki zmiany
gospodarczej,
przedsiębiorstw znajdujących się w
sytuacji kryzysowej, ze szczególnym
uwzględnieniem pracowników lub
byłych pracowników jednostek
organizacyjnych spółek węglowych z
terenu województwa śląskiego oraz
przedsiębiorstw z terenu
województwa śląskiego z nimi
1powiązanych (kooperujących).
osoby z woj. śląskiego, które utraciły
zatrudnienie w okresie nie dłuższym
niż 6 miesięcy przed przystąpieniem
do projektu lub pracownicy

1. Doradztwo zawodowe
połączone z przygotowaniem
IPD
2. Poradnictwo psychologiczne
3. Szkolenie zawodowe
- monter instalacji
fotowoltaicznych
- instalator pomp ciepła
- zielony PR-owiec
4. Staż zawodowy
5. Pośrednictwo pracy

1. Doradztwo zawodowe połączone z
przygotowaniem IPD
2. Poradnictwo psychologiczne – job
coaching

woj. .śląskie
1.06.2016 –
31.03.2017

06-09.2016

woj. śląskie
01.09.2016 –
30.06.2018

1.01.09.2016
2.01.10.2016
3.01.02.2017
4.01.12.2016

ul. Rybnicka 6,
44-335 Jastrzębie
Zdrój;
tel/fax: 327565695;
email:zzgzof@orang
e.pl

17.Nowe szanse na
lepszą przyszłość

Międzynarodowe
Centrum
Doskonalenia
Kadr
Sp. z o.o.

Międzynarodowe
Centrum
Doskonalenia Kadr,
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
tel. 501 933 988
nowaszansa@mcdk.

znajdujący się w okresie
wypowiedzenia stosunku pracy:
- przedstawiciele jednostek
organizacyjnych spółek węglowych
lub przedsiębiorstw z nimi
powiązanych (gł. MŚP) z woj.
śląskiego
- osoby reprezentujące sektor
hutniczy – huty będące w w trakcie
procesów restrukturyzacji

48 osób ( 29 kobiet, 19 mężczyzn) z
obszaru woj. śląskiego zagrożonych
zwolnieniem, przewidzianych do
zwolnienia lub zwolnionych z
przyczyn dotyczących zakładu
pracy, pracujących w
przedsiębiorstwach: sektora MSP,
przechodzących procesy

3. Pośrednictwo pracy
4. Kursy zawodowe i kompetencyjne:
- podstawowy spawania gazowego i
elektrycznego
- specjalistyczny przed dopuszczeniem
do pracy na stanowisku górnika
rabunkarza
- podstawowy specjalistyczny techniki
strzałowej w zakresie metod strzelania
- cieśli górniczego
- specjalistyczny operatora
samojezdnych maszyn przodkowych w
zakresie obsługi ładowarek
samojezdnych
- naprawy i obsługi przenośników
taśmowych i zgrzebłowych
- napraw i konserwacji pomp głównego
i pomocniczego odwadniania
- w zakresie kotwienia górotworu
- księgowości
- ‘Kadry i płace”
- „Projektowanie komputerowe z
wykorzystaniem AUTOCAD”
- wykonywania torkretu i obsługi
urządzeń do torkretowania
- odnowa biologiczna z masażem
- operatora CNC/Obsługa obrabiarek
sterowanych numerycznie
- „Obsługa klienta i technik sprzedaży”
5. Subsydiowane zatrudnienie
1.Doradztwo zawodowe
(przygotowanie IPD)
2.Poradnictwo psychologiczne
3.Szkolenia zawodowe zakończone
egzaminem VCC z zakresu: audytor
energetyczny, monter urządzeń energii

odnawialnej, projektant stron

5.01.04.2017

woj. śląskie
wrzesień
2016- maj
2017

Rekrutacja
ciągła

com.pl
biuro projektu
Cieszyn ul.
Dojazdowa 17

restrukturyzacyjne, odczuwających
negatywne skutki zmiany
gospodarczej, znajdujących się w
sytuacji kryzysowej
(zwłaszcza pracownicy jednostek
organizacyjnych spółek węglowych z
woj. śląskiego oraz przedsiębiorstw
z nimi powiązanych

internetowych( webmaster),
recepcjonista hotelowy
4. 3-miesieczny staż zawodowy
5. Pośrednictwo pracy

