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1.   Powiatowy Urząd 

Pracy  w 
Kielcach 

ul. Kolberga 4 

25-620 Kielce  tel. 
41 367 11 81 

 

Praca 
popłaca! 

- Identyfikacja potrzeb osób 
pozostających bez 
zatrudnienia oraz 
diagnozowanie potrzeb 
szkoleniowych  i możliwości 
doskonalenia zawodowego w 
regionie poprzez zastosowanie 
Indywidualnych Planów 
Działania.  
 

- Szkolenia:  
- opiekun osób starszych  
- kucharz  
- kelner  
- operator koparko-
ładowarki  
- spawacz metodą MAG – 
135  
- hydraulik  
 

- 6-ścio miesięczne staże 
zawodowe.   
 

 
 

100  

 

marzec  
2017   

 

powiat kielecki  



2.   Staropolska Izba 

Przemysłowo – 
Handlowa 

ul. Sienkiewicza 53 
25-002 Kielce tel. 41 

344 43 92 
www.siph.com.pl 

 

Szukasz 
pracy?  

Skorzystaj  

 

- Identyfikacja potrzeb 
osób pozostających bez 
zatrudnienia- 

Indywidualny Plan Działania 
 

- Wyposażenie 
lubdoposażenie 

Stanowiska pracy  
 

- Subsydiowane 
zatrudnienie  
 

- Poradnictwo 
zawodowe  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

80  

 
 
 

lipiec   
2017  

 

Gminy: 
zagnańsk,strawczyn, 
sitkówka- nowiny, 
piekoszów,morawica, 
miedziana góra,  
masłów, górno,  
daleszyce, chmielnik, 
chęciny,  
kielce 
 

 

3.  Miejski Urząd 
Pracy w Kielcach 
ul.  
Szymanowskiego 
6 25-361 Kielce 
tel. 41 340 60 67 
www.mup.kielce. 
pl 

 
 

Idealny 
pakiet  

- Pośrednictwo pracy 

- Indywidualny Plan 
Działania -Szkolenia:  
- operator koparko-
ładowarek   
     w zakresie III klasy   
     uprawnień  
   - spawanie metodą MAG -135   
      i TIG 141-1  
- prawo jazdy kat. C, C+E    
- sprzedawca z obsługa kas        
fiskalnych i terminali          
płatniczych    - kucharz, kelner  
- opiekunka  
- magazynier z obsługą 
wózka      widłowego  
- instalator systemów      
      Fotowoltaicznych  
- monter instalacji san-
grz 

- 6ścio miesięczne staże 
zawodowe  
- Wyposażenie i 
doposażenie stanowiska pracy  
- Jednorazowe środki na 
podjęcie działalności 
gospodarczej - Subsydiowane 
zatrudnienie  
 
 

 
 
 

300  

 
 
 
 

czerwiec 
2017  

 
 
 
 

gmina kielce 



 
 

4.  Fundacja  
Challenge Europe  
ul.  
Marszałkowska  
73/49  
 25-549 Kielce 
tel. 512266700  
www.fundacjacha 
llenge.org  

Praca - 
Kariera -  
Sukces  

- Identyfikacja potrzeb 
osób pozostających bez 
zatrudnienia- 

Indywidualny Plan Działania 

- Poradnictwo 
zawodowe - Szkolenia:  
          -tester oprogram. z 
certyfik.   
           ISTQB  
- księgowość  
- szkolenia otwarte   
- 3 miesięczne staże 
zawodowe 

- Pośrednictwo pracy 

60  lipiec 2017  gminy: zagnańsk, 
strawczyn, 
sitkówka- nowiny, 
piekoszów, 
morawica, 
miedziana  
góra,masłów,górno,   
daleszyce, 
chmielnik, chęciny,  
kielce 
 



5.  HDA - Centrum  
Szkolenia,  
Doradztwa  
Finansowego i  
Biznesu Hubert  

Rozwój 
KOFu moim 
sukcesem  

- Identyfikacja potrzeb osób 
pozostających bez 
zatrudnienia- 

Indywidualny Plan 
Działania - Poradnictwo 
zawodowe- grupowe  
 

80 I tura:  
lipiec 2017  
 

II tura:  
Styczeń 
2018 

gminy: zagnańsk, 
strawczyn, 
sitkówka- nowiny, 
piekoszów,  

 

 Durlik, ul. Leśna 
1A, 25-509 Kielce 
tel. 42 239 79 86 
www.forecast.co 
m.p 

 - Szkolenia:  
- spawacz MAG 135  
- masażysta  
- tester oprogramowania  
- szkolenia otwarte  
 

- 3 miesięczne staże 
zawodowe  

  morawica, 
miedziana 
góra,masłów,górno,   
daleszyce, 
chmielnik, chęciny, 
kielce 

6.  International  
House Elżbieta  
Wojsa, ul. 
Wesoła 33, 25-
353 Kielce tel. 
505104145 
www.ihkielce.co 
m  

Zawód 
kierowca  

- Doradztwo 
psychologicznozawodowe  
- Szkolenia:  
- dla kierowców kat 
C/ C+E  
 

- 3 i 6ścio miesięczne 
staże zawodowe  

20  maj 2017  gminy: 
sitkówkanowiny, 
morawica, gmina 
kielce 
 

7.  Europejski Dom  
Spotkań Fundacja 
Nowy Staw, ul.  
Przechodnia 4, 
20-003 Lublin 
tel. 815346191  
www.eds- 

fundacja.pl  

Zmiana na 
lepsze!  

- Identyfikacja 
potrzeb uczestników 
projektu - Poradnictwo 
zawodowe - Pośrednictwo 
pracy -Szkolenia:  
- pracownik robót 
wykończ.               z 
uprawieniami eneget.           
- sprzedawca z obsługą 
kasy              fiskalnej  
- spawacz metodą 
MAG  
- 3 miesięczne staże 
zawodowe 
 

82  marzecsierpień2017  gminy: zagnańsk, 
strawczyn, sitkówka- 
nowiny, 
piekoszówmorawica,  
miedziana góra, 
masłów,  górno, 
daleszyce,  chęciny,  
kielce 
 



8.  BCO Biuro  
Doradztwa 
Biznesowego A. 
Nowak, M. 
Boryta - 
Borowiecka Sp. J. 
Al. IX Wieków  
Kielc 8/29, 25-
516 Kielce tel. 
413450239 
www.bco24.eu  

Pracuję 
dziękikwalifikacjom 

- Indywidualne 
doradztwo  
zawodowe  
- Grupowe 
doradztwo zawodowo   
– psychologiczne  
- Szkolenia otwarte  - 
6scio miesięczne staże 
zawodowe  

60  Kwiecień 
lipiec 2017  

gminy: zagnańsk, 
strawczyn, sitkówka- 
nowiny, 
piekoszówmorawica,  
miedziana góra, 
masłów,  górno, 
daleszyce,  chęciny, 
kielce 
 

9.  Project HUB  
Sp. Z o.o.,  
Al. IX Wieków 
Kielce 6/8, 25-516 
Kielc 
Tel. 782 445 263 

www.projecthub. 
pl 
 

Mam pracę! - Identyfikacja 
potrzeb     
uczestniczek 
projektu - Szkolenia 
dopasowane do  
indywidualnych 
potrzeb  
- 3 i 6 ścio miesięczne staże 
zawodowe  

25  kwiecień 2017- 
luty 2018  

gminy: zagnańsk, 
strawczyn, sitkówka-  
nowiny, 
piekoszówmorawica,  
miedziana góra, 
masłów,  górno, 
daleszyce,  chęciny,  
kielce 
 

      

 
 
 
 
*Grupę docelową stanowią osoby powyżej 29 r. ż1., znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które są bezrobotne, poszukujące 
pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako 
bezrobotne, należące co najmniej do jednej z poniższych kategorii:  

 osoby po 502roku życia,  

 kobiety,  

 osoby z niepełnosprawnościami,  

 osoby długotrwale bezrobotne,  

 osoby z niskimi kwalifikacjami,   

 osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki. 
  

w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby, dla których ustalono pierwszy lub 
drugi profil pomocy (bezrobotni aktywni i bezrobotni wymagający wsparcia) zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy(Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.). 

                                                                                 
1Grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu 
rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia). Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu 
rozpoczęcia udziału w projekcie. 
2 Osoby po 50 roku życia, to te, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 50 lat. Wiek uczestników określany jest na 
podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 

 


