
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 

 Działanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia  

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 z 27 października 2016 – zmodyfikowano dane kontaktowe projektów 24 i 25, pozycja 20- sprecyzowanie tematu szkoleń 

Tytuł projektu 

Beneficjent 

/Realizator 

projektu 

Dane kontaktowe  

w zakresie 

szczegółowych 

informacji  

o projekcie 

Kryteria udziału  

w projekcie 
Formy wsparcia w projekcie 

 Obszar 

(zasięg 

terytorialny) 

wsparcia 

/okres 

realizacji  

Planowany 

termin 

naboru 

uczestników 

1. 

„Obierz nowy 

kierunek!- 

aktywizacja 

zawodowa osób 

powyżej 29 lat” 

 

 

 

 

Centrum 

Kształcenia 

Zawodowego 

Cypcer Stanisław 

Sp. z o.o. 

165 Międzyrzecze 

Górne 43-392 

Tel. 33 811 00 60 

- OSOBY POWYŻEJ 29 ROKU 

ŻYCIA, O NISKICH 

KWALIFIKIKACJACH (zakończyły 

edukację na: gimnazjum; liceum 

ogólnokształcącym/ profilowanym; 

technikum uzupełniającym; 

zasadniczej szkole zawodowej 

włącznie)  

- ZAMIESZKUJĄCE WOJ. ŚLĄSKIE 

- NIEPRACUJĄCE (bierne 

zawodowo oraz bezrobotne) 

 

- DORADZTWO ZAWODOWE 

- 3- MIESIĘCZNY PŁATNY STAŻ 

- POŚREDNICTWO PRACY 

-PRAWO JAZDY: KAT. C; KAT. C+E; 

KAT.B; KWALIFIKACJA WSTĘPNA 

PRZYSPIESZONA 

- OPERATOR WÓZKA WIDŁOWEGO 

- KOPARKO-ŁADOWARKA/ KOPARKA/ 

ŁADOWARKA 

- SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA (min. 

z branży TSL) STOSOWNE DO 

PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH 

UCZESTNIKÓW, WYNIKAJĄCE Z 

INDYWIDUALNYCH PLANÓW 

DZIAŁANIA 

- MATERIAŁY SZKOLENOWE, 

STYPENDIUM SZKOLENIOWE, 

REFUNDACJA KOSZTU DOJAZDU 

ORAZ OPIEKI NAD DZIECKIEM 

Woj. śląskie/ 

01.06.2016-

31.12.2017 

01.06.2016-

30.11.2016 



2. 

Aktywność 

zawodowa  

szansą na zmiany 

 

GRUPA CARGO 
Spółka z 

ograniczoną 
odpowiedzialności

ą Spółka 
komandytowa 

728 450 304;                 
(32) 413 88 57; 

 
aktywnosczawodowa@c

argo.edu.pl 
 

www.aktywnosczawodo

wa.cargo.edu.pl 

 
 

Grupę docelową stanowi 96 osób o 
niskich kwalifikacjach po 29 r. ż. 
(ukończone 30 lat) 58 kobiet oraz 

38 mężczyzn, należących do jednej 
z poniższych grup: 

- osoby powyżej 50 roku życia; 
- kobiety (szczególnie powracające 

na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem i 

wychowywaniem dziecka); 
- osoby niepełnosprawne; 

- osoby długotrwale bezrobotne; 
- osoby o niskich kwalifikacjach. 
zamieszkujących województwo 

śląskie, które posiadają 
wykształcenie max. średnie. 

 
 

1. Przygotowanie doradcze do wejścia 

na rynek pracy. 

2. Zindywidualizowane wsparcie 

szkoleniowe: 

a) pracownik ochrony mienia, 

b) kosmetyczka ze stylizacją paznokci, 

c) florystka. 

3. Staże i praktyki zawodowe. 

4. Integracja z Rynkiem Pracy. 

Województwo 
śląskie 

 
1.07.2016 - 
30.06.2017 

Nabór   
od 

1.06.2016 r.             

do                        

31.10.2016 r. 

 

3. 

Inkluzja 

zawodowa – 

kompleksowe 

wsparcie osób 

pozostających 

bez zatrudnienia 

 

 

 

 

Instytut Turystyki 

w Krakowie Sp. z 

o. o. 

 

 

Michał Romek: 

tel. 531-314-630, (12) 423 

66 90 

email: 

m.romek@itk.krakow.pl 

 

Dominika Burdek: 

tel. 531-060-533 

email: 

d.burdek@itk.krakow.pl  

 

strona www: 

http://www.itk.krakow.pl/

inkluzja-zawodowa-

kompleksowe-wsparcie-

osob-pozostajacych-bez-

zatrudnienia/  

 

PROJEKT SKIEROWANY JEST 

DO OSÓB, KTÓRE ŁĄCZNIE 

SPEŁNIAJĄ NASTĘPUJĄCE 

WARUNKI: 

 WIEK: osoby od 30 roku życia, 

 ZAMIESZKANIE: woj. śląskie,  

 SYTUACJA NA RYNKU PRACY: 

osoby pozostające bez pracy - 

bezrobotne lub nieaktywne 

zawodowo, 

 WYKSZTAŁCENIE: niskie 

kwalifikacje (tj. wykształcenie 

podstawowe, gimnazjalne, 

ponadgimnazjalne: liceum 

ogólnokształcące, technikum, 

zasadnicza szkoła zawodowa) 

 3-miesięczne staże zawodowe 

(stypendia stażowe w wys. do 997,40 

zł brutto/miesiąc), 

 szkolenia zawodowe: Profesjonalny 

kelner/ka, Profesjonalny barman/ka, 

Recepcjonista/tka (stypendium 

szkoleniowe, certyfikaty) 

 szkolenia językowe 

angielski/niemiecki (stypendium 

szkoleniowe, certyfikaty) 

 szkolenia komputerowe ECDL Base 

(stypendium szkoleniowe, certyfikaty) 

 stypendia szkoleniowe, 

 poradnictwo zawodowe, 

 mentoring, 

 pośrednictwo pracy. 

woj. śląskie 

/ 

01.07.2016-

31.08.2017 

01.07.2016-

31.10.2016 

mailto:aktywnosczawodowa@cargo.edu.pl
mailto:aktywnosczawodowa@cargo.edu.pl
http://www.aktywnosczawodowa.cargo.edu.pl/
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4. 

Powrót do 

aktywności 

 

 

 

 

Consultor Sp. z 

o.o. 

Agnieszka Kilis tel. 519-

323-389 

Aleksandra Mikler tel. 

519-323-396 

Os. z woj. Śląskiego, głównie z 

Bytomia, w wieku powyżej 29r. 

życia które są 

bezrobotne  lub nieaktywne zaw o 

niskich kwalifikacjach,  

Grupa Docelowa: 

-77os bezrob(30os długotrwale 

bezrobotni), 

-19os bierne zawodowo, 

- 15 os. z niepelnosprawnosciami, 

- 15os w wieku 50+, 

- 100% os o niskich kwalifikacjach 

 

Formy wsparcia: 

1.Identyfikacja potrzeb z IPD 

2. Indywidualne doradztwo dla os. z 

niepełnosprawnościami 

3. Pośrednictwo pracy 

4. Wysokiej jakości szkolenia  

(96Uczestnikow):Spawacz 

MAG,Operator/ka, Operator/ka 

obrabiarek ster numerycznie CNC, 

Dozorca/pracownik ochrony bez 

licencji, Sprzedawca z obsługa kas 

fiskalnych i elementami 

fakturowania/Przedstawiciel 

handlowy/Telemarketer, Opiekun/ka 

osób starszych 

5.Staże (max 96Uczestnikow x 3 msc) 

 

Całe woj. 

śląskie, 

Obowiązkowo 

24 os. z 

miasta Bytom 

realizacja w 

terminie od 

1.07.2016 do 

30.06.2017r.  

 

Rekrutacja w 

miesiącach 

VII-XII 2016 

 

 

5. 

Nowa 

perspektywa 

 

 

 

Instytut Rozwoju i 

Innowacji Euro-

Konsult sp. z o.o. 

Osoba do kontaktu: 

Paweł Chmiel 

815318826 

Projekt skierowany jest do 80 osób 

po 29 roku życia o niskich 

kwalifikacjach (wykształcenie 

ponadgimnazjalne lub niższe), 

które są bezrobotne lub 

nieaktywne zawodowo, należące co 

najmniej do jednej z poniższych, 

znajdujących się w najtrudniejszej 

sytuacji na rynku pracy grup: 

- osoby powyżej 50 r.ż.; 

- kobiety (szczególnie powracające 

na rynek pracy po przerwie 

związanej z urodzeniem i 

wychowaniem dziecka); 

- osoby niepełnosprawne; 

- osoby długotrwale bezrobotne; 

- osoby o niskich kwalifikacjach. 

 

Formy wsparcia: 

1. Identyfikacja potrzeb osób pow. 29 roku 

życia pozostających bez zatrudnienia oraz 

diagnoza możliwości w zakresie 

doskonalenia zawodowego, w tym 

identyfikacja stopnia 

oddalenia od rynku pracy osób młodych – 

2 godziny/osobę. 

2. Poradnictwo zawodowe w zakresie 

planowania rozwoju kariery zawodowej, w 

tym 

podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji 

i kwalifikacji zawodowych – 

2godziny/osobę. 

3. Wsparcie psychologiczne – zajęcia 

indywidualne (6h/osoba) – stanowi 

uzupełnienie zad.1 i jest przewidziane dla 

100%UP –charakter ciągły. 

4. Wsparcie szkoleniowe – do wyboru 4 

rodzaje szkoleń: 

Woj. Śląskie 

01.07.2016 – 

30.11.2017 

07.2016 – 

04.2017 



a)"Księgowość od podstaw"(100h) 

(wprowadzenie do rachunkowości, 

rachunkowość finansowa, elementy prawa 

podatkowego, zajęcia komputerowe z 

wykorzystaniem programu Symfonia 100 

h/gr.-gr. śr. 10os./grupę x 2 

grupy).Zakończone egz. zew.-certyfikat 

b) „Pracownik obsługi biurowej” (podst. 

ekonomii, zasady rachunkowości, 

podstawowe zagadnienia 

prawne,org.,prow. i obsługa 

korespondencji/rozmów/spotkań, 

komputer w pracy, urządzenia i sprzęt 

biurowy– 70 h/gr gr-śr.10 os./grupę x 2 

grupy). Zakończone egz. zew.-certyfikat 

c) „Spawacz metodą TIG”(przygotowanie 

elementów do spawania, dobieranie 

materiałów, czytanie rysunków, obsługa 

urządzeń spawalniczych, wykonywanie 

złącz, stosowanie środków 

ochrony indywid.-110 h/gr. -gr. śr.10 

os./grupę x 2 grupy.).Zakończone 

egzaminem końcowym IS-T-BW-1-141 wg 

wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-

07/IS-17. Po zdaniu egz. 

teoret. i prakt. absolwent otrzyma 

książeczkę spawacza oraz świadectwo 

egzaminu spawacza ważne przez 2 lata. 

d) „Kierowca pojazdów C,C+E”(kursy 

zgodne z prawod.kraj.C:50 h./os., 

C+E:45h./os. i kwalifikacja wstępna 

przyspieszona:140h; śr.10 os./grupę x 2 

grupy) Szkolenie zakończone 

egzaminem przeprowadzonym przez 

uprawniony WORD. 

5. 3-miesięczne płatne staże zawodowe 

6. Pośrednictwo pracy – 6h/osobę 

UP otrzymają: niezbędne materiały 

dydaktyczne, stypendia szkoleniowe, 

poczęstunek, ubezpieczenie 



 

6. 

TAKA SZANSA! - 

kompleksowy 

program wyjścia z 

bezrobocia dla 

niskowykwalifiko

wanych 

mieszkańców 

województwa 

śląskiego po 29 

roku życia 

 

 

Centrum 

Kreowania Liderów 

S.A. 

Osoba do kontaktu: 

Emilia Jasiak 

Telefon: 

32 356 76 78 / 

510 280 615 

 

E-mail: 

emilia.jasiak@ckl.pl 

 

Adres: 

ul.  Ściegiennego 3 

40-114 Katowice 

 

Uczestnicy projektu (UP): 144 os. 

bezrobotne powyżej 29 roku życia 

o niskich kwalifikacjach 

(wykształcenie na poz. do ISCED3 

włącznie) zamieszkałe (wg KC) w 

woj. śląskim, w tym min. 22 os. 

niepełnosprawnych, 70 długotrwale 

pozostających bez pracy, 

80 kobiet, 40 po 50 rż, 25 ze wsi 

 

 

- IPD, 

- poradnictwo psychologiczno-

zawodowe, 

- pośrednictwo pracy, 

- wsparcie szkoleniowe (kursy 

zawodowe, kompetencyjne), 

- wsparcie w nabywaniu doświadczenia 

i umiejętności praktycznych (staże), 

- wsparcie towarzyszące (refundacja 

kosztów dojazdu i opieki, wsparcie 

asystenta osoby niepełnosprawnej, 

zakup sprzętu 

wspomagającego, opieka coacha) 

 

 

 

Obszar 

całego 

województwa 

śląskiego / 

01.08.2016 

- 

31.03.2018 

 

01.08.2016 

- 

30.11.2017 

 

7. 

Nowe kwalifikacje 

drogą do 

zatrudnienia – 

wsparcie dla osób 

bezrobotnych z 

województwa 

śląskiego 

 

 

 

 

Europejska Grupa 

Doradcza Sp. z o.o. 

ul. Mickiewicza 29 

40-923 Katowice 

 

 

 

 

 

 

 

Europejska Grupa 

Doradcza Sp. z o.o. 

Tel. 795 237 224 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Uczestnikiem projektu może zostać 
osoba: 

- powyżej 29 roku życia, 
- bezrobotna zamieszkująca na 
terenie województwa śląskiego 
zgodnie z Kodeksem Cywilnym 

- o niskich kwalifikacjach 
(wykształcenie na poziomie ISCED 

3 włącznie tj. maksymalnie 
średnie). 

 
W projekcie przewidziano udział: 

- min. 60% kobiet 
- min. 25% osób powyżej 50 roku 

życia 
- min. 6% osób z niepełno 

sprawnościami 
- min. 50% osób długotrwale 

bezrobotnych 
 
 

1) IPD  4 godz./uczestnika; 

2) Poradnictwo zawodowe/ 48 godz. 

lekc./ grupę; 

3) Pośrednictwo pracy; 

4) Szkolenia zawodowe  120 godz. lekc. 
/grupę 

1. Grafik komputerowy 
2. Kucharz małej gastronomii 

3. Pracownik gastronomii: barman 
4. Pracownik administracyjno – 

biurowy 
5. Sprzedawca z obsługa kas 

fiskalnych 
6. Sprzątanie obiektów 

wielkopowierzchniowych 
5) Staże dla 50% uczestników 

Województwo 

śląskie 

01.08.2016-

31.10.2017 

01.08.2016-

30.06.2017 



 

8. 

 

Rezygnacja z realizacji projektu 

9. 

Do pracy wskocz-

sukcesów poczuj 

moc! 

 

 

 

 

 

Gmina Skoczów – 

Lider projektu 

 

Powiat 

Cieszyński/Powiat

owy Urząd Pracy – 

Partner projektu 

 

Fundacja Rozwoju 

Przedsiębiorczości 

Społecznej „Być 

Razem” – Partner 

projektu 

 

Iwona Marczyk-

Klepczyńska 

(koordynator projektu 

Gmina Skoczów) 

Agata Tomica (asystent 

koordynatora Gmina 

Skoczów) 

Wydział Funduszy 

Europejskich: 33 853 38 

54 w. 141 

 

Klaudia Lorek (asystent 

koordynatora projektu 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Cieszynie) 

33 851 49 91 w. 143 

 

Mariusz Andrukiewicz 

(asystent koordynatora 

Fundacja Być Razem) 

33  851 41 03 w. 220 

 

Wsparcie przewidziano dla grupy 

40 osób zarejestrowanych jako 

osoby bezrobotne w PUP w 

Cieszynie zamieszkujących  teren 

Gminy Skoczów, należących co 

najmniej do jednej z poniższych 

grup znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji na rynku 

pracy: 

 

 Osoby powyżej 50 r. życia 

 Kobiety 

 Osoby niepełnosprawne 

 Osoby długotrwale 

bezrobotne 

 Osoby o niskich 

kwalifikacjach. 

 

We wniosku o dofinansowanie 

założono, że wszyscy uczestnicy 

będą osobami o niskich 

kwalifikacjach 

1/ Zadanie: Warsztaty „Wskocz do pracy”: 

Zajęcia integracyjne z psychologiem oraz z 

zakresu autoprezentacji 

Zajęcia z doradcą zawodowym w zakresie 

metod i technik poszukiwania pracy 

(dokumenty aplikacyjne, rozmowa 

kwalifikacyjna, adaptacja w nowym miejscu 

pracy) 

Warsztaty aktywizacyjne w zakresie 

kompetencji miękkich – Jak odnaleźć się na 

rynku pracy 

Wizyta studyjna u pracodawcy 

2/ Zadanie: Organizacja sześciomiesięcznych 

staży – wsparcie dla 8 osób 

3/ Zadanie: Organizacja prac interwencyjnych 

– wsparcie  dla 15 osób (zostanie 

zapewniona możliwość uzyskania refundacji 

kosztów opieki nad dzieckiem) 

4/ Zadanie: Dofinansowanie wynagrodzenia 

uczestników powyżej 50 r. życia – wsparcie 

dla 7 osób 

5/ Zadanie: szkolenia indywidualne 

dopasowane do potrzeb lokalnego rynku 

pracy – wsparcie dla 10 osób 

Wsparciem 

objęte będą 

osoby 

zamieszkując

e teren Gminy 

Skoczów 

 

Okres 

realizacji: 

1.08.2016-

31.01.2018 

Rekrutacja: 

1.08.2016-

30.11.2016 

 

 

10. 

Równi na rynku 

pracy 

 

 

 

COMMA  

Piotr Ujma 

comma@pro.onet.pl 

tel. 604 216 498 

Projekt przewiduje udział osób w 

wieku 30-64 lata, które są 

bezrobotne i nieaktywne 

zawodowo i należą do grup 

znajdujących się w najtrudniejszej 

sytuacji na rynku pracy: osoby 

powyżej 50 roku życia, osoby 

niepełnosprawne, osoby 

długotrwale bezrobotne; osoby o 

niskich kwalifikacjach – 100% 

grupy docelowej 

 

- doradztwo i poradnictwo zawodowe 

- szkolenia zawodowe (monter ociepleń 

budynków, technik prac biurowych, 

brukarz, opiekun osoby starszej) 

- staż zawodowy 

- pośrednictwo pracy 

Województwo 

śląskie / 

1.08.2016 – 

30.06.2018 

08.2016 

01.2017 

07.2017 

12.2017 

mailto:comma@pro.onet.pl


11. 

Zawody 

deficytowe nową 

szansą dla osób 

niepełnosprawny

ch o niskich 

kwalifikacjach z 

województwa 

śląskiego 

 

Kontraktor  

Sp. z o.o. 

 

Partnerzy: 

Clar System S.A. 

Stowarzyszenie Na 

Rzecz 

Zrównoważonego 

Rozwoju 

Społeczno-

Gospodarczego 

"Klucz" 

 

 

1. wiek powyżej 29 lat [30+] – 

zestawienie daty urodzenia 

kandydata/ki z datą rozpoczęcia 

udziału w projekcie, 

2. brak zatrudnienia – osoby 

bezrobotne oraz bierne zawodowo, 

w rozumieniu regulaminu 

konkursu, 

3. zamieszkanie na terenie woj. 

śląskiego w rozumieniu kodeksu 

cywilnego – projekt realizowany na 

terenie całego 

województwa, 

4. niepełnosprawność – posiadanie 

ważnego orzeczenia o 

niepełnosprawności, akceptowalny 

będzie każdy stopień i rodzaj 

niepełnosprawności przy braku 

orzeczenia o całkowitej 

niezdolności do pracy, 

5. posiadanie niskich kwalifikacji – 

wykształcenie kandydata/ki na 

poziomie nie wyższym niż ISCED 3, 

zgodnie z definicją wskazaną w 

regulaminie konkursu. 

 

1. Indywidualne Plany Działania 

2. Poradnictwo zawodowe 

3. Pośrednictwo pracy 

4. Szkolenia zawodowe 

5. Staże zawodowe wraz z 

zatrudnieniem wspomaganym 

woj. śląskie 
Rekrutacja 

ciągła od 

01.09.2016 r. 

12. 

Rozwój 

kwalifikacji dla 

stabilnego 

zatrudnienia i 

rozwoju Śląska 

Ośrodek Szkolenia 

BIALECKI Sp. z 

o.o. 

biuro@bialecki.pl 

32 476 24 45 

Grupę docelową projektu stanowią 

osoby o niskich kwalifikacjach, 

powyżej 29 roku życia bezrobotne 

lub nieaktywne zawodowo. 

1. Wsparcie doradcze: 

 doradztwo zawodowe 

 wsparcie psychologiczne 

2. Podwyższanie kwalifikacji poprzez 

szkolenia zawodowe. 

3. Pośrednictwo pracy. 

 

województwo 

śląskie / 

okres 

realizacji 

2016.09.01 – 

2018.08.31 

 

od 2016.09.01 

mailto:biuro@bialecki.pl


13. 

„Zdobądź 

kwalifikacje – 

bądź cenny na 

rynku pracy” 

 

 

 

 

 

Miasto Sosnowiec / 

Powiatowy Urząd 

Pracy w Sosnowcu 

PUP Sosnowiec, 

ul. Rzeźnicza 12, 

tel. 32 297 87 51, 

e-mail: 

lhoksa@pup.sosnowiec.

pl 

Projekt skierowany jest do 55 

osób, które: 

 

 posiadają status osoby 

bezrobotnej, zarejestrowanej w 

PUP Sosnowiec; 

 ukończyły 30 rok życia; 

 posiadają tzw. niskie kwalifikacje 

(wykształcenie: podstawowe, 

gimnazjalne, zawodowe, 

średnie); 

 mają ustalony I bądź II profil 

pomocy. 

 

Preferowany udział kobiet, osób 

powyżej 50 roku życia, osób 

długotrwale bezrobotnych oraz 

osób z niepełnosprawnościami. 

Projekt uwzględnia następujące formy 

wsparcia: 

 identyfikację potrzeb i możliwości 

doskonalenia zawodowego / 

poradnictwo zawodowe / tworzenie 

IPD; 

 szkolenia zawodowe „szyte na miarę”, 

przygotowujące do egzaminów 

certyfikowanych; 

 pośrednictwo pracy. 

Obszar 

miasta 

Sosnowca / 

01.09.2016r. – 

31.03.2018r. 

01.09.2016r. – 

30.09.2017r. 

 

 

14. 

Nowy start-

szansą na lepszą 

przyszłość 

 

 

 

Centrum Języków 

Obcych i Edukacji 

POLIGLOTUS 

info@poliglotus.com.pl 

774417791 

60 os (36K, 24M) bezrobotnych lub 

biernych zawodowo, 100% os o 

niskich kwalifikacjach, powyżej 29 

r.ż. zamieszkujące zgodnie c KC na 

terenie woj. śląskiego 

Zad 1. Identyfikacja potrzeb i diagnoza 

możliwości w zakresie doskonalenia 

zawodowego zakończone IPD 

Zad 2. Poradnictwo zawodowe w 

zakresie planowania kariery zawodowej 

Zad 3. Szkolenia zawodowe z 

egzaminem – dopasowane do IPD 

Zad 4. Szkolenia językowe – j. angielski 

Zad. 5 staże zawodowe (3 – miesięczne) 

Zad. 6 kompleksowe i indywidualne 

pośrednictwo pracy 

Województwo 

śląskie 
Od 01.09.2016 

 

15. 

Z wiedzą i 

doświadczeniem 

w kierunku 

zatrudnienia. 

 

 

Kancelaria 

Podatkowa Kwartet 

S.C. Łukasz 

Knapczyk, Bartosz 

Knapczyk 

(32) 252 78 70 wew. 170; 
rekrutacjaefs@kwartet.k

atowice.pl 
 

 
 

Grupę docelową projektu stanowią: 
1) osoby po 29 roku życia, które są 

bezrobotne lub nieaktywne 
zawodowo, należące co najmniej 

do jednej z poniższych, 
znajdujących się w najtrudniejszej 

sytuacji na rynku pracy grup: 
- osoby powyżej 50 roku życia; 

- Indywidualny plan działania dla 

każdego uczestnika, 

- wsparcie psychologiczne, 

- wsparcie doradcy podatkowego, 

- bezpłatne szkolenia: warsztaty   

z autoprezentacji, praca w zespole, 

 język angielski, oprogramowanie 

biurowe, warsztaty kadrowo-płacowe, 

woj. śląskie 

 

01.09.2016-

31.10.2017 

01.09.2016 

mailto:info@poliglotus.com.pl
mailto:rekrutacjaefs@kwartet.katowice.pl
mailto:rekrutacjaefs@kwartet.katowice.pl


 

 

- kobiety (szczególnie powracające 
na rynek pracy po przerwie 
związanej z urodzeniem i 

wychowywaniem dziecka); 
- osoby niepełnosprawne 

- osoby długotrwale bezrobotne; 
- osoby o niskich kwalifikacjach. 

warsztaty księgowe, warsztaty 

sprzedażowe, 

- płatne staże w przedsiębiorstwach 

 
16. 

„Wysokie 
kwalifikacje 
kluczem do 

pracy” 
 
 
 

 
Rybnik – miasto na 
prawach powiatu/ 
Powiatowy Urząd 
Pracy w Rybniku 

 
Powiatowy Urząd Pracy 

w Rybniku 
Dział ds. Szkoleń                 

i Programów 
pokój nr 201, 

tel. 32 422 60 95 wew. 
231. 

 
Grupę docelową w projekcie 

stanowią osoby o niskich 
kwalifikacjach (wykształcenie na 

poziomie ISCED 3 włącznie) 
powyżej 30 roku życia, 

zarejestrowanych w PUP w 
Rybniku jako bezrobotne, dla 

których został ustalony II profil 
pomocy  w rozumieniu art. 33 
ustawy z dnia 20.04.2004 r. o 

promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy, w tym w 
szczególności znajdujące się      w 
najtrudniejszej sytuacji na runku 

pracy:  osoby powyżej 50 r. ż., 
kobiety (szczególnie powracające 

na rynek  pracy po przerwie 
związanej                      z 

urodzeniem i wychowywaniem 
dziecka), osoby niepełnosprawne, 

osoby długotrwale bezrobotne. 
 

 
-Indywidualny Plan Działania,       

-usługa poradnictwa zawodowego, 
-wsparcie psychologiczno-doradcze, 

-usługa pośrednictwa pracy, 
-szkolenia zawodowe (programowanie     

i obsługa obrabiarek sterowanych 
numerycznie CNC; opiekun osób 

starszych, chorych i 
niepełnosprawnych; monter instalacji 

fotowoltaicznych  
i pomp ciepła), 

-staż na okres 6 miesięcy, 
-prace interwencyjne na okres 

 6 miesięcy. 

 
Obszar: 
miasto 
Rybnik, 
powiat 

rybnicki. 
Okres 

realizacji:  
od 26.09.2016 

r.  
do 26.06.2018 

r. 
 

 
Od 26.09.2016 

r. do 
wyczerpania 
limitu miejsc. 

 

17. 

Spawacz MAG – 

pracownik na 

wagę złota 

 

  

 

 

Górnośląska 

Agencja 

Przedsiębiorczości 

i Rozwoju sp. z o. 

o. 

tel: 32 339-31-10 

 

e-mail: gapr@gapr.pl 

 

www.gapr.pl 

 

 

- wiek powyżej 29 roku życia (od 

dnia 30 urodzin) 

- osoba bezrobotna lub bierna 

zawodowo 

- zamieszkująca na terenie 

województwa śląskiego 

- posiadająca min. wykształcenie 

podstawowe 

- osoba o niskich kwalifikacjach 

 

Projekt oferuje uczestnikom wsparcie w 

postaci spotkań z Doradcą Zawodowym 

celem opracowania Indywidualnego 

Planu Działania, ciągłe wsparcie ze 

strony specjalisty ds. zatrudnienia, kurs 

zawodowy z zakresu spawania metodą 

MAG z dodatkowym modułem rysunku 

technicznego oraz staże zawodowe. 

całe 

województwo 

śląskie/ 

okres 

realizacji: 

01.09.2016-

31.08.2018 

nabór ciągły 

od września 

2016 do 

marca 2018 

mailto:gapr@gapr.pl
http://www.gapr.pl/


18. 

Szansa  

na lepsze jutro 

 

 

Centrum Edukacji 

Zawodowej Tychy 

ul. Arctowskiego 1 

32 227 34 84 

cez@cez.com.pl 

www.cez.com.pl 

Katarzyna Pluta 

515 145 800 

Agnieszka Pyka 

515145801 

 osoby po 29 roku życia, 
 zamieszkujące w woj. śląskim 

 bezrobotne 
niepełnosprawne 

o niskich kwalifikacjach 
długotrwale bezrobotne 

1. Opracowanie dla każdego UP 

Indywidualnego Planu Działania 

2. Udział w szkoleniu zawodowym 

zgodnie z IPD 

3. Staż zawodowy 

 

Województwo  

śląskie 

/ 

01.09.2016-

30.09.2017 

I – wrzesień 

2016 

II – 

październik 

2016 

III - listopad 

2016 

IV – grudzień 

2016 

19. 

Zainwestuj w 

siebie, sukces w 

zasięgu ręki 

 

 

 

 

Business School 
H.Polak, M.Polak 

Spółka Jawna 

Biuro projektu: 
ul. Podgórna 4/5 

(budynek Naczelnej 
Organizacji Technicznej) 

40-026 Katowice 
godziny otwarcia biura: 

8.00-16.00 

Dane kontaktowe: 
sukces@business-

school.pl 

strona www: 
www.business-

school.pl/sukces 

telefony: 
500-048-060 
500-048-090 

Osoby bezrobotne powyżej 30 
r.ż.(od dnia 30 urodzin), 

o niskich kwalifikacjach 
zamieszkałe na terenie woj. 
śląskiego, znajdujące się w 

najtrudniejszej sytuacji na rynku 
pracy - w tym w szczególności 

kobiety, osoby długotrwale 
bezrobotne, osoby po 50 roku 

życia. 

- IPD, 

- warsztaty poradnictwa zawodowego, 

- pośrednictwo pracy, 

- szkolenia zawodowe, 

- staże 

woj.śląskie, 
1.09.2016-
28.02.2018 

Rekrutacja 

I edycja: 
09.2016-
04.2017 

II edycja  
02.2017-
09.2017 

III edycja 
08.2017-
02.2018 

100 osób 

 

20. 

Lepsza 

przyszłość z 

nowymi 

kwalifikacjami 

 

 

 

 

VIAMED s.c. Jerzy 

Wieczorek Joanna 

Mirowska-

Wieczorek 

Pracownia 

Rozwoju 

Osobistego SELF 

(81) 746 69 41 

Grupa docelowa projektu to 84 

osoby (52 kobiety, 32 mężczyzn), 

powyżej 29rż, [72 osoby 

bezrobotne (44K, 28M) i 12 osób 

biernych zawodowo (8K, 4M)], w 

tym min. 60% kobiet, min. 5% osób 

niepełnosprawnych, 100% osób o 

niskich kwalifikacjach (posiadające 

wykształcenie do poziomu ISCED 3 

włącznie),zamieszkujących na 

obszarze województwa śląskiego w 

1. Identyfikacja potrzeb osób 

pozostających bez zatrudnienia 

oraz diagnozowanie możliwości 

w zakresie doskonalenia 

zawodowego, w tym 

identyfikacja stopnia oddalenia 

od rynku pracy –IPD; 

2. Poradnictwo zawodowe w 

zakresie planowania rozwoju 

kariery zawodowej, w tym 

podnoszenia lub uzupełniania 

Obszar 

realizacji 

projektu: 

województwo 

śląskiego 

Okres 

realizacji 

projektu: 

Rekrutacja: 

09.2016r.-

11.2016r. 

mailto:cez@cez.com.pl
mailto:suksec@business-school.pl
mailto:suksec@business-school.pl
http://www.business-school.pl/sukces
http://www.business-school.pl/sukces


rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego. 

kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych; 

3. Wysokiej jakości szkolenia  w 

zakresie grafiki komputerowej, 

baz danych, programowania 

stron w języku  PHP. 

4. Staż zawodowy spełniający 

standardy wskazane w 

Europejskich Ramach Jakości 

Praktyk i Staży oraz w Polskich 

Ramach Jakości Staży i Praktyk 

(nabywanie lub uzupełnianie 

doświadczenia zawodowego 

oraz praktycznych umiejętności 

w zakresie wykonywania 

danego zawodu); 

5. Kompleksowe i indywidualne 

pośrednictwo pracy w zakresie 

wyboru zawodu zgodnego z 

kwalifikacjami i kompetencjami 

wspieranego UP. 

2016-09-01 

2017-06-30 

 

21. 

Brygada RR 

 

 

 

 

 

 

 

Apauly Group  

Sp z o.o. 

 

ul. Jana Pawła II 13 

44–100 Gliwice 

office@apauly.pl 

tel. +48 32 726 11 34 

 

 

Status osoby bezrobotnej lub 

biernej zawodowo, wykształcenie 

max średnie. 

Kryteria dodatkowe: 

pierwszeństwo dla os. 

defaworyzowanych w 

najtrudniejszej sytuacji na rynku 

pracy. 

Wymagane dokumenty: 

zaświadczenie z PUP lub 

oświadczenie o byciu biernym 

zawodowo. 

 

1. Identyfikacja potrzeb osób 

pozostających bez zatrudnienia 

oraz diagnozowanie możliwości 

w zakresie doskonalenia 

zawodowego, w tym 

identyfikacja stopnia oddalenia 

od rynku pracy – wyznaczenie 

ścieżki zawodowej. 

2. Poradnictwo zawodowe w 

zakresie planowania rozwoju 

kariery zawodowej, w tym 

podnoszenia lub uzupełnienia 

kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych – coaching. 

3. Nabywanie, podwyższenie lub 

dostosowywanie kompetencji i 

 

Gliwice 

 

09.2016 – 

10.2016 



kwalifikacji, niezbędnych na 

rynku pracy, m.in. poprzez 

wysokiej jakości szkolenia: 

Szkolenie Programistyczne - 

Ruby on Rails 

Szkolenie Agile Scrum 

Szkolenie – język angielski dla 

programistów. 

4. Staże zawodowe w firmach z 

branży IT. 

 

22. 

Project Manager 

potrzebny od 

zaraz 

 

 

 

 

 

 

Apauly Group  

Sp z o.o. 

 

ul. Jana Pawła II 13 

44–100 Gliwice 

office@apauly.pl 

tel. +48 32 726 11 34 

 

 

Status osoby bezrobotnej lub 

biernej zawodowo. 

Kryteria dodatkowe: 

pierwszeństwo dla os. 

defaworyzowanych w 

najtrudniejszej sytuacji na rynku 

pracy. 

Wymagane dokumenty: 

zaświadczenie z PUP lub 

oświadczenie o byciu biernym 

zawodowo. 

 

1. Identyfikacja potrzeb osób 

pozostających bez zatrudnienia 

oraz diagnozowanie możliwości 

w zakresie doskonalenia 

zawodowego, w tym 

identyfikacja stopnia oddalenia 

od rynku pracy. 

2. Poradnictwo zawodowe w 

zakresie planowania rozwoju 

kariery zawodowej, w tym 

podnoszenia lub uzupełnienia 

kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych – coaching. 

3. Nabywanie, podwyższenie lub 

dostosowywanie kompetencji i 

kwalifikacji, niezbędnych na 

rynku pracy, m.in. poprzez 

wysokiej jakości szkolenia. 

Wysoka jakość szkolenia, 

których celem jest zdobycie 

praktycznych umiejętności 

zarządzania projektami: 

Szkoła Project Managerów: 

Szkolenia IPMA przygotowujące 

do pracy na stanowisku 

kierownika projektu w 

odróżnieniu od certyfikatów z 

 

Gliwice 

 

09.2016 – 

12.2016 



zakresu metodyk zarządzania 

projektami. IPMA jedynym na 

świecie potwierdzeniem 

osobistych kompetencji 

kierowników projektu i 

umiejętności stosowania 

narzędzi zarządzania 

projektami. 

Gwiezdna szkoła robotów – 

zwinne zarządzanie projektami 

(agile) – Scrum. 

4. Organizacja staży, w celu 

nabycia i uzupełnienia 

doświadczenia zawodowego 

oraz praktycznych umiejętności 

w zakresie wykonywania 

danego zawodu. 

 

23. 

„Nowe 

kompetencje – 

lepsze 

możliwości” 

 

 

 

 

Lider: Zabrzańskie 

Stowarzyszenie 

Kobiet i Ich Rodzin 

 

Partner: Ośrodek 

Wspierania 

Inicjatyw 

Społecznych w 

Jaworznie 

email: 

zabrzanskiekobiety@op.

pl 

tel: 502 399 582 

 
Osoby powyżej 29 roku życia, 

a) bezrobotne, 

b) nieaktywne zawodowo 
zwłaszcza te należące co najmniej, 

do jednej z poniższych, 
znajdujących się w najtrudniejszej 

sytuacji na rynku pracy grup: 
– osoby powyżej 50 roku życia; 

– kobiety; 
– osoby niepełnosprawne; 

– osoby długotrwale bezrobotne; 
– osoby o niskich kwalifikacjach. 

 doradztwo zawodowe, 

 wsparcie psychologiczne, 

 szkolenia komputerowe, 

 trening umiejętności 

zawodowych, 

 szkolenia zawodowe, 

 trzymiesięczne staże 

Zabrze, 

Ruda Śląska, 

Jaworzno, 

powiat 

będziński 

09.2016 – 

11.2016r. 



 

 

24. 

Kwalifikacje 

zawodowe 

gwarancją 

udanego powrotu 

na rynek pracy 

 

 

Eurosolutions Jan 

Dymek 

Katarzyna Lipień 

tel. 515 292 067) 

140 os. bezrob. i biern. zawod. 
powyżej 29 r.ż (84K,56M) 
zamieszkałych wg KC w woj. 
śląskim o niskich 
kwalifik.(k.punkt.) w szczeg.: 42 os. 
długotr. bezrob.(25K,17M), 40 os. 
powyżej 50r.ż. (24K,16M), 10 os. ON 
(6K,4M). 

Projekt obejmuje: 
1. identyfik. potrzeb os. pozostających 
bez zatrud, 
2. szkol. zawod. zgodne z wynikiem IPD, 
które podwyższą kompet. zawod. UP, 
3. 5-miesięczny staż zawod., 
4. pośrednictwo pracy. 

woj. śląskie/ 

01.09.2016-

31.12.2017 

I edycja: 

09/2016 

II edycja: 

02/2017 

25. 

Szansa na lepsze 

jutro 

 

 

 

 

 

Wielkopolski 

Instytut Rozwoju 

Przedsiębiorczości 

i Edukacji Łukasz 

Dymek 

Katarzyna Lipień 

tel. 515 292 067)  

140os. bezrobotnych. i biernych 
zawod. powyżej 29 r.ż (91K,49M) 
zamieszkałych wg KC w woj. 
śląskim (WŚl) o niskich 
kwalifik.; os. bezrobotne (50K;27M) 
i bierne zawod. (41K;22M), w tym: 
42 os. długotrwale bezrobotne 
(27K,15M), 10 os. os. 
niepełnosprawnych (ON) (7K,3M), 
40 os. powyżej 50r.ż. (26K,14M). 

 
Projekt obejmuje: 
1. indyw. Identyf. potrz. os. bez zatrud., 
utw. IPD 
2. szkol. zaw. webmaster-projektant str. 
internet. (28os 2edyc.) 
3. szkol. zaw. dietetyk sport. i instruktor 
gimnas. korekcyjnej (28os.2edyc.) 
4. szkol zaw. spec. ds. nutrikosm. i 
kosm. ekolog.(28os.2edyc.) 
5. szkol zaw. w grupach otwartych 
(56os.2edyc.) 
6. 5-mies. staż zaw. 
7. Pośrednictwo pracy 

 

woj. śląskie/ 

01.09.2016r.-

31.12.2017r. 

I edycja:  

09-10/2016 

II edycja:  

02-03/2017 

 

26. 

Wsparcie kobiet 

powyżej 29 roku 

życia 

pozostających 

bez zatrudnienia z 

woj. śląskiego w 

procesie 

aktywizacji 

zawodowej. 

 

 

 

Centrum 

Diagnostyki 

i Szkoleń Sp. z o.o. 

 

Wioletta Piotrowska-

Tarapacz 

Izabela Szczygioł 

– tel. 603 519 992 

 

Uczestnikami projektu mogą być: 

- kobiety powyżej 29 roku życia 

bezrobotne lub bierne zawodowo 

zamieszkujące w rozumieniu KC 

województwo śląskie, posiadające 

min. wykształcenie 

ponadgimnazjalne. 

W szczególności kobiety 

powracające na rynek pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem i 

wychowaniem dziecka oraz kobiety 

niepełnosprawne. 

 

 

Formy wsparcia w projekcie: 

- doradztwo zawodowe ( indywidualne 

spotkanie z doradcą zawodowym 3h/1 

UP) 

- szkolenie księgowe – 100h 

- szkolenie komputerowe – program 

księgowy - 30h 

- staż 

 

Województwo 

śląskie/01.09.

2016r.-

31.03.2018r. 

 

 

Rekrutacja 

ciągła – do 

wyczerpania 

miejsc w 

projekcie. 

Rozpoczęcie  

wrzesień- 

październik 

2016r. 



 

27. 

"Doradztwo, 

szkolenia 

kompetencyjne i 

staże kluczem do 

zatrudnienia" 

 

 

 

 

Ewal, Ewelina 

Korczak- Koszów 
biuro@biuroewal.pl 

100 os. pow. 29 roku życia, które 

zamieszk. na terenie woj. 

Śląskiego, 

- bezrobotne - 80% 

- bierne zawodowo - 20% 

- osoby o niskich kwalifikacjach  

Osoby należące do jednej lub wielu 

z grup: 

 -powyżej 50 r.z.   

-kobiety; (60% UP) - szczególnie 

powracające na rynek pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem i 

wychowywaniem dziecka - 

pierwszeństwo 

-osoby długotrwale bezrobotne - 

10% -osoby bezrobotne 

nieprzerwalnie przez okres ponad 

12 miesięcy 

osoby niepełnosprawne (ON)- 5 % 

UP 

- osoby w wieku 50 lat i więcej-20% 

-osoby o niskich kwalifikacjach - 

osoby posiadające wykształcenie 

na poziomie do ISCED 3 włącznie 

- osoby bezrobotne - zwłaszcza os. 

z subregionu północnego 

(zwłaszcza podregion 

częstochowski) oraz subregionu 

centralnego (zwłaszcza podregiony 

katowicki i bytomski gdzie 

bezrobocie jest najwyższe) 

SZKOLENIA: 

1.Opiekun dziecięcy (elementy 

teoretyczne i praktyczne) (280 h/UP,35 

dni szkol )2 gr po 10 os 

2.Pracownik administracyjno-biurowy( 

200 h/UP,25 dni szkol.)2 gr po 10 os 

3.Obsługa klienta i technik sprzedaży(40 

h/UP, 5 dni szkol.)2 gr po 10 os 

4.Pracownik HR (56 h/UP,7 dni szkol.)2 

gr po 10 os 

5.Administrator sieci komputerowych 

(240 h/UP,30 dni szkol)2 gr po 10 os 

 

STAŻE 

3-miesięczne staże dla 100%UP 

 

ZATRUDNIENIE 

1)analiza ofert, kontaktowanie UP z 

pracodawcami i umawianie 

na spotkania rekrutacyjne 

2)5 h zindywidualizowanej pomocy w 

znalezieniu zatrudnienia na UP 

3)podjęcie pracy (w formach i wymiarze 

przewidzianych w wytycznych) 

Woj. śląskie 

(zwłaszcza 

os. z 

subregionu 

północnego 

zwłaszcza 

podregion 

częstochows

ki oraz 

subregionu 

centralnego 

zwłaszcza 

podregiony 

katowicki i 

bytomski 

gdzie 

bezrobocie 

jest 

najwyższe) 

IX2016-IV2017 

28. 

"Nie trać czasu – 

zdobądź 

kwalifikacje 

i zatrudnienie – 

aktywizacja 

Ewal, Ewelina 

Korczak- Koszów 
biuro@biuroewal.pl 

osoby bezrobotne (48) i bierne 

zawodowo (12) o niskich 

kwalifikacjach, w tym 36 kobiet, 12 

osób pow. 50 

roku życia i 3 niepełnosprawnych 

DORADZTWO ZAWODOWE 

1)IDENTYFIKACJA POTRZEB UP, 

średnio: 4 h/UP 

2)INDYWIDUALNE PORADNICTWO 

ZAWODOWE, średnio: 4 h/UP 

3)GRUPOWE PORADNICTWO 

Małe obszary 

miejskie (o 

ludności >5 

000 i średniej 

gęstości 

IX2016- 

IX2017 



bezrobotnych i 

biernych 

zawodowo 

mieszkańców 

podregionu 

częstochowskieg

o powyżej 29 roku 

życia" 

 

 

 

ZAWODOWE, 6 grup 10-os, 

40h/grupę/UP 

SZKOLENIA 

1)organizacja kursów dla 5 grup 10-os, 

120h/grupę/UP (średni czas kursu) - 

adekwatność do potrzeb regionalnego 

rynku pracy i skuteczność działań 

mających na celu podjęcie 

zatrudnienia wymaga elastyczności na 

etapie planowania - nie można 

precyzyjnie określić obszarów wsparcia 

szkoleniowego z punktu widzenia 

zapotrzebowania na konkretne 

zawody w perspektywie 1,5 roku, 

2)delegowanie 10 UP na kursy 

zawodowe kończące się uzyskaniem 

kwalifikacji (w przypadku 

zdiagnozowania predyspozycji do 

zawodów związanych np. z branżą 

budowlaną/transportową i inna 

wymagającą w procesie dydaktycznym 

specjalistycznego sprzętu lub 

wyposażenia) 

STAŻE: 3-miesięczne staże 

ZATRUDNIENIE 

1)kompleksowe pośrednictwo (analiza 

ofert, kontaktowanie UP z 

pracodawcami i umawianie na 

spotkania rekrutacyjne, pomoc w 

opracowaniu dokumentów 

aplikacyjnych) 

2)wsparcie w wymiarze 4 godzin na 

uczestnika (każdy uczestnik otrzyma 

przynajmniej 3 wysokiej jakości oferty 

pracy - odpowiadające jego 

predyspozycjom i szansom na podjęcie 

zatrudnienia) 

3)podjęcie pracy przez ok. 21 UP 

zaludnienia). 

Powiaty: 

-

częstochows

ki 

- kłobucki 

-myszkowski  



 

 

29. 

Czas na rozwój! 

 

 

 

Centrum Szkoleń i 

Innowacji Grzegorz 

Miszczak 

81 534 60 98, 

info@csi.info.pl 

 

Kryteria rekrutacji: 

- posiadanie wykształcenia co 

najwyżej  na poziomie ISCED 3 

- wiek powyżej 29 r.ż. , 

- posiadanie statusu osoby 

bezrobotnej lub biernej zawodowo 

- zamieszkiwanie obszaru 

Województwa Śląskiego  (w 

rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego). 

 

1) Identyfikacja/opracowanie 

Indywidualnego Planu 

Działania, 

2) Doradztwo zawodowe grupowe 

3) pośrednictwo pracy 

4) doradztwo zawodowe 

indywidualne 

5) szkolenia 

6) Staże zawodowe 

 

Województwo 

śląskie 

 

Okres 

realizacji: 

2016-10-01 - 

2018-08-31 

Rekrutacja w 

okresie: 

10.2016 – 

03.2017 

30. 
„Wiedza+ 

doświadczenie= 
zatrudnienie.” 

Miasto Ruda 
Śląska/ Powiatowy 

Urząd Pracy w 
Rudzie Śląskiej 

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

 

 

Uczestnik projektu musi spełniać 

łącznie następujące warunki: 

1. osoba bezrobotna o niskich 

kwalifikacjach, zarejestrowana w 

PUP Ruda Śląska, posiadająca II 

profil, 

2. osoba w wieku 30-49. 

 

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

2. Staże. 
3. Szkolenia zawodowe. 

Miasto Ruda 
Śląska/ 

01.10.2016- 
30.09.2018 

Nabór od 
10.2016 do 

02.2018 

 

 

31. 

Nowe szanse na 

zatrudnienie 

 

 

 

 

 

 

Business School 

H.Polak, M.Polak 

sp. Jawna 

 

 

ul. Podgórna 4 lok. 5 

(budynek Naczelnej 

Organizacji Technicznej) 

40-026 Katowice. 

Dane kontaktowe:  

noweszanse@business-

school.pl 

22 864-47-47 

 

 

Osoby bezrobotne powyżej 29 r.ż., 

zamieszkałe na terenie woj. 

śląskiego, znajdujące się w 

najtrudniejszej sytuacji na rynku 

pracy -  w tym w szczególności 

kobiety, osoby długotrwale 

bezrobotne, osoby po 50 roku 

życia. 

 

 

- identyfikacja potrzeb i diagnoza 

możliwości w zakresie doskonalenia 

zawodowego, 

- pośrednictwo pracy, 

- poradnictwo zawodowe, 

- nabycie kompetencji i kwalifikacji 

(szkolenia), 

- nabycie/uzupełnienie doświadczenia 

zawodowego (staże) 

 

 

 

woj.śląskie, 

1.10.2016-

30.09.2017 

 

 

10.2016-

01.2017 

śr.  20 

os./mies. 

 

 

 

 

80 osób 

mailto:info@csi.info.pl
mailto:noweszanse@business-school.pl
mailto:noweszanse@business-school.pl


 

 

32. 

Agent 

ubezpieczeniowy 

zawód 

przyszłości 

 

 

 

Centrum 

Kształcenia 

Prymus 

Zabrze 41-800 

Ul. Wolności 262/216 

602-795-717 

32/776-13-50 

p. Ewa Szafran Kozińska 

 

Wiek powyżej 30. roku życia 

Bezrobotny lub nieaktywne 

zawodowo należące do co najmniej 

jednej z poniżnych grup: 

Powyżej 50 roku życia 

Kobiety powracające na rynek 

pracy po urodzeniu dziecka, osoby 

niepełnosprawne, trwale 

bezrobotne oraz osoby o niskich 

kwalifikacjach. 

 

IPD 

Doradztwo zawodowe 

Organizacja szkolenie wykwalifikowany 

Agent Ubezpieczeniowy  

Szkolenie komputerowe 

Staż zawodowy 

Zabrze 

Bytom 

Chorzów 

Tarnowskie 

Góry 

Ruda Śląska 

Gliwice 

 

XI-XII.2016 

III-IV.2017 

VII-VIII.2017 

 

 

33. 

Doświadczeni, 

Wykwalifikowani, 

Konkurencyjni 

 

 

 

Centrum 

Kształcenia 

Prymus 

Zabrze 41-800 

Ul. Wolności 262/216 

602-795-717 

32/776-13-50 

p. Ewa Szafran Kozińska 

Wiek powyżej 30. roku życia 

Bezrobotny lub nieaktywne 

zawodowo należące do co najmniej 

jednej z poniżnych grup: 

Powyżej 50 roku życia 

Kobiety powracające na rynek 

pracy po urodzeniu dziecka, osoby 

niepełnosprawne, trwale 

bezrobotne oraz osoby o niskich 

kwalifikacjach 

Kurs pracownika biurowego 

Kadry płace 

Szkolenie komputerowe ECDL 

Kurs Zarządzania projektami IPMA 

Kurs języka angielskiego z certyfikatem 

TGLS 

Zabrze 

Bytom 

Chorzów 

Tarn.Góry 

Ruda Śląska 

Gliwice 

 

XI-XII.2016 

V-VI.2017 

34. 

„Gotowi do 

pracy” 

 

 

 

 

 

Miasto Dąbrowa 

Górnicza/Powiatow

y Urząd Pracy  

w Dąbrowie 

Górniczej 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Dąbrowie Górniczej,  

ul. Sobieskiego 12, 

pokój 33, I piętro, 

tel. 32-262-37-39, wew. 

210, 258 

Kryteria obligatoryjne (formalne) – 

tzw. kryteria kwalifikowalności: 

 

1) Status osoby bezrobotnej 

zarejestrowanej w 

Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Dąbrowie 

Górniczej, 

2) Ustalony I lub II profil 

pomocy, 

3) Wiek, min. 30 lat, tj. od 

dnia 30tych urodzin, 

4) Fakt zamieszkiwania na 

terenie Dąbrowy Górniczej 

w rozumieniu Kodeksu 

1) Grupowe poradnictwo zawodowe, 

2) Szkolenie „Spadochron” – szkolenie 

niniejsze przyczyni się do nabycia przez 

uczestników/uczestniczki projektu 

kompetencji w zakresie świadomego 

planowania własnej kariery zawodowej 

oraz efektywnego poszukiwania 

zatrudnienia i poruszania się po rynku 

pracy (uczestnicy/uczestniczki 

szkolenia będą mieć zapewnione 

stypendium szkoleniowe oraz 

refundację kosztów przejazdu), 

3) Pośrednictwo pracy – poszukiwanie 

pracodawcy na staż, 

4) Staże 6-cio miesięczne (uczestnicy/ 

Miasto 

Dąbrowa 

Górnicza/ 

styczeń 2017-

kwiecień 2018 

Styczeń-luty 

2017     



Cywilnego, 

5) Przynależność do co 

najmniej jednej z 

poniższych, znajdujących 

się w najtrudniejszej 

sytuacji na 

rynku pracy grup: 

-osób powyżej 50 r.ż.; 

-kobiet; 

-osób niepełnosprawnych; 

-osób długotrwale 

bezrobotnych; 

-osób o niskich 

kwalifikacjach. 

 

 

 

uczestniczki staży będą mieć 

zapewnione stypendium stażowe, 

refundację kosztów przejazdu oraz 

refundację kosztów opieki nad 

dzieckiem  do 6 r.ż., 

5) Indywidualne pośrednictwo pracy  

po stażu dla tych uczestników/ 

uczestniczek, które nie podejmą 

zatrudnienia bezpośrednio po stażu, 

6) Warsztaty poszukiwania pracy 

(grupowe poradnictwo zawodowe) dla 

tych uczestników/uczestniczek, które  

w okresie około 1 miesiąca po 

zakończeniu staży nie podejmą 

zatrudnienia i będą potrzebować 

dalszego wsparcia ze strony doradcy 

zawodowego. 

 

 

35. 

Śląskie Centrum 

Aktywizacji 

 

 

 

PROFESJA 

Dominika Flaczyk 

ul. Sieradzka 4c 

60-163 Poznań 

Małgorzata Nowak  

tel. 537 838 222 

malgorzata.nowak@ 

profesja-poznan.pl  

- zamieszkanie na terenie 

województwa śląskiego 

- posiadanie statusu zawodowego 

osoby bezrobotnej, długotrwale 

bezrobotnej, nieaktywnej 

zawodowo 

- wiek powyżej 29 roku życia 

- niskie kwalifikacje zawodowe, 

wykształcenie maksymalnie 

średnie 

 

punkty premiowe przy rekrutacji 

dla osób powyżej 50 roku życia 

oraz osób niepełnosprawnych 

Centrum Szkoleniowo-Doradcze: 

- zajęcia indywidualne z psychologiem, 

doradcą zawodowym, coachem i 

pośrednikiem pracy wymiarze po 3 

godziny z każdym z trenerów na 

uczestnika, w sumie 12 godzin 

- warsztaty grupowe z psychologiem i 

doradcą zawodowym, w wymiarze 5 dni 

po 6 godzin, w sumie 30 godzin na 

uczestnika 

- Kurs zawodowy 

- Staż 

czas trwania 5 miesięcy, płatny 1185 zł 

netto na uczestnika 

całe 

województwo 

śląskie 

okres 

realizacji 

01.07.2016 – 

30.06.2018 

lipiec 2016 r. 

do 31.12.2017 

r. 

 


