
 
 

 

Lista realizatorów projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Świętokrzyskiego 
Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia 

(Konkurs nr RPSW.10.02.01-IP.01-26-324/20) 

L.p. Nazwa realizatora Nazwa projektu 
Liczba 

uczestników 
Formy wsparcia 

Terminy 
naborów 

Grupa docelowa 

1. 

CENTRUM ROZWOJU 
SPOŁECZNO-
EKONOMICZNEGO,  
39-120 Sielec 1A 
Tel.  (0-17) 222 15 75 
 
Biuro projektu zostanie 
utworzone na terenie 
województwa świętokrzyskiego  
w terminie marzec/kwiecieo br. 
 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 
CENTRUM ROZWOJU 

Aktywizacji Zawodowej 
osób powyżej  
29 roku życia 

pozostających bez 
zatrudnienia 

80 

 Identyfikacja Potrzeb 
Uczestnika 

 Indywidualny Plan Działania 

 Szkolenia otwarte zgodne  
z potrzebami uczestników 

 3 miesięczne staże zawodowe 

5 naborów 
począwszy od 

kwietnia 2021 r. 

mieszkaocy 
województwa 

świętokrzyskiego 

2. 

MAGDALENA 
ZABOROWSKA-SZARPAK 
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO 
"PERFEKT" w Kooskich 
ul. Łazienna 3,  
Tel.  668 895276 
 

Akcja- aktywizacja! 36 

 Identyfikacja Potrzeb 
Uczestnika 

 Poradnictwo zawodowe 

 Szkolenia zawodowe:  
- Kucharz z elementami  
HACCP 
  - Magazynier  
    z elementami 
    ICT w zawodzie 

Kwiecieo 2021 r. 
mieszkaocy 

województwa 
świętokrzyskiego 



 
 

 - Opiekun os. starszej   
lub niepełnosprawnej 

 6 miesięczne staże zawodowe 

 Pośrednictwo pracy 
 

3. 

STAROPOLSKA IZBA 
PRZEMYSŁOWO-
HANDLOWA w Kielcach,  
ul. Sienkiewicza 53,  
Tel. 41 344 43 92 
 

Miejsce pracy dla 
Ciebie 

57 

 Indywidualny Plan Działania 

 Poradnictwo Zawodowe 

 Refundacja kosztów 
wyposażenia lub doposażenie 
stanowiska pracy dla 
pracodawcy zatrudniającego 
uczestnika projektu. 
 

Styczeo 2021 r. 
mieszkaocy 

województwa 
świętokrzyskiego 

4.  

PODKARPACKA AGENCJA 
KONSULTINGOWO 
DORADCZA SP. Z O.O. 
Biuro w Skarżysku – 
Kamiennej, ul. 1 Maja 49 
pok. 3 
Tel. 510 931 343 
        516 019 606 

Zatrudnienie Twoją 
Szansą III edycja 

135 

 Określenie ścieżki zawodowej, 
pośrednictwo pracy 

 Szkolenia i kursy zawodowe: 
- Operator koparki kl.I-5 
- Prawo jazdy kat. C,C+E, 

świad. kwalifik. na  
przewóz rzeczy, ADR 

- Robotnik budowlany z 
uprawnien. SEP 

- Elektryk z uprawnien.   
SEP 

- Kosmetyczka z laminacją 
rzęs i stylizacją paznokci 

- Kurs podstaw      
rachunkowości z obsługą  
komputera 

- Obsługa klienta z jęz.  

I tura: marzec 
2021 r. 

 
II tura: lipiec 

2021 r. 

mieszkaocy 
województwa 

świętokrzyskiego 



 
 

angielskim ECCC 
- Operator podestów  

ruchomych 
- Szkol. w formule OPEN 

 Refundacja 
doposażenia/wyposażenia 
miejsca pracy 

 Staże zawodowe 
 

5.  

EUROPEJSKI DOM 
SPOTKAO - FUNDACJA 
NOWY STAW 
Biuro projektu w Kielcach, 
ul. Sandomierska 89 
Tel. 727 400 872 
m.wlodarczyk@eds-
fundacja.pl 
 

Sukces od zaraz 75 

 Analiza potrzeb uczestników,  

 Przygotowanie Indywidualnych 
Planów Działania 

 Pośrednictwo pracy 

 Szkolenia: 
- magazynier z obsługą   

komputera i wózka  
widłowego 

- opiekun osoby starszej 
- i niepełnosprawnej 
- pracownik ds. 

rachunkowości i księgowości 

 3 miesięczne staże zawodowe 
 

Styczeo 2021 r. 
mieszkaocy 

województwa 
świętokrzyskiego 

6.  

PIOTR MATYSIAK "EL-
TRANS" 
Biuro projektu  
w Starachowicach,  
ul. Kwiatkowskiego 4 
Tel. 600 733 715 

Świętokrzyskie źródło 
kwalifikacji 

70 

 Identyfikacja potrzeb  
i poradnictwo zawodowe 

 Szkolenia:  
- kurs prawa jazdy  

kat.C,C+E, KWP, 
szkolenie zbezpieczeostwa 
mocowania ładunku  oraz  

Luty 2021 r. 
mieszkaocy 

województwa 
świętokrzyskiego 



 
 

przewozu    
mat.niebezpiecznych 
w cysternach(ADR) 

- prawo każdy kat. D 

 3 miesięczne staże zawodowe 

 Pośrednictwo pracy 
 

7.  

STUDIUM KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO I JĘZYKÓW 
OBCYCH S.C. w Ostrowcu 
Świętokrzyskim 
os. Słoneczne 14,  
Tel. 41 262 40 67 
 

MOTYWACJA + 
KWALIFIKACJE = PRACA 

52 

 Identyfikacja potrzeb uczestnika 

 Szkolenia zawodowe: 
- spawanie blach i rur 

spoinami pachwinowymi  
metodą MAG 135 i oraz  
TIG 141 z uprawnieniami  
ręcznego cięcia  
termicznego  

- magazynier z 
uprawnieniami do obsługi  
urządzeo transportu  
bliskiego 

- kucharz czeladnik 
- operator obrabiarek 

skrawających sterowanych 
numerycznie 

 Staże zawodowe 

 Pośrednictwo pracy 
 
 

Marzec 2021 
mieszkaocy 

województwa 
świętokrzyskiego 

8.  
POWIATOWY URZĄD 
PRACY W KIELCACH,  
ul. Kolberga 4,  

ZATRUDNIENIE 
kierunkiem dla Ciebie 

130 
 Pośrednictwo pracy oraz 

doradztwo zawodowe 

 Szkolenia: 

Marzec – maj 
2021 r. 

 

Mieszkaocy 
powiatu 

kieleckiego 



 
 

Tel. 41 367 11 07 - kurs prawa jazdy kat. C 
 - kurs operator  
koparkoładowarki 
 - kurs specjalista ds.  
   finansowo-kadrowych 

 6-ścio miesięczne staże 
zawodowe 

 Refundacja kosztów 
doposażenia lub wyposażenia 
stanowiska pracy 

 

Luty – kwiecieo 
2022 r. 

9.  

CENTRUM BIZNESU  
I PROMOCJI KADR  
SPÓŁKA Z O.O.,  
w Ostrowcu 
Świętokrzyskim,  
os. Słoneczne 14, 
Tel. 41 247 66 76 
 

KWALIFIKACJE - 
AZYMUT - 

ZATRUDNIENIE 
72 

 
 

 Identyfikacja potrzeb  
i predyspozycji wraz z 
utworzeniem Indywidualnych 
Planów Działania 

 Poradnictwo zawodowe 

 Szkolenia odpowiadające 
indywidualnym predyspozycjom 
dopasowanym na etapie 
identyfikacji potrzeb 

 Pośrednictwo pracy 

 Staże zawodowe 
 

 
 

Marzec – 
kwiecieo 2021 r. 
 
Czerwiec – lipiec 
2021 r. 
 
Listopad – 
grudzieo 2021 r. 

Mieszkaocy 
gmin:  Waśniów, 

Ostrowiec 
Świętokrzyski, 

Kunów, 
Dmielów, 

Bodzechów, 
Bałtów 

 10. 
MIEJSKI URZĄD PRACY W 
KIELCACH,  
ul. Szymanowskiego 6,  

Zawodowy bumerang 200 
 Indywidualny Plan Działania 

 Pośrednictwo  
i poradnictwo zawodowe 

Marzec2021 r. 
(nabory ciągłe) 

 

Mieszkaocy 
miastaKielce 



 
 

Tel. 41 340 60 44 
 

 Szkolenia dopasowane do 
potrzeb 

 Staże (maks. 6-ścio miesięczne) 

 Wyposażenie lub doposażenie 
stanowiska pracy 
 

 11. 

REGIONALNA IZBA 
GOSPODARCZA W 
STARACHOWICACH,  
ul. Murarska 11,  
Tel.  41 274 04 08 
 

"OD DIAGNOZY PO 
AKTYWIZACJĘ" 

63 

 Identyfikacja potrzeb osób 
pozostających bez zatrudnienia 
poprzez tworzenie 
Indywidualnych Planów 
Działania 

 Pośrednictwo pracy 

 Szkolenia w zawodach 
poszukiwanych przez 
pracodawców na rynku pracy 

 6-ścio miesięczne staże 
zawodowe 

 Wyposażenie lub doposażenie 
stanowiska pracy 

 

Luty 2021 
mieszkaocy 

województwa 
świętokrzyskiego 

 12. 

AKADEMIA 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
SPÓŁKA Z O.O.,  
Biuro projektu w Kielcach  
ul. Targowa 18/5,  
Tel.  41 275 00 58 
 

AKTYWIZACJA SZANSĄ 
NA SUKCES 

65 

 Indywidualny Plan Działania 

 Szkolenie: kucharz  
z obsługą pieca piekarniczego 

 Szkolenia i kursy zawodowe 
zgodne  
z predyspozycjami uczestników 
oraz potrzebami pracodawców 

 Staże zawodowe  

 Wyposażenie lubdoposażenie 
stanowisk pracy pracodawcom 

Marzec 2021 r. 
mieszkaocy 

województwa 
świętokrzyskiego 



 
 

 

 

W projektach mogą uczestniczyd wyłącznie osoby powyżej 29 roku życia: 

zatrudniającym uczestników 
projektu. 
 

 13. 

GRUPA DORADCZA 
PROJEKT SPÓŁKA Z O.O. 
Biuro projektu w Kielcach 
Al. IX Wieków Kielc 6/8   
(I piętro, pokój nr 8)  
Budynek Becher Platinum, 
wejście od ul. Cichej.  
Tel. 733 844 200 
gdpbiurokielce@wp.pl 

KLUCZ DO 
ZATRUDNIENIA 

120 

 Indywidualne  
poradnictwo zawodowe  
wraz z opracowaniem  
Indywidualnego Planu  
Działania 

 Szkolenia: 
- pomoc kuchenna/kucharz 

małejgastronomii 
- prawo jazdy kat. C. 
- magazynier z obsługą  

wózków widłowych 
- sprzedawca/  

telemarketer 
- specjalista  sprzedawca 

internetowy 
- indywidualne szkolenia  
- zgodne z predyspozycjami 

uczestników i potrzebami 
pracodawców 

 Pośrednictwo pracy 

 Staże zawodowe 
 

     Luty 2021 
mieszkaocy 

województwa 
świętokrzyskiego 

mailto:gdpbiurokielce@wp.pl


 
 

Osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), poszukujące pracy (pozostające bez 
zatrudnienia) lub bierne zawodowo zwłaszcza te znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: 

- osoby po 50 roku życia , 
- kobiety, 
- osoby z niepełnosprawnościami, 
- osoby długotrwale bezrobotne, 
- osoby z niskimi kwalifikacjami, 
- osoby sprawujące opiekę nad osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz powracające na rynek pracy po 

zakooczonym okresie sprawowania opieki. 
 

Osoby zaliczające się do poniższych grup: 
- imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), 
- reemigranci, 
- osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, 
- osoby pracujące tj. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-

prawnych, 
- bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat. 

 
Co najmniej 30% uczestników projektu będą stanowid osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne 
zawodowe (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne), które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. 
wskutek pandemii COVID-19.Wsparcie w/w grup docelowych może dotyczyd jedynie osób powyżej 29 roku życia. 
 


