Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku
INFORMACJA O PROJEKTACH W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC
W ZAKRESIE SZKOLEŃ, PORADNICTWA ZAWODOWEGO – 2017 r.
Lp. Nazwa projektu

Oferowane wsparcie

Grupa docelowa

Termin realizacji /
rekrutacji

Kontakt

1.

W ramach projektu realizowana jest
indywidualna i kompleksowa
aktywizacja zawodowa osób z grupy
docelowej, poprzez organizację
takich form wsparcia, jak:
- doradztwo indywidualne
(2 godz./os.)
- poradnictwo zawodowe – zajęcia
indywidualne (6 godz./os.)
- wsparcie psychologiczne
(śr. 2 godz./os.)
- szkolenia zawodowe do wyboru
spośród następujących:
- Magazynier z obsługą wózków
jezdniowych z wymianą butli
- Obsługa żurawi przenośnych HDS
- Konserwator z uprawieniami SEP
- Kelner – barman
- Pracownik ds. kadrowych
i płacowych
- Pracownik ds. obsługi biurowej
z językiem obcym (angielskim /
litewskim)
- 3 miesięczne staże zawodowe

Grupę docelową w projekcie stanowią
osoby młode pozostające bez
zatrudnienia do 29 roku życia:
- osoby nie posiadające lub posiadające
doświadczenie zawodowe poniżej
1 roku,
- osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby
posiadające wykształcenie co najwyżej
średnie,
- osoby długotrwale bezrobotne.

02.01.2017 - 31.12.2017

Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Białymstoku
ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
tel.:85 742 57 50
e-mail:
bialystok@zdz.bialystok.pl
http://www.zdz.bialystok.pl

DOBRY START kompleksowe wsparcie
osób młodych
pozostających bez
zatrudnienia do
29 roku życia

powiaty: augustowski, moniecki,
grajewski, sejneński, m. Suwałki,
suwalski

Do 31.05.2017 r.

Projekt jest realizowany przez
Ośrodki Kształcenia Zawodowego
ZDZ w Augustowie, Grajewie
i Suwałkach:
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Augustów, ul. Tytoniowa
10, tel./fax. 87 643 52 53
Grajewo, ul. Kolejowa 6b,
tel./fax. 86 272 64 27
Suwałki, ul. Kościuszki 23,
tel./fax. 87 566 49 64

2.

3.

Aktywuj się zawodowo

Mój cel = Praca

Formy wsparcia oferowane
w projekcie:
- Indywidualna analiza predyspozycji
Zawodowych Uczestników Projektu,
3 godz. indywidualnych zajęć,
- Indywidualny Plan Działania,
3 godz. indywidualnych zajęć,
- Poradnictwo zawodowe grupowe,
48 godz.
- Spawacz metodą TIG, 112 godz.,
- Komputerowe wspomaganie prac
biurowych, 102 godz.,
- Komputerowe wspomaganie
projektowania AutoCAD, 108 godz.
- Staże dla 30 uczestników projektu,
czas trwania 3 miesiące

W ramach projektu beneficjenci
skorzystają ze szkolenia
zawodowego:
- kurs spawalniczy metodą MAG
i TIG
- oraz 3 - miesięczny staż

Uczestnikiem Projektu może być osoba
spełniająca wymagane warunki:
- być osobą w wieku 15-29 lat,
- posiadać status osoby bezrobotnej
(niezarejestrowanej w Powiatowym
Urzędzie Pracy) lub/i biernej zawodowo,
- nie uczestniczyć w kształceniu
formalnym w trybie stacjonarnym ani
nie uczestniczyć w szkoleniu, tj. nie
uczestniczyć w pozaszkolnych zajęciach
mających na celu uzyskanie,
uzupełnienie lub doskonalenie
umiejętności i kwalifikacji zawodowych
lub ogólnych, potrzebnych do
wykonywania pracy,
- z własnej inicjatywy być
zainteresowanym udziałem w projekcie
powiaty: M. Suwałki. suwalski,
augustowski, sejneński, grajewski,
moniecki
Grupę docelową w projekcie są
bezrobotni bierni zawodowo i / lub
bezrobotnych (wyłącznie osoby
niezarejestrowane w powiatowych
urzędach pracy), w tym osoby ON,
w wieku 15 - 29 lat pozostające bez
zatrudnienia, które nie uczestniczą
w kształceniu i szkoleniu,
zamieszkujące na terenie powiatów:
augustowskiego, grajewskiego,
monieckiego, sejneńskiego
i suwalskiego
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01.02.2017 - 31.07.2018

T-Matic Grupa Computer Plus
sp. z o. o.
ul. Malmeda 1
15-440 Białystok
tel.:85 748 91 00
e-mail:
szkolenia@computerplus.com.pl
http://www.computerplus.com.pl
/szkolenia/projekt-aktywuj-siezawodowo

02.01.2017 - 31.07.2017

Uniwersus sp. z o.o.
ul. L. Waryńskiego 41 a
16-400 Suwałki
kom.:609 333 555
e-mail:kontakt@uniwersus.com
www.uniwersus.com

4.

5.

Zdobądź zawodowy
POWER

Młody i aktywny

W ramach projektu uczestnicy
skorzystają z następującego
wsparcia:
- Indywidualny Plan Działania
- Indywidualne poradnictwo
zawodowe – indywidualne 3-godz.
poradnictwo zawodowe
- Staże zawodowe – 5 m-cy,
przygotowujące do pracy jako:
sprzedawca, pracownik biurowy lub
pracownik centrum obsługi tel.
Istnieje możliwość realizacji staży
o innych profilach zawod., gdy
żadne z zaplanowanych stanowisk
stażowych nie będzie odpowiadać
zidentyfikowanym potrzebom
uczestnika.
- Indywidualne pośrednictwo pracy 2 godz.
Wsparcie w ramach projektu:
- indywidualne doradztwo
zawodowe (analiza predyspozycji
zawodowych, IPD)
- grupowe doradztwo zawodowe
- szkolenia zawodowe (Spawacz
metodą TIG, Komputerowe
wspomaganie projektowania Auto
CAD, Komputerowe wspomaganie
prac biurowych)
- staż zawodowy (3 miesiące)

Projekt adresowany jest do osób
biernych zawodowo w wieku 15-29 lat,
pozostających bez zatrudnienia, które
nie uczestniczą w kształceniu i
szkoleniu, tzw. młodzież NEET,
zamieszkujące w m. Białystok, pow.
białostockim i sokólskim.

01.01.2017 - 31.12.2017

OPTIMA HRS Kinga Koronkiewicz
ul. Chmielna 2/31
00-020 Warszawa
tel.:85 745 56 73
kom. 606 97 55 99

biuro@optimahrs.pl
http://www.optimahrs.pl/projekt
y-unijne/zdobadz-zawodowypower
Biuro Projektu:
ul. Piękna 5 lok. 22
Białystoktel.:85/74 55 673 wew. 22
kom. 789 299 680.

Grupą docelową w projekcie są osoby
młode należące do grupy NEET (od 15r.ż
do 29r.ż) pozostające bez zatrudnienia,
które nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu.
Priorytetowo będzie traktowany
uczestnik:
- posiadający orzeczenie o
niepełnosprawności
- posiadający niskie kwalifikacje
- bez doświadczenia zawodowego lub
posiadający doświadczenie zawodowe
poniżej 1 roku
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01.03.2017 - 31.08.2018

T-Matic Grupa Computer Plus
sp. z o. o., ul. Malmeda 1
15-440 Białystok
tel.:85 748 91 00
e-mail:
bialystok@computerplus.com.pl

http://www.computerplus.com.pl
/szkolenia/mlody-i-aktywny

6.

Kwalifikacje
na operatora dronów
szansą
w rozwijającym
się rynku
bezzałogowców

7.

Aktywizacja zawodowa
osób młodych
z województwa
podlaskiego

8.

Wsparcie w aktywnym
starcie

W ramach projektu uczestnicy
skorzystają z:
- indywidualnego doradztwa
zawodowego,
- szkolenia zawodowego,
- pośrednictwa pracy,
- stażu zawodowego
W ramach projektu uczestnicy
skorzystają z :
- indywidualnego doradztwa
zawodowego,
- szkolenia zawodowego,
- pośrednictwa pracy,
- stażu zawodowego
Pośrednictwo pracy, doradztwo,
szkolenia, staże.
Każdy uczestnik po przeszkoleniu
i uzyskaniu twardych kwalifikacji
po egzaminie państwowym lub
ukończeniu szkolenia z
kwalifikowanym certyfikatem
zostanie skierowany na 6 miesięczny
staż, po którym ma mieć
gwarantowane dalsze zatrudnienie
Projekt przewiduje szkolenia dla
52 osób, w następujących zawodach:
- kierowca samochodu ciężarowego
z kwalifikacjami do przewozu
towarów oraz ładunków
niebezpiecznych – 12 osób,
- operator koparko-ładowarki
z uprawnieniami do obsługi
zagęszczarko-ubijaki i przecinarki
do betonu – 5 osób,

Grupą docelową w projekcie są
bezrobotni niepracujący do 29 roku
życia.

01.01.2017 - 31.12.2017

Net-Projekt sp. z o. o.
ul. Legionowa 14/16
15-099 Białystok
kom.:572 333 683

Uczestnikami projektu mogą być osoby
w wieku 15-29 lat, BIERNE ZAWODOWO
(niepracujące niezarejestrowane
w PUP), które nie uczestniczą
w kształceniu i szkoleniach

01.01.2017 - 31.12.2017

Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz
Buzarewicz
ul. Kormoranów 10
11-600 Radzieje
kom.: 22 522 84 32

skierowany do osób :
- biernych zawodowo lub bezrobotnych
niezarejestrowanych w powiatowych
urzędach pracy,
- nie uczestniczących w kształceniu lub
szkoleniu,
- zamieszkujących na terenie powiatów
kolneńskiego, łomżyńskiego,
zambrowskiego oraz Miasta Łomża,
- w wieku od 15 do 29 lat

Szkolenia:
Kierowca samochodu
ciężarowego, Operator
koparko-ładowarki –
od 01.01.2017 do
28.02.2017
Pracownik obróbki
metali, Specjalista ds.
kadr i płac –
od 01.01.2017 do
31.03.2017
Księgowy, Opiekun
dzieci do lat 3,
Sprzedawca – od
01.01.2017 do
30.04.2017
Nie obowiązuje
kolejność zgłoszeń. W
okresie rekrutacji biuro
projektu będzie

Biuro projektu
Łomża : NOT Łomża
ul. Polowa 45, pok.208 (II piętro)
tel.( 86) 216 41 29
Dokumenty rekrutacyjne można
pobrać w biurze projektu każdego
dnia roboczego w godz. 7.30 –
18.00, w sobotę 8.00 – 15.00 lub
na stronie www: notlomza.pl
(zakładka aktualności lub
szkolenia);
e-mail: biuro@notlomza.pl
oraz w Punktach Animacji
Lokalnej :
Kolno : Urząd Miasta w Kolnie,
ul, Woj. Polskiego 20, pok. 116
( I piętro ),
tel. 510 276 101
Zambrów : PUP w Zambrowie,
ul. Fabryczna 3, pok. 318
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- pracownik obróbki metali
(spawacz z uprawnieniami do
obsługi obrabiarek numerycznych )
– 5 osób,
- kadry i płace – 10 osób,
- księgowy – 10 osób,
- opiekun dzieci do lat 3 – 5 osób,
- sprzedawca – 5 osób.
Podczas realizacji szkoleń uczestnicy
będą ubezpieczeni. Dla osób
dojeżdżających na zajęcia
przewidziany jest zwrot kosztów
dojazdu z miejsca zamieszkania do
miejsca szkolenia.

przyjmowało
dokumenty od każdego
kto spełnia powyżej
opisane podstawowe
kryteria. Po zakończeniu
rekrutacji, powołana
Komisja zgodnie z
ustalonymi kryteriami
wyłoni osoby, które
zostaną skierowane do
udziału w projekcie.
Projekt przewiduje
przeszkolenie 52 osoby
z tego:
- z miasta Łomża
maksymalnie 15 % czyli
maksimum 7 osób.
- z powiatu
łomżyńskiego co
najmniej 15 % czyli
minimum 7 osób,
- z powiatu
kolneńskiego co
najmniej 15 % czyli
minimum 7 osób,
- z powiatu
zambrowskiego co
najmniej 15 % czyli
minimum 7 osób.
W przypadku
zrekrutowania do
poszczególnych
modułów szkolenia
odpowiedniej ilości
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( III piętro ),
tel. 601 070 602

9.

Zawodowa szansa

Celem projektu jest zwiększenie
aktywności zawodowej oraz
zdolności do zatrudnienia 60 osób
bezrobotnych i nieaktywnych
zawodowo po 30 roku życia
zamieszkujących teren m. Łomża,
powiat łomżyński, kolneński,
zambrowski.
Oferowane formy wsparcia:
- indywidualne sesje psychologiczne
w wymiarze 4 godz./os. realizowane
w 2 spotkaniach
- warsztaty aktywnego
poszukiwania pracy w wymiarze
16 godz./os. realizowane w
6 grupach 10 osobowych
- indywidualne doradztwo
zawodowe w wymiarze 4 godz./os.
realizowane w 2 spotkaniach
- kursy zawodowe (jeden do
wyboru):
 kierowca ciągnika siodłowego

Uczestnikami projektu mogą być
wyłącznie osoby (spełniające łącznie
poniższe kryteria):
- od 30 roku życia;
- pozostające bez zatrudnienia [osoby
bezrobotne, w tym zarejestrowane jako
osoby bezrobotne w powiatowym
urzędzie pracy (przy czym w przypadku
osób bezrobotnych zarejestrowanych
w PUP należą one do I i II profilu
pomocy), bierne zawodowo];
należące co najmniej do jednej z grup:
- osoby powyżej 50 roku życia
- kobiety
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby o niskich kwalifikacjach
zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu
Cywilnego powiat m. Łomża, powiat
łomżyński, powiat kolneński, powiat
zambrowski
Udział w projekcie jest bezpłatny
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osób w terminie
wcześniejszym, po
zamieszczeniu
odpowiedniej informacji
na stronie internetowej
rekrutacja zostanie
zakończona. Po
zakończeniu rekrutacji
z każdą osobą przyjętą
do projektu zostanie
podpisana Deklaracja
uczestnictwa.
Proces rekrutacyjny
trwa od 22 marca do
21 kwietnia 2017r.
Projekt realizowany
będzie w okresie od
01.03.2017r. do
30.06.2018r.
Dokumenty
rekrutacyjne można
dostarczyć osobiście,
przesyłką poleconą bądź
kurierem do Biura
Projektu w zaklejonej
kopercie opisanej w
następujący sposób:
a) imię i nazwisko, adres
do korespondencji;
b) adres Biura Projektu:
Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.
w Łomży, ul. M.C.
Skłodowskiej 1,

Biuro projektu
Agencja Rozwoju Regionalnego
S.A. w Łomży
18-400 Łomża
ul. M.C. Skłodowskiej 1
tel. 216-33-26
Wszystkie informacje, dokumenty
i formularze dotyczące realizacji
projektu dostępne są na stronie
internetowej:
www.podlaskie.org.pl
oraz w biurze projektu.
od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7:30 – 15:30.

(C,C+E, kwalifikacja wstępna
przyśpieszona) –315 godz. (15 os.)
 sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
–40 godz. (5 os.)
 kucharka – 46 godz.(5 os.)
 szwaczka –80 godz. (5 os.)
 opiekunka dziecięca –64 godz.
(7 os.)
 tapicer –182 godz. (5 os.)
 kelner/ka –75 godz. (10 os.)

18 -400 Łomża
c) z dopiskiem:
Dokumenty
rekrutacyjne do
Projektu „Zawodowa
szansa!”
Ocenie punktowej
będzie podlegała
ankieta mająca na celu
zbadanie: sytuacji
zawodowej kandydatów
na uczestników,
predyspozycji do
wykonania zawodu oraz
oczekiwań. Osoby, które
uzyskają największą
liczbę punktów zostaną
zakwalifikowane do
projektu.
W przypadku uzyskania
tego samego wyniku
punktowego,
decydować będzie
kolejność
zgłoszeń. W wyniku
oceny powstanie lista
osób zakwalifikowanych
do projektu oraz lista
rezerwowa.

 język angielski na poziomie TELC A2
–60 godz. (8 os.)
Szkolenie zakończone będzie
egzaminem zewnętrznym i
ewentualnie wydaniem uprawnień.
- pośrednictwo pracy w wymiarze 2
godz./os. realizowane w 2
spotkaniach
- staże zawodowe – 8 miesięczny
płatny staż zawodowy w podlaskich
przedsiębiorstwach ( dla 46
uczestników)
Uczestnikom projektu przysługuje
opłata za badania lekarskie,
epidemiologiczno -sanitarne,
psychologiczne oraz ubezpieczenie
NNW.
Uczestnicy projektu otrzymają
komplet materiałów szkoleniowych
oraz ewentualnie podręczników,
które staną się ich własnością po
ukończeniu projektu.
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10.

Pomysł na biznes
pomysłem na
przyszłość III

Celem projektu jest przygotowanie
40 uczestników projektu do
rozpoczęcia i prowadzenia własnej
działalności gospodarczej poprzez
udział w szkoleniach oraz
przekazanie dotacji inwestycyjnej
i wsparcia pomostowego
(finansowego oraz specjalistycznego
wsparcia towarzyszącego) a także
wsparcia w postaci forum wymiany
doświadczeń.
Maksymalna kwota dotacji
inwestycyjnej dla jednego podmiotu
wynosi 23718 zł.
Wsparcie pomostowe jest udzielane
na okres 12 miesięcy od dnia
rozpoczęcia prowadzenia
działalności gospodarczej.
W ramach wsparcia pomostowego
uczestnik projektu otrzymuje:
 wsparcie finansowe
(przez pierwsze 6 m- cy: do
wysokości minimalnego
wynagrodzenia obowiązującego w
danym roku ogłoszenia konkursu na
niezbędne wydatki związane z
prowadzeniem bieżącej działalności
gospodarczej – zgodnie z katalogiem
wydatków; kolejne 6 m-cy: pokrycie
opłat publiczno –prawnych –ZUS);
 specjalistyczne wsparcie
towarzyszące
(indywidualne i grupowe doradztwo
w zakresie zasad przedsiębiorczości,

Projekt realizowany jest od
01.11.2016 roku do 31.08.2018
roku na terenie subregionu
Łomżyńskiego: na obszarze m. Łomży,
powiatu łomżyńskiego,
powiatu kolneńskiego, powiatu
wysokomazowieckiego,
powiatu zambrowskiego,
powiatu grajewskiego, gminy Tykocin
(powiat białostocki) oraz gminy Zawady
(powiat białostocki)
Skierowany jest do:
- osób fizycznych od 30 roku życia
zamierzających rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej
(z wyłączeniem osób, które posiadały
aktywny wpis do CEIDG, były
zarejestrowane jako przedsiębiorcy w
KRS lub prowadziły działalność
gospodarczą na podstawie odrębnych
przepisów w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do
projektu)
- zamieszkujących obszar subregionu
łomżyńskiego,
- bezrobotnych,
- poszukujących pracy,
- nieaktywnych zawodowo oraz
jednocześnie znajdujących się w
szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy (tj. osoby po 50 roku życia, osoby
z niepełnosprawnością, osoby
długotrwale bezrobotne oraz osoby o
niskich kwalifikacjach).
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Harmonogram działań
Grudzień 2016 r.styczeń 2017 –
przygotowanie
dokumentacji
rekrutacyjnej
(Regulamin Rekrutacji
oraz Formularz
Rekrutacji)
Luty – marzec 2017 r. –
przyjmowanie i ocena
fiszek projektowych
Marzec 2017 r. – Test
predyspozycji
przedsiębiorczych dla
80 osób z najwyższą
liczbą punktów
Marzec –kwiecień
2017r. – Indywidualne
doradztwo zawodowe
dla 40 Uczestników
projektu
Kwiecień – czerwiec
2017 r. – Szkolenie ABC
przedsiębiorczości dla
40 UP
Czerwiec – sierpień
2017 r. – Podpisanie
umów o udzielenie
dotacji i wsparcia
pomostowego.
Lipiec 2017 – sierpień
2018 r. – Udzielanie
specjalistycznego

Polskie Centrum Edukacji i Analiz
ORDO sp. z o. o.
ul. Jurowiecka 56
15-101 Białystok
biuro@ordo.info.pl
www.ordo.info.pl
tel. 85/663 70 30
kom.784 317 694
Formularz rekrutacyjny
dostępny jest na stronie
internetowej
www.ordo.info.pl
oraz w biurze rekrutacji ul.
Polowa 45 (parter),
18- 400 Łomża

prowadzenia własnego biznesu,
doradztwo inwestycyjne, w zakresie
podejmowania/wdrażania działań
innowacyjnych)

11.

Od BIERNOŚCI DO
AKTYWNOŚCI kompleksowe wsparcie
osób młodych
pozostających bez
zatrudnienia do 29 roku
życia

W ramach projektu realizowana jest
indywidualna i kompleksowa
aktywizacja zawodowa osób z grupy
docelowej, poprzez organizację
takich form wsparcia, jak:
- doradztwo indywidualne (2
godz./os.) , IPD,
- poradnictwo zawodowe – zajęcia
indywidualne(6 godz./os.)

W projekcie założono :
– min. 30% uczestników projektu (12
os.) zamieszkałych na obszarze m.
Łomża,
– min. 10 % uczestników projektu (4 os.)
zamieszkałych na obszarze powiatu
łomżyńskiego,
– min. 10% uczestników projektu (4 os.)
zamieszkałych na obszarze powiatu
kolneńskiego,
– min. 10% uczestników projektu (4 os.)
zamieszkałych na obszarze powiatu
wysokomazowieckiego,
– min. 10% uczestników projektu (4 os.)
zamieszkałych na obszarze powiatu
zambrowskiego,
– min. 10 % uczestników projektu (4 os.)
zamieszkałych na obszarze powiatu
grajewskiego,
– min. 10% uczestników projektu (4 os.)
zamieszkałych na obszarze gminy
Tykocin,
– min. 10 % uczestników projektu (4 os.)
zamieszkałych na obszarze gminy
Zawady
Grupą docelową w projekcie są osoby
bierne zawodowo i osoby bezrobotne
niezarejestrowane w powiatowym
urzędzie pracy, w wieku 15-29 lat
z grupy NEET
powiaty: bielski, hajnowski,
siemiatycki, wysokomazowiecki
9

pomostowego wsparcia
doradczego (12h/1 UP)
Lipiec 2017 – sierpień
2018 r. – Wypłaty
wsparcia pomostowego
Lipiec 2017 – sierpień
2018 r. –
Przeprowadzenie 24 h
Forum Wymiany
Doświadczeń

02.01.2017 - 31.12.2017

Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Białymstoku
ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
tel.:85 742 57 50
http://www.zdz.bialystok.pl/proj
ekty/projektyrealizowane/bezrobotni/840-od-

- wsparcie psychologiczne (śr. 2
godz./os.)
- szkolenia zawodowe do wyboru:
- Magazynier z obsługą wózków
jezdniowych z wymianą butli
- Spawanie metodą MAG
- Pracownik ds. kadrowych
i płacowych
- Pracownik ds. obsługi biurowej
- 3 miesięczne staże zawodowe

12.

Młode perspektywy –
wsparcie osób młodych
z terenu powiatów:
bielskiego,
wysokomazowieckiego,
hajnowskiego oraz
siemiatyckiego

Oferta projektu:
1) Grupowe i indywidualne
poradnictwo psychologiczne
w formie warsztatów,
2) Grupowe i indywidualne
poradnictwo zawodowe,
3) Szkolenia zawodowe:
- Spawacz MAG/MIG,
- Pracownik biurowy z modułem
rachunkowość i księgowość ,
- Pracownik administracyjnobiurowy,
- Opiekun osoby starszej i
niepełnosprawnej- siostra PCK,

Grupą docelową w projekcie
są osoby w wieku 15-29 lat bierne
zawodowo nieuczestniczące
w kształceniu lub szkoleniu (tzw.
młodzież NEET) zamieszkujące obszar
powiatów: bielskiego, siemiatyckiego,
wysokomazowieckiego i hajnowskiego.

01.01.2017 - 31.12.2017

biernosci-do-aktywnoscikompleksowe-wsparcie-osobmlodych-pozostajacych-bezzatrudnienia-do-29-rokuzycia.html
Projekt jest realizowany przez
Ośrodki Kształcenia Zawodowego
ZDZ w Bielsku Podlaskim,
Hajnówce, Siemiatyczach
i Białymstoku:
Bielsk Podlaski, ul. Kryniczna 22,
tel./fax. 85 730-24-49,
Hajnówka, ul. Armii Krajowej 52,
tel./fax. 85 682-24-85,
Siemiatycze, ul. Pałacowa 24,
tel./fax. 85 655-21-43,
Białystok, ul. Sienkiewicza 77,
tel./fax. 85 675-25-17 (powiat
wysokomazowiecki)
Open Education Group Sp. z o.o.,
ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok
tel. 85-869-11-69,
fax.85-869-11-70,
e-mail:
projekt@mlode-perspektywy.pl
http://openeducation.pl/aktualne
projekty/
Odział terenowy:
Warsztat Terapii Zajęciowej
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Żwirki i Wigury 4, 17-100
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13.

Pomocna Dłoń

4) Pośrednictwo pracy – 5 h na
osobę,
5) Staże zawodowe – 4-miesięczne.
Wsparcie oferowane w projekcie:
 opieka streetworkera/asystenta
socjalnego – indywidualne
wspieranie przez cały czas
trwania projektu
 warsztaty rozwoju osobistego –
12h warsztaty
 szkolenia zawodowe
– sekretarka/asystent biura (40h)
– spawacz metodą MAG-135 (105h)
– elektryk z uprawnieniami SEP (60h)
– sprzedawca (30h)
 indywidualne doradztwo
zawodowe
 staż zawodowy – 6 miesięczne,
 darmowe porady psychologiczne
i prawne w ramach Poradni
Psychologiczno-prawnej.

Bielsk Podlaski
tel. 85-876-71-91
Projekt skierowany jest do:
osób pełnoletnich po 18 roku życia,
50 osób (25 kobiet) zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym zamieszkałych na terenie
miasta Białystok, w tym:
 osoby korzystające ze świadczeń
pomocy społecznej zgodnie z ustawą
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej lub kwalifikujące się do
objęcia wsparciem przez pomoc
społeczną, tj. spełniające co
najmniej dwóch z warunków
określonych w art. 7 ustawy
o pomocy społecznej
 osoby o których mowa w art. 1 ust.
2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym;
 osoby przebywające w pieczy
zastępczej lub opuszczające pieczę
zastępczą;
 osoby z niepełnosprawnością;
 osoby bezrobotne zakwalifikowane
do III profilu pomocy zgodnie
z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy;
 osoby niesamodzielne ze względu na
podeszły wiek, niepełnosprawność
lub stan zdrowia;
11

Okres realizacji
projektu:
01.01.2017 r. do
31.12.2018 r.

Fundacja Spe Salvi
ul. Warszawka 50
15-077 Białystok
kom.: 666 016 796

Formularz zgłoszeniowy
do projektu dostępny
jest w Biurze Projektu
i na stronie
internetowej Fundacji.

www.spesalvi.archibial.pl
https://pl-pl.facebook.com

14.

Koordynacja
i monitorowanie
rozwoju ekonomii
społecznej w regionie

W ramach projektu są oferowane
- usługi obejmujące zagadnienia
związane z przeprowadzeniem
specjalistycznej usługi doradczej
w zakresie opracowania i aktualizacji
dokumentów strategicznych dla
jednostek samorządu terytorialnego,
tj. wprowadzanie do dokumentów
strategicznych jednostek samorządu
terytorialnego województwa
podlaskiego zapisów dot. ekonomii
społecznej i/lub tworzenia lokalnych
planów rozwoju ekonomii
społecznej, m.in:
- analiza stanu obecnego
w zakresie przedmiotu zamówienia:
- diagnozy obszaru ekonomii
społecznej na terenie gminy/powiatu
województwa podlaskiego
-aktualizacja i opracowanie
dokumentu strategicznego,
w którym uwzględniono zapisy
ekonomii społecznej i/lub
aktualizacja i opracowanie lokalnego
planu rozwoju ekonomii społecznej
gminy/powiatu województwa
podlaskiego;
- analiza i weryfikacja dokumentów

 osoby bezdomne lub dotknięte
wykluczeniem z dostępu do
mieszkań;
 osoby korzystające z Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 (PO PŻ).
Projekt skierowany jest do
Beneficjentów potrzebujących analizy
i weryfikacji dokumentów
strategicznych dot. udzielanego
wsparcia.

Od 01.01.2017

Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Białymstoku
ul. Kombatantów 7
15-110 Białystok
fax. 85 744 71 37
tel. 85 744 72 72 wew. 300
tel.:85 744 72 72 lub
e-mail: projektes@ropsbialystok.pl
www.rops-bialystok.pl
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15.

16.

Liderzy
Przedsiębiorczości

Startuj w biznesie.
Subregion bielski

strategicznych dot. udzielanego
wsparcia.
W ramach projektu oferowane
będzie wsparcie w postaci:
- Szkolenia i doradztwo przed
uruchomieniem działalności
gospodarczej;
- Dotacje na uruchomienie
działalności gospodarczej (wysokość
dotacji: maks. 23125,00 zł)
Po uruchomieniu działalności
gospodarczej:
- Comiesięczne wsparcie finansowe
(wypłacane przez okres 12 m-cy);
- Specjalistyczne wsparcie
towarzyszące;
- Forum Wymiany Doświadczeń
W ramach projektu uczestnicy
otrzymają:
- Pakiet Podstawowy Szkoleń – 21
godz. Zakres merytoryczny: formy
prowadzenia działalności
gospodarczej, rejestracja działalności
gospodarczej, zobowiązania
publiczno — prawne, zatrudnienie,
obowiązki pracodawcy, biznes plan;
- Pakiet Dodatkowy Szkoleń - 14
godz. Zakres merytoryczny (do
wyboru 2 szkolenia): Marketing
i promocja, Księgowość w małej
firmie, Trening interpersonalny,
Zarządzanie i techniki sprzedażowe,
Techniki negocjacji, Obsługa klienta;

Projekt skierowany jest do osób które:
- zamierzają rozpocząć własną
działalność gospodarczą;
- ukończyły 30 rok życia;
- są osobami bezrobotnymi,
poszukującymi pracy, nieaktywnymi
zawodowo
- oraz jednocześnie znajdują się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy, tj.:
- osoby starsze po 50 roku życia,
kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach.

Czas realizacji projektu:
01.09.2016- 31.07.2018

Projekt jest skierowany do mieszkańców
subregionu bielskiego, w skład którego
wchodzą:
 powiat bielski
 powiat hajnowski
 powiat siemiatycki
 gminy: Gródek, Michałowo,
Poświętne i Suraż
Uczestnikami projektu mogą być:
 osoby od 30 roku życia
 bezrobotne, nieaktywne zawodowo,
 poszukujące pracy,
 spełniające jednocześnie minimum
1 kryterium: osoby w wieku 50+,
kobiety, niepełnosprawni,

1 stycznia 2017
31 grudnia 2018
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Rekrutacja do
17.02.2017

Izba Przemysłowo – Handlowa
w Białymstoku
ul. Antoniukowska 7
15-740 Białystok
tel. 85 652 56 45
e-mail: biuro@iph.bialystok.pl
http://www.iph.bialystok.pl/
Punkt KonsultacyjnoRekrutacyjny w Łapach
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22 a
18-100 Łapy
tel. 85 814 19 20

— Podlaska Fundacja Rozwoju
Regionalnego
Starobojarska 15
Rekrutacja:
15-073 Białystok
Od 9 lutego 2017 do 10 tel.: (+48 85) 740 86 83
marca 2017 roku do fax: (+48 85) 740 86 85
godz.16.00
www: www.pfrr.pl
e-mail: fundacja@pfrr.pl
Biuro projektu:
Bielsk Podlaski
ul. Mickiewicza 31 pok. 14
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 18 42

17.

Business Point

- Indywidualne doradztwo z zakresu
pisania biznes planów — 5 godz.
Każdy z uczestników projektu
odbędzie 2 spotkania z doradcą
biznesowym w zakresie sporządzania
biznesplanu;
- Dotację inwestycyjną w wysokości
maksymalnej 23 000 zł;
- Wsparcie pomostowe przez okres
pierwszych 6 m-cy po 1750 zł
miesięcznie, a przez kolejne 6 m-cy
po 600 zł miesięcznie;
- Specjalistyczne wsparcie
towarzyszące — spotkanie z doradcą
w celu podniesienia efektywności
prowadzenia działalności oraz
jednodniowe szkolenie z zakresu
finansowania działalności;
- Forum Wymiany Doświadczeń.
Wsparcie w ramach projektu:
- Doradztwo i szkolenia
- Dofinansowanie inwestycyjne
max 23.000 zł
- Wsparcie pomostowe w okresie
12 m-cy prowadzenia firmy
(finansowe i specjalistyczne)
Dodatkowo wsparcie trenerów przez
cały okres trwania projektu w
Punkcie Konsultacyjnym Fundacji
Science Point.

długotrwale bezrobotni, osoby
o niskich kwalifikacjach.
Z możliwości wsparcia w ramach
projektu wykluczone są osoby, które:
 miały zarejestrowaną działalność
gospodarczą w okresie 12 miesięcy
przed przystąpieniem do projektu
 pozostają w stosunku pracy lub
innym (umowa cywilno-prawna)
z Beneficjentem, Partnerem lub
wykonawcą (podmiotem
świadczącym wszelkie usługi
w ramach realizowanego projektu)
 uczestniczą w więcej niż jednym
projekcie, o podobnych formach
wsparcia, w tym samym czasie
 posiadają gospodarstwo rolne
pow. 2 ha przeliczeniowe
Uczestnikami projektu mogą być osoby
fizyczne od 30 roku życia, zamieszkujące
na terenie objętym wsparciem
(w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego), będące:
– bezrobotnymi, lub
– poszukującymi pracy lub
– nieaktywnymi zawodowo
oraz jednocześnie znajdujące się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy, tj. spełniające co najmniej jeden
z poniższych warunków:
– osoby starsze po 50 roku życia,
14

Informacje można uzyskać
również w:
Hajnówce
ul. Wierobieja 30/18
17-200 Hajnówka
tel. 85 682 51 87
Białymstoku
ul. Starobojarska 15
15-073 Białystok
tel. 85 740 86 83

Okres realizacji projektu
01.12.2016 - 31.05.2018
Rekrutacja do
10.03.2017

Fundacja Science Point
Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080 Białystok, Polska
Tel: +48 607 645 779
Tel: +48 85 732 01 22
E-mail: office@sciencepoint.pl
http://sciencepoint.pl/
http://sciencepoint.pl/businesspoint/o-projekcie/

– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnością,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach.
zamierzających rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej
(z wyłączeniem osób, które posiadały
aktywny wpis do CEIDG, były
zarejestrowane jako przedsiębiorcy
w KRS lub prowadziły działalność
gospodarczą na podstawie odrębnych
przepisów w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia
do projektu).
18.

WSPARCIE NA STARCIE
- szkolenia, doradztwo
i dotacje dla osób
zamierzających
rozpocząć działalność
gospodarczą (woj.
podlaskie, powiaty:
bielski, hajnowski,
siemiatycki, gminy:
Gródek, Michałowo,
Poświętne, Suraż)

W ramach projektu zaplanowano
następujące wsparcie:
1. Wsparcie szkoleniowe w zakresie
podejmowania i prowadzenia
działalności gospodarczej dla 30
osób w postaci szkolenia „ABC
przedsiębiorczości- czyli jak założyć
firmę”
2. Wsparcie dla osób zamierzających
podjąć działalność gospodarczą –
dotacje w wysokości 23 000 zł dla
22 osób oraz wsparcie pomostowe finansowe
3. Wsparcie pomostowespecjalistyczne (22 osoby)
4. Forum wymiany doświadczeń
(22 osoby)

Projekt skierowany jest do osób
w wieku 30+ zamierzających rozpocząć
prowadzenie działalności gospodarczej
(z wyłączeniem osób, które posiadały
wpis do CEIDG/KRS/prowadziły
działalność na podstawie odrębnych
przepisów w okresie 12 miesięcy
poprzedzających dzień przystąpienia do
projektu), zamieszkujących subregion
Bielski tj. powiaty: bielski, hajnowski,
siemiatycki, gminy: Gródek,
Michałowo, Poświętne, Suraż
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01.01.2017 - 30.09.2018
Rekrutacja:
13-31.03.2017
godz. 15:30

Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Białymstoku
ul. Pogodna 63/1
15-365 Białystok
tel.:85 742 57 50
e-mail:
bialystok@zdz.bialystok.pl
http://www.zdz.bialystok.pl
Biura rekrutacyjno-konsultacyjne:
 Białystok
ul. Sienkiewicza 77
tel./fax. 85 675-13-89
 Bielsk Podlaski
ul. Kryniczna 22
tel./fax. 85 730-24-49
 Hajnówka,

19.

20.

Dotacje na Start –
kompleksowe wsparcie
w zakresie zakładania
i prowadzenia
działalności
gospodarczej
(woj. podlaskie, pow.:
m. Suwałki, suwalski,
sejneński, augustowski,
sokólski, moniecki)
Siostra PCK - edycja II

21.

Bądź aktywna!

Wsparcie szkoleniowe „ABC
przedsiębiorczości”, dotacje,
wsparcie pomostowo –
specjalistyczne, forum wymiany
doświadczeń

Osoby w wieku 30+planujących
założenie własnej firmy, osoby
bezrobotne, poszukujące pracy i bierne
zawodowo

Do 30.04.2017 r.

W ramach projektu uczestniczki
otrzymają następujące formy
wsparcia:
1. Indywidualne poradnictwo
zawodowe,
2. Kurs Siostry PCK – 130 godz.,
3. Staż w środowiskach PCK – 3miesięczne staże,
4. Warsztaty z aktywizacji
zawodowej – 8 godzin.
5. Pośrednictwo pracy
W ramach projektu uczestniczki
otrzymają następujące formy
wsparcia:
1. PORADNICTWO ZAWODOWE
2. STAŻE ZAWODOWE - 6-miesięczne
staże
3. POŚREDNICTWO PRACY 2-godz.

Kobiety pozostające bez zatrudnienia,
od 30 roku życia, zamieszkałe w
Białymstoku, pow. białostockim i
sokólskim.

marzec 2017 – maj 2018

Wsparciem zostaną objęte kobiety,
które nie pracują, mają 30 lub więcej lat
oraz mieszkają na terenie powiatu
m. Białystok, powiatu białostockiego lub
sokólskiego
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ul. Armii Krajowej 52
tel./fax. 85 682-24-85
 Siemiatycze
ul. Pałacowa 24
tel./fax. 85 655-21-43
Zakład Doskonalenia
Zawodowego
ul. Kościuszki 23, 16-400 Suwałki
e-mail: suwalki@zdz.bialystok.pl
Tel. 87 566 37 87 Suwałki
Tel.85 711 22 57 Sokółka
Tel.87 643 52 53 Augustów

Optima Hrs
ul. Piękna 5 lok. 28
15-282 Białystok
tel. 85/74 55 708
kom. 606 97 55 99
e-mail: siostrapck@optimahrs.pl
http://www.optimahrs.pl/projekt
y-unijne/siostra-pck-edycja-ii
Biuro Projektu:
ul. Piękna 5 lok. 22,
15-282 Białystok
marzec 2017 – luty 2018 Optima Hrs
ul. Piękna 5 lok. 28
15-282 Białystok
tel. 85/74 55 708
kom. 606 97 55 99
http://www.optimahrs.pl/projekt
y-unijne/badz-aktywna
Biuro Projektu:

22.

23.

AKTYWNA i
NIEZALEŻNA – II edycja
wsparcia aktywności
zawodowej kobiet
opiekujących się osobą
zależną

Kreatywne wsparcie
gwarancją aktywizacji
zawodowej osób
pozostających bez
pracy

W ramach projektu zaplanowano
m.in.:
1. Indywidualne Plany Działań
„Bilans Kompetencji”
2. Grupowe poradnictwo zawodowe
„Gotowość do zmian”
3. Kursy zawodowe:
a) Sprzedawczyni z obsługą kasy
fiskalnej z fakturowaniem – 120h
b) Pracownica biurowa z elementami
kadr i płac – 120h
c) Pracownica małej gastronomii –
120h
d) Office manager – 120h
4. Grupowe warsztaty aktywnego
poszukiwania pracy
5. Indywidualne pośrednictwo pracy
6. Staże zawodowe – 3-miesięczne
staże zawodowe.
Projekt przewiduje szkolenia dla 105
osób, w następujących zawodach:
- kierowca samochodu
ciężarowego – 22 os.
- spawacz MAG i TIG– 7 os.
- operator obrabiarek CNC – 9 os.
- monter zabudowy i robót
wykończeniowych w
budownictwie – 7 os.
- specjalista ds. kadr i płac – 10 os.

Projekt skierowany jest do kobiet
sprawujących opiekę nad osobą zależną,
w tym do kobiet po 30. roku życia oraz
do kobiet po 50. roku życia
zamieszkujących powiat białostocki,
sokólski oraz miasto Białystok,
pozostających bez zatrudnienia (osoby
bezrobotne, w tym zarejestrowane
w PUP, bierne zawodowo), w tym do
osób długotrwale bezrobotnych oraz
do osób o niskich kwalifikacjach.

Od marca 2017 do maja
2018 roku

Skierowany jest do 105 osób od 30 roku
życia, niezarejestrowanych lub
bezrobotnych zarejestrowanych w
Powiatowych Urzędach Pracy o profilu 1
i 2, zamieszkałych na terenie powiatów
m. Łomża, łomżyńskiego, kolneńskiego
oraz zambrowskiego, należących do co
najmniej jednej z grup:
- osoby 50+,
- kobiety,
17

Terminy rekrutacji:
- kierowca samochodu
ciężarowego, Spawacz
MAG i TIG, Operator
obrabiarek CNC – od
01.05.2017 do
30.06.2017
- monter zabudowy i
robót wykończeniowych
w budownictwie,

Optima HRS
ul. Piękna 5 lok. 22
15-282 Białystok
edawidowicz@optimahrs.pl
tel. 501183273
4progress - doradztwo i szkolenia
ul. Legionowa 30 lok. 205
15-281 Bialystok
tel.: 85 746 40 50; 502 514 119;
500 276 623; 698 623 456
fax: 85 746 40 50
e-mail: biuro@4progress.pl
http://www.4progress.pl/projekt
y/16-aktywna-i-niezalezna-iiedycja-wsparcia-aktywnoscizawodowej-kobiet-opiekujacychsie-osoba-zalezna

Biuro projektu:
Dom Technika NOT w Łomży,
ul. Polowa 45 pok. 208
( II piętro ).
Dokumenty rekrutacyjne do
wypełnienia można pobierać
bezpośrednio w biurze projektu
każdego dnia roboczego w
godzinach 7.30 – 18.00,
w sobotę 8.00 – 15.00

- opiekun dzieci do lat 3 – 6 os.
- asystent rodziny/opiekunka
domowa – 6 os.
- krawiec – 8 os.
- operator koparko-ładowarki - 8 os.
- pilarz – drwal – 5 os.
- księgowy – 10 os.
- sprzedawca/kasjer – 7 os.
Każdy uczestnik po przeszkoleniu
i uzyskaniu twardych kwalifikacji po
egzaminie państwowym lub
ukończeniu szkolenia z
kwalifikowanym certyfikatem
zostanie skierowany na 6 miesięczny
staż, po którym ma mieć
gwarantowane dalsze zatrudnienie
do 31.10.2018 roku.
Podczas realizacji szkoleń uczestnicy
będą ubezpieczeni. Dla osób
dojeżdżających na zajęcia
przewidziany jest zwrot kosztów
dojazdu z miejsca zamieszkania do
miejsca szkolenia.

- osoby z niepełnosprawne,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby o niskich kwalifikacjach –
maksymalnie średnie wykształcenie, a
następnie uzyskanie zatrudnienia do
31.10.2018.
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Specjalista ds. kadr i
płac, Opiekun dzieci do
lat 3 – od 01.05.2017 do
31.08.2017
- asystent
rodziny/opiekunka
domowa, krawiec,
operator koparkoładowarki – od
01.05.2017 do
31.10.2017
- pilarz – drwal,
księgowy,
sprzedawca/kasjer – od
01.05.2017 do
31.12.2017
Nie obowiązuje
kolejność zgłoszeń.
W okresie rekrutacji
biuro projektu będzie
przyjmowało
dokumenty od każdego
kto spełnia powyżej
opisane podstawowe
kryteria. Po zakończeniu
rekrutacji, powołana
Komisja zgodnie z
ustalonymi kryteriami
wyłoni osoby, które
zostaną skierowane do
udziału w projekcie.
Projekt przewiduje
przeszkolenie 105 osób
z tego:

lub ze strony internetowej
www.notlomza.pl.
Informacje o projekcie można
uzyskać w biurze projektu
w Łomży pod tel. 86 216 41 29
lub drogą mailową:
biuro@notlomza.pl

24.

SZKOLENIA, STAŻ I
PRACĘ MASZ – 2 edycja

Oferta projektu:
1) Poradnictwo zawodowe:
- Indywidualny Plan Działania 2 godz.
na osobę,
- Indywidualne Poradnictwo
Zawodowe (Aktywizacyjne) 6 godz.
na osobę,
2) Wsparcie psychologicznodoradcze - Indywidualne
Poradnictwo Psychologiczne
3) Szkolenia zawodowe:
- Pracownik Pomocniczy Obsługi
Hotelowej,
- Pracownik administracyjno-

Grupę docelową projektu stanowią
osoby w wieku powyżej 50 roku życia
pozostające bez zatrudnienia
zamieszkujące powiaty: bielski,
siemiatycki, hajnowski,
wysokomazowiecki.
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- z miasta Łomża
maksymalnie 15 % czyli
maksimum 15 osób.
- z powiatu
łomżyńskiego co
najmniej 15 % czyli
minimum 16 osób,
- z powiatu
kolneńskiego co
najmniej 15 % czyli
minimum 16 osób,
- z powiatu
zambrowskiego co
najmniej 15 % czyli
minimum 16 osób.
Po zakończeniu
rekrutacji z każdą osobą
przyjętą do projektu
zostanie podpisana
Deklaracja uczestnictwa
01.03.2017 r. –
30.06.2018 r.
Rekrutacja od marca do
grudnia 2017 r.

Open Education Group Sp. z o.o.
ul. Modlińska 1, 15-066 Białystok
tel. 85-869-11-69
fax. 85-869-11-70
Oddział terenowy:
Warsztat Terapii Zajęciowej
Caritas Diecezji Drohiczyńskiej
ul. Żwirki i Wigury 4
17-100 Bielsk-Podlaski
tel. 85-876-71-91

25.

POMAGAMY
zwalnianym

26.

Nowe kwalifikacje
i doświadczenie szansą
na zatrudnienie

27.

Start do pracy

biurowy,
- Kurs spawania blach i rur
z aluminium i jego stopów spoinami
pachwinowymi metodą MIG (131),
- Opiekun osoby starszej
i niepełnosprawnej – Siostra PCK
4) Staże zawodowe – 4-miesięczny
5) Pośrednictwo pracy 5 godz. na
osobę
Poradnictwo zawodowe. Staże
zawodowe, stypendia stażowe i
szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu
na szkolenia

Osoby będące na wypowiedzeniu,
zagrożone zwolnieniem lub straciły
pracę w przeciągu 6 miesięcy

Do 30.04.2017 r.

Poradnictwo zawodowe i wsparcie
psychologiczne, szkolenia
zawodowe, 4- miesięczne płatne
staże w lokalnych
przedsiębiorstwach

Osoby w wieku 30+ pozostające bez
zatrudnienia, osoby bezrobotne,
poszukujące pracy i bierne zawodowo

Do 30.04.2017 r.

Poradnictwo zawodowe,
pośrednictwo pracy, 12- miesięczne
płatne staże w lokalnych
przedsiębiorstwach

Osoby powyżej 30 roku życia
bezrobotne i nieaktywne zawodowo
z powiatów: sejneńskiego,
augustowskiego, monieckiego,
grajewskiego oraz m. Suwałki i powiat
suwalski

01.03. – 30.04.2017

Aktualizacja: 05.04.2017

20

Zakład Doskonalenia
Zawodowego
ul. Kościuszki 23, 16-400 Suwałki
e-mail: suwalki@zdz.bialystok.pl
Tel. 87 566 37 87 Suwałki
Tel.85 711 22 57 Sokółka
Tel.87 643 52 53 Augustów
Stowarzyszenie ”Suwalsko –
Sejneńskie” Lokalna Grupa
Działania
ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki
www.su-se.pl
Tel. 87 565 53 64
Agencja Rozwoju Regionalnego
„ Ares” S.A.
Ul. Osiedle II 6A, 16-400 Suwałki
Tel. 87 566 20 55
e-mail:
szkoła.ares@ares.suwalki.pl

