
Lista projektów wyłonionych w konkursie  
w ramach działania 1.2 

 "Wsparcie osób młodych pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe" dla osób do 29 roku życia 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

L.
p. 

Nazwa 
Beneficjenta Adres Numer telefonu/ 

www Tytuł projektu Formy wsparcia 

Grupa 
docelo

wa 
(liczba 
osób 

objętyc
h 

wsparc
iem) 

 

Obszar 
realizacji 

1.  CREATOR 
spółka z o.o. 

ul. Hugo Kołłątaja 
5/3b, 20-006 

Lublin 

815261802/  
www.creator-

polska.eu 

Od kwalifikacji do 
pracy 

- Usługi doradcze 
- Pośrednictwo pracy 
- Kursy zawodowe w branżach: 
       - robotnicy przemysłowi i 
rzemieślnicy  
       - operatorzy i monterzy maszyn i 
urządzeń  

        - metalurgicznej  
        - maszynowej 
        - odlewniczej 
        - motoryzacyjnej  
        - wydobywczej i przeróbki 
surowców      skalnych  

          - budowlanej  
          - turystycznej 
- 4 miesięczne staże zawodowe 
 
 

 

75 
województwo 
świętokrzyskie 
 



2.  

KOMPASS 
CONSULTING 

Buczkowski 
Maciej 

ul. Rokietnicka 15 
 62-080 Tarnowo 

Podgórne 

 
618434343/ 

www.kompass-
consulting.pl 

KWALIFIKACJE 
NA TAK! - branże 

budowlana  
i metalurgiczna 

drogą do kariery w 
województwie 

świętokrzyskim 
 

 

  
- Wsparcie doradcze 
- Indywidualne i kompleksowe 
pośrednictwo pracy 
- Kursy: 

        - operator koparko-ładowarki 
        - spawacz 
        - kursy otwarte – 10 miejsc 

- 3 miesięczne staże zawodowe 
 
 

70 województwo 
świętokrzyskie 

3.  
Fundacja 
Rozwoju 

Obywatelskiego 

 Al. Poprzeczna 
68a/3 

51-167 Wrocław 
 

798025051/ 
http://fro.wroclaw
.pl/Projects/List 

Dobra praca! 

- Badanie predyspozycji zawodowych, 
w tym identyfikacji 
odchylenia od rynku pracy 
 - Wytyczenie ścieżki rozwoju 
zawodowego, poradnictwo zawodowe  
i aktywizacja zawodowa 
- Wsparcie psychologiczno – 
motywacyjne 
- Szkolenia zawodowe w branżach: 
        - metalurgicznej  
        - maszynowej   
        - odlewniczej 
        - motoryzacyjnej 
        - budowlanej 
 oraz w zawodach należących do grup 
zawodów: 
        - robotnicy przemysłowi  
i rzemieślnicy  
       - operatorzy i monterzy maszyn  
i   urządzeń 
- 3 miesięczne staże zawodowe 
 
 
 

50 

powiat 
sandomierski, 

powiat 
konecki, 
powiat 

skarżyski, 
powiat 

kielecki, 
powiat Kielce 



     
 

4.  

Stowarzyszenie 
Inżynierów i 
Techników 

Mechaników 
Polskich  

ul. Świętokrzyska 
14a 

00-050 Warszawa 

228271768/ 
www.simp.pl 

Kwalifikacje drogą 
do startu  

w przyszłość! 
 

- Doradztwo zawodowe; 
- Pośrednictwo pracy 
- Szkolenia zawodowe: 
         - operator urządzeń transportu 
bliskiego 
         - operator obrabiarek CN 
         - operator maszyn budowlanych 
-3 miesięczne staże zawodowe 
 

60 województwo 
świętokrzyskie 

5.  Euro-Forum 
Marek Gudków 

Ul. Graniczna 
4/7,8 

 20-010 Lublin 

815349572/  
www.euro-

forum.lublin.pl 

Świętokrzyskie 
Forum Aktywizacji 

- IPD oraz poradnictwo zawodowe 
- Pośrednictwo pracy 
- -Szkolenia zawodowe: 
         - kierowca ciągnika siodłowego 
         - florysta/ka 
         - opiekun/ka dziecięcy/a 
         - specjalista ds. sprzedaży 
telemarketer 
         - obsługa sekretariatu z modułem    
rejestrator/ka medyczna 
          - przedstawiciel handlowy z 
prawem jazdy kat.b 
-3 miesięczne staże zawodowe 
 

90 województwo 
świętokrzyskie 

6.  

JOLANTA 
WOŹNICA 

"PERSONA" 
OŚRODEK 

SZKOLENIOW
O-DORADCZY 

Ul. Lotnicza 60 
88-100 

Inowrocław 

668111688/ 
www.persona.edu

.pl 

Wsparcie na starcie! 
Indywidualna i 
kompleksowa 

pomoc w wejściu na 
rynek pracy osób 

młodych 
zamieszkujących 

powiat ostrowiecki 
 

 - Identyfikacja potrzeb i diagnoza 
możliwości doskonalenia 
zawodowego, identyfikacja stopnia 
oddalenia od rynku pracy  
 - IPD 
- Pośrednictwo pracy 
 - Szkolenia zawodowe: 
           - spawacz (TIG,MAG,MIG) 
           - brukarz 
           - obsługa maszyn drogowych,  
budowlanych (koparki, ubijaki, 

40 powiat 
ostrowiecki 



ładowarki obsługa maszyn do układania 
masy bitumicznej) 
         -  kierowca sam. dostawczego 
ciągnika siodłowego, autobusu 
         - operator wtryskarki 
         - operator sklejarek płyt stolarskich 
 -4 miesięczne staże zawodowe 
 

7.  

 
Fundacja 
Polskiej 

Akademii Nauk 
 
 
 

Pl. Litewski 2 
20-080 Lublin 

817450500/ 
www.fundacjapan

.pl 

Młodzi - Aktywni - 
Doświadczeni na 
świętokrzyskim 

rynku pracy 

- Poradnictwo psychologiczno-
zawodowe i pośrednictwo pracy 
- Szkolenia: 
        - spawanie (MAG) 
        - pracownik obsługi biurowej 
        - przedstawiciel handlowy/techniki 
sprzedaży 
        - kierowca ciężarówki - prawo jazdy 
kat. C 
        - organizator ruchu turystycznego 
- 3 miesięczne staże zawodowe 
 

 

120 województwo 
świętokrzyskie 

8.  

Polska Giełda 
Pracy spółka z 
ograniczoną 

odpowiedzialnoś
cią 

 
ul. Poznańska 29 

20-731 Lublin 

 
 

817438400/ 
www.gieldapracy

24.p 

 
 
 

Akcja Aktywizacja 

- Identyfikacja potrzeb, pośrednictwo 
pracy oraz warsztaty aktywizacyjne 
-  Szkolenia zawodowe: 
         - barman/ka 
         - obsługa ruchu turyst. 
         - wykonywanie usług kelnerskich 
  - 4 miesięczne staże zawodowe 
 
 
 
 

 
 
 
 

70 

 
 
 

województwo 
świętokrzyskie 



9.  

Zakład 
Doskonalenia 

Zawodowego w 
Kielcach 

Ul. Paderewskiego 
55 

25-950 Kielce 

 
413664791/ 

www.zdz.kielce.p 
 

 
 

MŁODZI NA 
START! Program 

aktywizacji 
zawodowej osób 

młodych do 29r.ż. w 
województwie 

świętokrzyskim 
 

 

- Identyfikacja potrzeb, diagnoza 
możliwości z zakresu doskonalenia 
zawodowego oraz kompleksowe i 
indywidualne pośrednictwo pracy 
- Wsparcie aktywizacyjne z zakresu 
określania ścieżki zawodowe 
 - Szkolenia zawodowe: 
        - operator obrabiarek skrawających 
        - oper.koparko-ładoware 
        - oper.koparek w za 
        - spawanie blach i rur met.MAG  +  
kurs ręczn.cięcia plazmowego 
Spawanie blach i rur spoin. pachwin. 
met.MAG i TIG+kurs ręczn.cięcia term. 
 I plazm 
        - elektryk 
        - monter instal.i urządz. Sanit. 
        - kierowca operator wózków 
jezdniowych 
        - stolarz budowlany 
- 3 miesięczne staże zawodowe 

 

168 
województwo 
świętokrzyskie 

 

10.  
Euroinwest 

Consulting s.c. 
P.Ulaniuk, 
D.Ulaniuk 

ul. Świetlińska 34 
14-100 Kajkowo 

883140981/ 
www.ei-c.pl 

Wykwalifikowany 
pracownik 

budowlany - 
robotnik drogowy 

-  Wsparcie w  zakresie obrania ścieżki 
zawodowej 
- Kursy: 
       - kat.C 
       - operator koparko-ładowarki, 
koparki jednonaczyniowej, walca 
drogowego, spychark, równiarki 
- 3 miesięczne staże zawodowe 

 

50 powiat kielce 



11.  

ENIGMA 
OŚRODEK 

SZKOLEŃ S.C. 
Artur Pluta, 
Małgorzata 

Pluta 

ul. Paderewskiego 
14 

25-004 Kielce 
 
 

413431180/ 
www.enigma.kiel

ce.pl 
 
 

Impuls do 
zmiany. 

Aktywizacja 
młodzieży NEET 
w województwie 
świętokrzyskim. 

- Przygotowanie doradcze do wejścia 
na rynek pracy 
- Szkolenia zawodowe: 
         - kierowca prawo jazdy kat. C oraz 
C+E,  
         - kurs kwalifikacji wstępnej 
przyśpieszonej  
         - magazynier/spedytor  
- 3 miesięczne staże zawodowe 
 

75 województwo 
świętokrzyskie 

12.  

CONSULTOR 
Spółka z 

ograniczoną 
odpowiedzialnoś

cią 

ul. Droga 
Męczenników 
Majdanka 74 

20-325 Lublin 

0817454191/ 
www.consultor.pl Siła rozwoju! 

- Diagnoza potrzeb uczestników 
projekt 
- Pośrednictwo pracy/Poradnictwo 
zawodowe 
- Warsztaty z kompetencji społecznych 
-Szkolenia: 
        - spawacz MAG/MIG/TIG 
        - operator obrabiarek sterowanych 
numerymznie CNC 
        - monter rusztowań 
        - monter wod-kan-gaz 
        - monter instalacji gazowych  
i sanitarnych z upr.SEP 
- Szkolenia i doradztwo z zakładania 
działalności gospodarczej 
- Dotacje na otwarcie działalności 
gospodarczej 
- Wsparcie pomostowe dla 
zakładających DG 
- 3 miesięczne staże zawodowe 
 

72 
osoby 
w tym 

32 
dotacje 

powiat 
kielecki, 
konecki, 

opatowski, 
skarżyski, 

starachowicki, 
ostrowiecki, 

 

13.  

Podkarpacka 
Agencja 

Konsultingowo 
Doradcza Sp. z 

o. o. 

ul. Staszica 7 
38-200 Jasło 

134467562/ 
www.pakd.pl 

Nowe szanse na 
zatrudnienie 

- Pomoc w zakresie określenia ścieżki 
rozwoju edukacyjno –zawodowego 
- Pośrednictwo pracy 
-Szkolenia z branż: 
       - metalurgicznej 

130 

powiat 
skarżyski 

starachowicki 
konecki 
kielecki 



       - maszynowej 
       - odlewniczej 
       - motoryzacyjnej 
       - wydobywczej i przeróbki 
surowców skalnych 
       - budowlanej oraz turystycznej 
 - 4 miesięczne staże zawodowe 

 

Kielce 
buski 

 

14.  
April24 

Katarzyna 
Więckowska 

ul. Biała 3/52 
00-895 Warszawa 

8668858188/ 
www.kancelaria-
wieckowska.pl/ap

ril24 

Od uzależnienia do 
niezależności 

- Indywidualizacja wsparcia i 
określenie ścieżek rozwoju 
zawodowego  
- Szkolenia:  
        - sprzedawca 
        - opiekun os. starszej 
        - szkolenia otwarte  
- 3 miesięczne staże zawodowe 

 

50 
województwo 
świętokrzyskie 

 

15. 
h

y

 

ABAKUS 
Konsulting Sp. z 

o. o. Sp. k. 

ul. Legionów 31 
35-111 Rzeszów 

178592668/ 
www.abakus-
konsulting.pl 

Kierunek - praca! 
Kompleksowy 

program wsparcia 
zawodowego dla 
osób młodych z 
województwa 

świętokrzyskiego 
 

- Identyfikacja potrzeb i doradztwo 
zawodowe, 
- Kursy: 
          - operatora koparki      
jednonaczyniowej   
          - operatora ładowarki 
jednonaczyniowej 
          - kierowca autobusu, prawo jazdy 
kategorii D 
          - magazynier z obsługą wózków 
widłowych i dźwigu HDS 
    - 4 miesięczne staże zawodowe 

 

72 województwo 
świętokrzyskie 



16.  

CENTRUM 
KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNE

GO 
"BUDOWLANK
A" mgr EDYTA 

HROUDA-
NOSEK 

ul. Ks. Hugona 
Kołłątaja  7 

 25- 715 Kielce 

601152488/ 
www.cku-

budowlanka.pl 

Dobry zawód szansą 
na rozwój 
zawodowy  

i zatrudnienie 

- Identyfikacja potrzeb oraz diagnoza 
możliwości w zakresie doskonalenia 
zawodowego 
- Poradnictwo zawodowe i 
pośrednictwo pracy 
- Kursy:  
          - spawania blach i rur spoinami 
pachwinowymi metodą MAG z 
rysunkiem technicznym 
         - spawania blach i rur spoinami 
pachwinowymi metodą MAG z cięciem 
termicznym (tlen i pazma) 
         - spawania blach i rur spoinami 
pachwinowymi metodą MAG 
- 3 miesięczne staże zawodowe 
 

 

75 województwo 
świętokrzyskie 

17.  EUROSOLUTI
ONS Jan Dymek 

ul. Piekary 12 
64-800 Chodzież 

(67)2152326/ 
www.skzijo.pl 

Wsparcie młodych 
na świętokrzyskim 

rynku pracy 

-  Poradnictwo zawodowe  
- Szkolenia: 
          - instruktor fitness  
          - dietetyk  
          - szkolenia otwarte 
   - 4 miesięczne staże zawodowe 
 

 

120 województwo 
świętokrzyskie 

18.  JAN LUTKA 
AKTULNAJ 

ul. Władysława 
Reymonta 10A/3 
 64-800 Chodzież 

697840559/ 
www.fp.kielce.co

m 

Twoja nowa 
droga 

- Indywidualne doradztwo zawodowe 
- Trening aktywności zawodowej 
 Szkolenia:  
          - menedżer ds. turystyk 
          - przewodnik turystyczny 
          - spawacz metodą MAG i TIG 
          - maszynista maszyn wyciągowych 
          - operator koparki 
jednonaczyniowej III stopnia         
- 6 miesięczne staże zawodowe 
 

120 województwo 
świętokrzyskie 



 

 


