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LISTA PROJEKTÓW AKTYWIZACYJNYCH dla osób do 29 roku życia 
(pozostających bez zatrudnienia, ale niezarejestrowanych jako bezrobotne  w PUP/MUP) 

 
w ramach Poddziałania 1.2.1  

"Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe”  
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

 

L.p. Nazwa realizatora projektu/ 
kontakt Tytuł projektu Formy wsparcia* 

Liczba 
uczestników 

projektu 

Miejsce 
zamieszkania 
uczestników 

projektu 

Terminy 
rekrutacji 

uczestników 

1.  

Stowarzyszenie PROREW  
ul. Ogrodowa 13/4  

Kielce 
tel. 669 430 643 

Młodzi na start! 

 Grupowe poradnictwo zawodowe. 
 Szkolenia zawodowe: 

- operator CNC, 
- recepcjonista z obsługą kasy fiskalnej i terminali 
płatniczych, 
- spawacz metodą MIG/MAG, 
- otwarta pula szkoleń w branżach: metalowo–
odlewniczej, zasobooszczędnym budownictwie, 
turystyce zdrowotnej i prozdrowotnej, 
nowoczesnym rolnictwie i przetwórstwie 
spożywczym. 

 Kurs ECDL. 
 Staż zawodowy – 3 miesiące. 
 Indywidualne pośrednictwo pracy. 

 

70 województwo 
świętokrzyskie 

1-2.2017 
5-6.2017 

2.  

Akademia Zdrowia  
Izabela Łajs 

al. IX Wieków Kielc 8/24 
Kielce 

tel. 41 368 00 66 

Młodzi na start! 

 Poradnictwo zawodowe. 
 Szkolenia zawodowe: 

- wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni  
i stóp, 
- magazynier z uprawnieniami operatora wózków 
jezdniowych podnośnikowych UDT - I WJP, 
- szkolenia zawodowe indywidualnie dobrane 
według predyspozycji uczestników. 

60 
województwo 
świętokrzyskie 

 
1-2.2017 
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 Kurs ECDL BASE. 
 Staż zawodowy – 3 miesiące. 

 

3.  

 
Szkoła Zarządzania Sp. z o.o. 

ul. Słowackiego 19  
Ostrowiec Św. 

 
tel. 41 262 05 43 

 

Zawodowa szansa 

 Poradnictwo zawodowe. 
 Szkolenia zawodowe: 

- kelner, 
- technolog robót wykończeniowych, 
- brukarz, 
- szkolenie administracyjno – kadrowe. 

 Staż zawodowy – 5 miesięcy. 
 

40 
Powiaty: 

opatowski, 
ostrowiecki. 

2-3.2017 
10-11.2017 

4.  

Fundacja Challenge Europe 
al. IX Wieków Kielc 6/8 

Kielce 
tel. 41 24 26 900 

Aktywna młodzież - 
cenni obywatele 

 Poradnictwo zawodowe. 
 Szkolenia zawodowe: 

- tester oprogramowania, 
- organizator ruchu turystycznego, 
- administrator bazy danych. 

 Staż zawodowy – 3 miesiące. 
 Indywidualne pośrednictwo pracy. 

 

60 

 
województwo 
świętokrzyskie 

 

4-5.2017 
10-11.2017 

 

5.  

MROZEK MACIEJ "EKSPERT" 
tel. 694 163 744 

Dane teleadresowe biura 
projektu w Świętokrzyskiem 

zostaną podane w najbliższym 
czasie. 

AKADEMIA 
SPAWALNICTWA - 

program aktywizacji 
zawodowej osób 

młodych bez pracy 

 Indywidualne pośrednictwo pracy. 
 Szkolenia zawodowe: 

- spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi 
metodą MAG  135+ kurs podstawy rysunku 
technicznego CAD, 
- spawacz blach spoinami czołowymi metodą MIG 
135+ kurs podstawy rysunku technicznego CAD, 
-spawacz nietopliwą elektrodą wolframową w 
osłonie gazów obojętnych TIG 141 + kurs podstawy 
rysunku technicznego CAD. 

 Staż zawodowy – 3 miesiące. 

72 
województwo 
świętokrzyskie 

 
01.2017 

6.  

PIOTR MATYSIAK "EL TRANS" 
ul. Hutnicza 1 
Starachowice 

tel. 606 90 80 60 

Motywacja, 
Aktywizacja, SUKCES! 

 Indywidualne poradnictwo zawodowe. 
 Indywidualne pośrednictwo pracy. 
 Szkolenie zawodowe: 

prawo jazdy kat. C i C+E oraz kwalifikacja wstępna 
przyspieszona (KW) w zakresie przewozu rzeczy. 

 Staż zawodowy – 3 miesiące. 

60 
województwo 
świętokrzyskie 

 
01.2017 

https://www.google.pl/search?client=firefox-b&q=szkola+zarzadzania+pl+telefon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMkqT88wLdTSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAWhyxR0AAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjztaL33-bPAhXubZoKHXvEB3kQ6BMIeTAP
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7.  

INSTYTUT ROZWOJU  
I INNOWACJI EURO-KONSULT Sp. 

z o.o. 
tel. 81 531 88 26 

Dane teleadresowe biura 
projektu w Świętokrzyskiem 

zostaną podane w najbliższym 
czasie. 

Zwiększanie szans 
zatrudnieniowych osób 

młodych 

 Szkolenia zawodowe: 
- spawacz metodą MAG/TIG/MIG, 
- szkolenia zawodowe indywidualnie dobrane 
według predyspozycji uczestników. 

 Staż zawodowy – 3 miesiące. 
 Pośrednictwo pracy. 

 

80 
województwo 
świętokrzyskie 

 
01.2017 

8.  

Pozaszkolny Ośrodek 
Kształcenia Zawodowego 

"SYSTEM" Sp. z o.o. 
tel. 32 761 67 00 

Dane teleadresowe biura 
projektu w Świętokrzyskiem 

zostaną podane w najbliższym 
czasie. 

SPARK - Świętokrzyski 
Program Aktywizacji i 
Rozwoju Kompetencji 

 Indywidualne poradnictwo zawodowe. 
 Indywidualne pośrednictwo pracy. 
 Szkolenia zawodowe: 

- spawacz TIG/MAG/MIG, 
-obsługa (operator/programista) obrabiarek 
(frezarki, tokarki) sterowanych numerycznie CNC 
wraz ze szkoleniem podstawowym CAD lub CAM, 
-monter OŹE w zakresie min. 1 wybranego źródła 
energii, 
-rejestrator/ka medyczny/a z min. 1 dodatkowym 
modułem w zakresie baz danych – ICT (ECDL 
Standard i/lub Advanced), 
- recepcjonista/tka hotelowy/a z obsługą kas 
fiskalnych i terminali kart płatniczych, 
-opiekun/ka osób starszych z kursem masażu 
leczniczego. 

 Staż/praktyka zawodowa – 3 miesiące. 

72 
województwo 
świętokrzyskie 

 

 
2-3.2017 
6-7.2017 

9.  

Grupa Doradcza Projekt  
Sp. z o.o. 

ul. Jarońskich 20 
Kielce 

tel.  572 294 790 
 
 

AP-AP świętokrzyski - 
Adaptacja Plan 

Aktywność Praca dla 
osób młodych 

 Grupowe poradnictwo zawodowe. 
 Szkolenia zawodowe: 

- pracownik administracyjno-biurowy, 
- magazynier-logistyk wraz z obsługą wózków, 
- brukarz, 
- hydraulik. 

 Staż zawodowy – 3 miesiące. 
 Pośrednictwo pracy. 

100 
województwo 
świętokrzyskie 

 

01.2017 – 
02.2018 
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10.  

Staropolska Izba Przemysłowo-
Handlowa 

ul. Sienkiewicza 53 
25-002 Kielce 

tel. 41 344 43 92 

Młodzi GO! 

 Indywidualne poradnictwo zawodowe. 
 Subsydiowane zatrudnienie - umowy o pracę  

w wymiarze 1 etatu na okres maksymalnie 12 
miesięcy. 

 Wyposażenie/ doposażenie stanowiska pracy. 
 
 

50 
województwo 
świętokrzyskie 

 
01.2017 

11.  

GRUPA CARGO  
Sp. z o.o. Sp. komandytowa 

tel. 664 410 547 
Dane teleadresowe biura 
projektu w Świętokrzyskiem 

zostaną podane w najbliższym 
czasie. 

Aktywizacja młodzieży 
NEET 

 Szkolenia zawodowe: 
- spawacz metodą MAG, 
- szkolenia zawodowe indywidualnie dobrane 
według predyspozycji uczestników. 

 Staż zawodowy – 3 miesiące. 
 Pośrednictwo pracy. 

 

100 
województwo 
świętokrzyskie 

 
01.2017 

12.  

Centrum Szkoleń i Innowacji 
Grzegorz Miszczak  
ul. Piotrkowska 12 

Kielce 
tel. 690 449 880 

Rozwój z POWERem 

 Indywidualne poradnictwo zawodowe. 
 Pośrednictwo pracy. 
 Szkolenia zawodowe: 

- specjalista ds. księgowości, 
- przedstawiciel handlowy, 
- fryzjer. 

 Staż zawodowy – 3 miesiące. 
 

120 
województwo 
świętokrzyskie 

 
Od 05.2017 

13.  

POLSKA GIEŁDA PRACY  
Sp. z o.o. 

tel. 518 301 923 
 

Dane teleadresowe biura 
projektu w Świętokrzyskiem 

zostaną podane w najbliższym 
czasie. 

 
 

Droga do zatrudnienia 

 Pośrednictwo pracy. 
 Szkolenia zawodowe: 

- instruktor/ka rekreacji ruchowej, 
- spawacz metodą MAG135 i TIG141. 

 Szkolenie ITC – egzamin ECCC. 
 Staż zawodowy – 4 miesiące. 

 
 

48 
województwo 
świętokrzyskie 

 
01.2017 
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14.  

Consultor Sp. z o.o. 
ul. Sandomierska 89 

Kielce 
tel. 509 897 754, 

500 026 613 

Młodzi – aktywni  
w świętokrzyskim! 

 Pośrednictwo pracy. 
 Szkolenia z kompetencji społecznych. 
 Szkolenia zawodowe (36 osób): 

- monter OZE z uprawnieniami SEP i obsługą 
kamery termowizyjnej, 
- operator obrabiarek sterowanych numerycznie, 
- monter izolacji budowlanych z kosztorysowaniem 
w programie Norma Pro, 
- wizażystka – stylistka lub kosmetyczka z obsługą 
komputera. 

 Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
(32 osoby). 

 Staż zawodowy – 3 miesiące (40 osób).  

72 województwo 
świętokrzyskie 4-5.2017 

 
                                                 
* W każdym projekcie obowiązkowo przeprowadzona będzie identyfikacja potrzeb uczestników oraz diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym 
Indywidualny Plan Działań. 


