Lista projektów dofinansowanych w ramach Działania10.2
„Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia”, Poddziałanie 10.2.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej
29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe)”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
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ŚWIĘTOKRZYSKIE
CENTRUM EDUKACJI
I ROZWOJU
KRZESISŁAWA WRONA
ul. Żeromskiego 28/10
25-370 Kielce

Aktywność
zawodowa
drogą do
sukcesu

WYŻSZA SZKOŁA
BIZNESU
I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
ul. Akademicka 12
27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski

„Start do
kariery bez
żadnej
bariery”

FORMY WSPARCIA

1.Identyfikacja potrzeb uczestników projektu
2. Poradnictwo zawodowe
3. Szkolenia:
- kucharz z elementami HACCP
- magazynier z elementami wykorzystania ICT w zawodzie
- sprzedawca-kasjer
4. Staże zawodowe
5. Pośrednictwo pracy
1. Blok doradczy - IPD (Warsztaty dla długotrwale bezrobotnych
Mocni na rynku pracy indywidualne doradztwo zawodowe-IPD
indywidualne poradnictwo zawodowe)
2. Blok Edukacja zawodowa:
- spawacz:MIG-131/MAG 135/TIG141
- opiekun dzieci z prawem jazdy ktg.B.
- prawo jazdy ktg.C /C+E
- kucharz z kwalifikacją cukiernika
- magazynier z progr.magazynow. z obsł. Kasy
fiskalnej/terminala płatniczego i wózka jezdniowego lub

LICZBA
OSÓB
OBJĘTYCH
WSPARCIEM

TERMIN
REKRUTACJI

TEREN OBJĘTY
WSPARCIEM

województwo
świętokrzyskie

45
lipiec- wrzesień
2019

200

sierpień-wrzesień
2019

marzec-kwiecień
2020

powiat skarżyski
powiat Kielce
powiat kielecki
powiat opatowski
powiat ostrowiecki
powiat starachowicki

montażysta rusztowań budowlanych
- kurs fryzjerski
- hydraulik z uprawnieniami elektrycznymi SEP do1kv
- kurs księgowość w małej firmie
3. Staże zawodowe
4.Pośrednictwo pracy
3.

4.

5.

REGIONALNA IZBA
GOSPODARCZA
W STARACHOWICACH
ul. Murarska 11
27-200 Starachowice

STUDIUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO
I JĘZYKÓW OBCYCH S.C.
os. Słoneczne 14
27-400 Ostrowiec Św.

TOMASZ MAZUR
"SERWIS KADR"

"DIAGNOZAAKTYWIZACJAPRACA"

Aktywność
zawodowa
gwarancją
sukcesu

Praca 30 plus

1. Indywidualny plan działania
2. Działanie niwelujące bariery- poradnictwo zawodowe
3. Staże zawodowe
4. Indywidualne szkolenia zawodowe - Wskazane w IPD
zgodnie z Barometrem Zawodów 2019, (np.spawacz,
sprzedawca, kierowca itp).- zakończone
kompetencjami/kwalifikacjami/uprawnieniami
5. Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
1. Realizacja identyfikacji potrzeb osób pozostających bez
zatrudnienia oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych
i możliwości doskonalenia zawodowego w regionie poprzez
zastosowanie IPD
2. Szkolenia zawodowe:
- spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą
MAG 135 oraz TIG 141 z dodatkowymi uprawnieniami
ręcznego przecinacza termicznego
- magazynier z uprawnieniami do obsługi urządzeń
ransportu bliskiego
- operator obrabiarek skrawających sterowanych
numerycznie
3. Staże zawodowe
4. Pośrednictwo pracy
1. Doradztwo zawodowe
2. Kursy:
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wrzesień-grudzień
2019
województwo
świętokrzyskie
marzec-czerwiec
2020
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październik 2019
województwo
świętokrzyskie
maj 2020
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ul. Iłżecka 20
27-400 Ostrowiec Św.
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GRUPA DORADCZA
PROJEKT
SPÓŁKA
Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Andrzeja
Sokołowskiego 6
31-426 Kraków
STOWARZYSZENIE
PROREW
ul. Kasztanowa 12/15
25-555 Kielce

FUNDACJA CHALLENGE
EUROPE
Al.IX Wieków Kielc 6/17
25-516 Kielce

- spawacz MAG i TIG
- magazynier z obsługą wózka widłowego
- opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej
- pracownik ds. kadr i płac
- operator obrabiarek CNC
3. Staż zawodowy
4. Pośrednictwo pracy
RESTART
ZAWODOWY

Dołącz do
pracujących!

Kwalifikacje
przyszłości II

listopad-grudzień
2019

1. Indywidualne Poradnictwo Zawodowe z opracowaniem
Indywidualnego Planu Działania
2. Szkolenia zawodowe:
- pomoc kuchenna-kucharz małej gastronomii
- prawo jazdy kat. C,c+e+kwpcw;
3. Staże zawodowe - 3 miesięczne
4. Pośrednictwo pracy

48

1. Identyfikacja potrzeb i opracowanie IPD
2.Poradnictwo zawodowe w formie jobcoachingu
3.Szkolenia zawodowe:
- spawacz metodą mag 135
- przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B
- programista operator cnc
- grafik komputerowy z certyfikatem eccc
- szkolenia otwarte
4.Staże
5.Pośrednictwo pracy
6.Zatrudnienie subsydiowane

60

1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia
oraz diagnozowanie potrzeb szkoleniowych i możliwości
doskonalenia zawodowego w regionie poprzez zastosowanie
IPD
2 .Poradnictwo zawodowe

60

powiat ostrowiecki

październik 2019
województwo
świętokrzyskie
styczeń 2020

wrzesień 2019-luty
2020

województwo
świętokrzyskie

wrzesień-grudzień
2019

województwo
świętokrzyskie

3. Szkolenia / kursy:
- szkolenia otwarte
- operator CNC
- spawacz metodą MAG
- elektryk z uprawnieniami SEP
4. Staże zawodowe
5. Pośrednictwo pracy

Grupę docelową stanowią osoby bezrobotne, poszukujące pracy(pozostające bez zatrudnienia), w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie
Pracy, w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30. urodzin), wyłącznie długotrwale bezrobotne.
*

