
Lista projektów  

dofinansowanych w ramach działania 

Działanie 10.02.01  

"Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia” 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
 

L.p. Realizator Kontakt Tytuł projektu 

 
Formy Wsparcia 

Liczba 
uczestników 

Obszar realizacji 
projektu 

Rekrutacja   

1. 
CENTRUM ROZWOJU 

SPOŁECZNO-

EKONOMICZNEGO 

 

25-001 Kielce, ul. 

Kasztanowa 

12/15 

Tel.  172220132 

e-mail: 

crse@crse.org.pl 

www.crse.org.pl 

Nowe kwalifikacje  

w zakresie 

Inteligentnych 

Specjalizacji woj. 

świętokrzyskiego 

szansą za 

zatrudnienie! 

 

 Identyfikacja potrzeb, utworzenie 

IPD. 

 Pośrednictwo Pracy. 

 Szkolenia zawodowe: 

- operator Maszyn CNC, 

- spawacz metodą MAG 135, 

- kurs spawania blach i rur spoinami 

pachwinowymi metodą MAG (135), 

- kurs kosmetyczki w branży turystyki  

 zdrowotnej i prozdrowotnej, 

- kurs recepcjonista w branży turystki 

zdrowotnej i prozdrowotnej, 

- kurs ECDL CAD, 

- kurs ECDL PROFILE - 3 MODUŁY. 

 Staże zawodowe. 

 

144 
województwo 

świętokrzyskie 

od 05.2018 r. 

 

2. 

INSTYTUT ROZWOJU I 

INNOWACJI  

EURO-KONSULT 

Sp. z o.o. 

 

 

ul. Narutowicza 

57/8, 20-016 

Lublin 

Tel. 815318826 

e-mail: 

biuro@euro-

konsult.pl8826  

www: www.euro-

konsult.pl  
(dane kontaktowe 

na województwo 

 

Mobilne 

Świętokrzyskie 

 Indywidualne Plany Działania. 

 Szkolenia: 

- prawo jazdy kat. C, 

- prawo jazdy kat. C+E, 

- KWP (kwalifikacja wstępna 

przyspieszona). 

 Pośrednictwo pracy.  
60 

 

województwo 

świętokrzyskie  

04-12.2018 r. 

mailto:crse@crse.org.pl
http://www.crse.org.pl/
mailto:biuro@euro-konsult.pl8826
mailto:biuro@euro-konsult.pl8826
http://www.euro-konsult.pl/
http://www.euro-konsult.pl/


świętokrzyskie 

zostaną wkrótce 

podane) 

 
 
 
 

3.  
 
 
 
 

PODKARPACKA 

AGENCJA 

KONSULTINGOWO 

DORADCZA SP. Z O. O. 

 

Skarżysko-

Kamienna, ul. 1 

go Maja 49 pokój 

nr 3, 26-110 

Skarżysko-

Kamienna  

tel. 510 931 343, 

516 019 606 

Biuro PAKD 

Kielce         

ul. Warszawska 

34/609-610, 25-

312 Kielce 

tel. 508 030 704, 

518 442 843 

  

Zatrudnienie Twoją 

Szansą II edycja 

 Pośrednictwo Pracy. 

  Szkolenia i kursy zawodowe: 

-spawanie MIG/MAG, 

-spawanie TIG, 

- przedstawiciel handlowy z prawem 

jazdy kat. B, 

- fryzjer, 

-barman/kelner, 

-prawo jazdy kat. C, C+E, świadectwo 

kwalifikacji na przewóz rzeczy, ADR. 

 Staże.  

 Wsparcie zatrudnieniowe. 

 

300 
województwo 

świętokrzyskie 

03-05.018 r. 

08-10.2018 r. 

01-02.2019 r. 

 

 
 
 
 

4.  
 
 
 
 

POWIAT KIELECKI/  

POWIATOWY URZĄD 

PRACY W KIELCACH 

 

ul. Kolberga 4,  

25-620 Kielce 

Tel. 413671107 

e-mail: 

kiki@praca.gov.p

l  

www: 

www.kielce.praca

.gov.pl  

Rynek pracy pełen 

Szans! 2 

 Doradztwo zawodowe oraz 

pośrednictwo pracy. 

 Szkolenia zawodowe: 

- op. osób starszych i niepełnospr.,  

- konsultant ds. syst. informat., 

- monter zabudowy. i robót wykończ.  

w budownictwie, 

- kurs spawalniczy-MAG + TIG + cięcie 

term., tlen. i plazm., 

-magaz. z obsługą kasy fisk. i wózków 

widł., 

-nowoczesny sprzedawca-fakturzysta z 

obsługą kas fisk. i terminali płat., 

- Staż zawodowy.  

 

60 powiat kielecki  
08-10.2018 r.  

06-08.2019 r. 

mailto:kiki@praca.gov.pl
mailto:kiki@praca.gov.pl
http://www.kielce.praca.gov.pl/
http://www.kielce.praca.gov.pl/


 
 
 
 
 

5  
 
 
 

 
 

 

POWIAT KONECKI/ 

POWIATOWY URZĄD 

PRACY W KOŃSKICH 

 

ul. Staszica 2,  

26-200 Końskie 

Tel. 412604362, 

e-mail: 

kiko@praca.gov.

pl  

 www: 

http://konskie.pra

ca.gov.pl/  

 

 

Akcja aktywizacja 

 

 Poradnictwo zawodowe, 

  Szkolenia: 

- obsługa i programowania obrabiarek 

sterowanych numerycznie oraz 

technologie informacyj. 

komunikacyj.(ICT), 

- spawanie blach i rur spoinami 

pachwinow. metodą MAG135, 

 Staże,  

 Prace interwencyjne. 

 Refundacja pracodawcy kosztów 

wyposażenia lub  

doposażenia stanowiska pracy. 

128 

województwo 

świętokrzyskie, 

powiat konecki, 

gmina 

końskie 

 

od 06.2018 r. 

 
 

 6 
 
 
 
 

STAROPOLSKA IZBA 

PRZEMYSŁOWO-

HANDLOWA 

 

  

ul. Sienkiewicza 

53, 25-002 Kielce 

Tel. 413444392 

e-mail: 

sekretariat@siph.

com.pl  

 www: 

siph.com.pl  

 

Praca dla Ciebie 

 

 Identyfikacja potrzeb – IPD. 

 Poradnictwo zawodowe. 

 Wyposażenie lub doposażenie 

stanowiska pracy. 

 Subsydiowane zatrudnienie. 60 
województwo 

świętokrzyskie 
od 05.2018 r. 

 
 
 
 

7  
 
 
 
 

STUDIUM 

KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO  

I JĘZYKÓW OBCYCH 

S.C. 

 

al. Jana Pawła II, 

63 B, 27-400 

Ostrowiec 

Świętokrzyski 

Tel. 412624067 

 e-mail: 

biuro@skzijo.pl  

www: 

www.skzijo.pl  

Kwalifikacje  

i doświadczenie 

zawodowe szansą na 

lepsze jutro 

 Identyfikacja potrzeb uczestników – 

IPD. 

 Poradnictwo pracy i pośrednictwo 

zawodowe. 

 Szkolenia zawodowe: 

- spawanie blach i rur spoinami 

pachwinowymi metodą MAG 135 oraz 

TIG 141 z dodatkowymi uprawnieniami  

ręcznego przecinacza termicznego,  

- operator magazynowych urządzeń 

transportu bliskiego z obsługą magazynu,  

- operator tokarek i frezarek sterowanych 

numerycznie.  

 Staże zawodowe. 

 

 

 

60 
województwo 

świętokrzyskie 

05.2018 r. 

01.2019 r.  

mailto:kiko@praca.gov.pl
mailto:kiko@praca.gov.pl
http://konskie.praca.gov.pl/
http://konskie.praca.gov.pl/
mailto:sekretariat@siph.com.pl
mailto:sekretariat@siph.com.pl
mailto:biuro@skzijo.pl
http://www.skzijo.pl/


 
 
8 
 
 

 

 

AKADEMIA 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

SPÓŁKA Z O.O. 

 

 

 

    ul. Mała 14, 

25-012 Kielce 

Tel. 412750058 

e-mail: 

biuro@ap.org.pl  

www: 

www.ap.org.pl  

 

 

 

AKTYWIZACJA – 

SZKOLENIE - 

PRACA 

 Indywidualne poradnictwo 

zawodowe.  

 kursy zawodowe: 

- szwalniczy,  

-Indywidualne zgodne z IPD, 

- koparko-ładowarki, 

-uprawnienia elektryczne/ energetyczne/ 

gazowe, 

- księgowość, 

-handlowiec+ prawo jazdy kat. B. 

 Staże zawodowe.  

 Wyposażenie lub doposażenie 

stanowiska pracy.  

 

 

82 

 

województwo 

świętokrzyskie  

 

05-06.2018 r. 

11-12. 2018 r. 

 

 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 

FUNDACJA 

CHALLENGE EUROPE 

 

ul. 

Marszałkowska 

73/49, 25-549 

Kielce  

Tel. 512266700 

 e-mail: 

tomasz.krzyzansk

i@fundacjachalle

nge.org  

www: 

http://www.funda

cjachallenge.org/     

 

Kwalifikacje 

przyszłości ! 

 Identyfikacja potrzeb uczestników -

IPD (TYP1), - poradnictwa 

zawodowego (TYP2a). 

 Kursy: 

- operator -programista CNC z obsługą 

programu AutoCad, 

 - kosztorysant robót budowlanych  

z obsługą programu NormaPro, 

- Spawacz metodą MAG 135 z obsługą 

programu AutoCad,  

- instruktor fitness z podst. obsługą 

komputera, 

- przewodnik PTTK z podstawową 

obsługą komputera z internetem. 

 Staże zawodowe.  

 Pośrednictwo pracy.  

60 
województwo 

świętokrzyskie  
04-05. 2018 r. 

 
 
 
 
10 
 
 
 

SZKOŁA 

ZARZĄDZANIA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIDZIALNOŚCIĄ 

 

 

ul. Słowackiego, 

19, 27-400 

Ostrowiec 

Świętokrzyski 

Tel. 412620543 

e-mail: 

szkola_zarzadzan

ia@poczta.onet.pl  

www: szkola-

zarzadzania.pl   

 

30 plus  

 Diagnoza i identyfikacja potrzeb 

szkoleniowych poprzez IPD oraz 

poradnictwo zawodowe. 

 Szkolenia: 

- finansowo kadrowe,  

-administracyjno kadrowe,  

- pracownik biurowy, 

- technolog robót wykończeniowych.  

 Staże zawodowe.  

 

60  

województwo 

świętokrzyskie 

powiat 

opatowski, 

powiat 

ostrowiecki 

 

 

od 06.2018 r. 

mailto:biuro@ap.org.pl
http://www.ap.org.pl/
mailto:tomasz.krzyzanski@fundacjachallenge.org
mailto:tomasz.krzyzanski@fundacjachallenge.org
mailto:tomasz.krzyzanski@fundacjachallenge.org
http://www.fundacjachallenge.org/
http://www.fundacjachallenge.org/
mailto:szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl
mailto:szkola_zarzadzania@poczta.onet.pl


11 

 

 

 

WORK & TRAINING 

SERVICE JANUSZ 

ŻUCZEK 

 

 

25-512 Kielce, ul. 

Warszawska 25/4 

Tel. 172226957 

e-mail: 

biuro@workts.pl  

www: 

www.workts.pl  

Praca Przyszłości  

 Indywidualny Plan Działania. 

 Kursy zawodowe: 

- instalatora urządzeń OZE, 

- kurs AutoCAD stopień I i II, 

- kurs spawalniczy TIG oraz ITC, 

- kurs zawodowy fizjoterapeutyczny oraz 

ITC, 

- kurs kosmetyczny I i II stopnia oraz 

ITC. 

 Staże zawodowe. 

 

 

112 
województwo 

świętokrzyskie 

04-09.2018 r. 

od 01.2019 r. 

 
12 

AGENCJA ROZWOJU 

LOKALNEGO SP. Z O.O. 

W OSTROWCU  

ŚWIĘTOKRZYSKIM 

 

ul. Sandomierska 

26A 

27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyski 

Tel. 412480370 

e-mail: 

arl@arl.ostrowiec

.pl  

www: 

www.arl.ostrowie

c.pl  

 

 

 

AKTYWNI NA 

RYNKU PRACY 

 

 

 Indywidualny Plan Działania,  

 Szkolenia zawodowe: 

- piekarz z elementami cukiernictwa, 

- spawanie metodą MAG z modułem 

przecinacza tlenowego,  

- kucharz, 

- brukarz,  

- operator koparko-ładowarki, 

- księgowy I – go stopnia,  

 Staże zawodowe.  

 

 

 

50 

województwo 

świętokrzyskie, 

powiat 

ostrowiecki 

 od 04.2018 r. 

 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
 
 

 

CONSULTOR SPÓŁKA  

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCĄ 

 

 

Ul. Sandomierska 

89 

25-318 Kielce  

Tel. 500 026 613, 

509 897 754 

mail: 

info@consultor.p

l  

www: 

www.consultor.pl  

 

 

Czas na zmiany! 

 

 Identyfikacja potrzeb, IPD. 

 Pośrednictwo pracy. 

 Szkolenia: 

- wizażystka-stylista/kosmetyczka 

/kucharz/piekarz/spawacz,  

- operator obrabiarek sterowanych 

numerycznie CNC,  

- magazynier z obsł. komputera i wózka 

widłowego, 

- monter/ka OZE z upraw SEP i obsł. 

kamery termowizyjnej. 

 Staże.  

 

 

180 

 

województwo 

świętokrzyskie 

05.2018-03.2019 r. 

mailto:biuro@workts.pl
http://www.workts.pl/
mailto:arl@arl.ostrowiec.pl
mailto:arl@arl.ostrowiec.pl
http://www.arl.ostrowiec.pl/
http://www.arl.ostrowiec.pl/
mailto:info@consultor.pl
mailto:info@consultor.pl
http://www.consultor.pl/
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ŚWIĘTOKRZYSKIE 

CENTRUM EDUKACJI  

I ROZWOJU  

KRZESISŁAWA WRONA 

 

ul.  

Śniadeckich 

31/13, 25-366 

Kielce 

Tel. 48 41 364 22 

19 

e-mail:  

biuro.sceir@gmai

l.com  

www: 

www.sceir.webd.

pl  

Komu w drogę, temu 

praca! 

 

 Opracowanie IPD. 

 Poradnictwo zawodowe. 

 Szkolenia zawodowe: 

- przedstawiciel handlowy w turystyce 

zdrowotnej i prozdrowotnej + cert. VCC, 

-  kelner, 

- barman,  

- operator wózków jezdniowych z elem. 

obsł. magazynu w branży metal. – odlew. 

+ uprawnienia UDT.   

 Staże zawodowe. 

 

 

52 
województwo 

świętokrzyskie 
04.2018-09.2018 r. 

 
 
 
 
15 
 
 
 
 
 

CENTRUM 

KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO  

W BUSKU-ZDROJU 

ul. Wojska 

Polskiego 31,  

28-100 Busko-

Zdrój 

Tel. 413788210 

e-mail: 

zdz@busckz.kiel

ce.pl  

www: 

zdz.kielce.pl   

NOWY ZAWÓD - 

LEPSZE ŻYCIE 

 IPD i realizacja programów 

aktywizacji zawodowej. 

 Kursy: 

- kierowca wózków jezdniowych  

z napędem silnikowym, 

- kierowca KAT C + E + kwalif. wstępna 

przysp.  

 Staże.  

 

 

120 
województwo 

świętokrzyskie 
03.2018-12.2018 r. 

16  

 

 

STOWARZYSZENIE 

FORUM 

PRACODAWCÓW 

 

 

 

ul. Sienkiewicza 

68, 25-002 Kielce 

Tel. 413448080 

e-mail: fp-

praca@kielce.co

m  

www: 

www.fp.kielce.co

m  

Praca szuka człowieka 

– w turystyce  

i przemyśle 

 Diagnoza potrzeb, doradztwo  

i pośrednictwo zawodowe. 

 Kursy: 

- pracownik turystyki zdrowotnej; -

pomocnik kucharza/kelner, obsługa 

pięter/housekeeping, recepcjonista/                 

asystent gości, 

- betoniarz/zbrojarz, pracownik obróbki 

drewna/stolarz, operator suwnic. 

 Staże zawodowe - wyposażenie lub 

doposażenie stanowiska pracy. 

 

 

 

56 
województwo 

świętokrzyskie 
od 02.2018 r.  

mailto:biuro.sceir@gmail.com
mailto:biuro.sceir@gmail.com
http://www.sceir.webd.pl/
http://www.sceir.webd.pl/
mailto:zdz@busckz.kielce.pl
mailto:zdz@busckz.kielce.pl
mailto:fp-praca@kielce.com
mailto:fp-praca@kielce.com
mailto:fp-praca@kielce.com
http://www.fp.kielce.com/
http://www.fp.kielce.com/
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ZAKŁAD 

DOSKONALENIA 

ZAWODOWEGO  

W KIELCACH 

ul. 

Paderewskiego 

55, 25-950 Kielce 

Tel. 413664791 

e-mail: 

zdz@zdz.kielce.p

l  

www: 

zdz.kielce.pl  

Kompleksowe 

wsparcie aktywności 

zawodowej osób 

powyżej 29 roku życia 

z terenu województwa 

świętokrzyskiego  

(3 edycja) 

 Identyfikacja potrzeb. 

 Pośrednictwo pracy. 

 Kursy: 

- technolog robót wykończeniowych w 

budownictwie + eksploat. urządzeń, inst. 

i sieci elektroenergetycznych, 

- szwaczka, 

- pracownik hurtowni i magazynu z 

obsługą wózka jezdn.,  

- spawacz MAG + TIG + kurs ręcznego 

cięcia plazmą, 

-  elektryk 

- stolarz z obsługą maszyn CNC 

- brukarz + język niemiecki branżowy 

- kucharz – dietetyk/ kucharz - kelner 

- opiekun osób starszych, chorych i ON.  

 Staże zawodowe. 

 

 

192 
województwo 

świętokrzyskie 
od 03.2018 r. 

18 

 

 

 

PIOTR MATYSIAK "EL 

TRANS" 

 

 

 

 

 

Starachowice, 
ul. Hutnicza 1 
Tel. 41 275 28 
85, 41 242 43 

42 
matyspiotr@o2.pl  

www: 

http://www.eltran

s.info.pl  

Źródło kwalifikacji 

 Identyfikacja potrzeb. 

 Poradnictwo zawodowe. 

 Pośrednictwo pracy. 

 Szkolenia: 

-kursy prawa jazdy kat.C, C+E, KWP na 

przewóz rzeczy, szkolenie bezp. 

mocowania ładunku, obsługi HDS oraz 

przewozu materiałów niebezpiecznych  

w cysternach (ADR). 

 

60  
województwo 

świętokrzyskie 
07.2018-01.2019 r. 

 

mailto:zdz@zdz.kielce.pl
mailto:zdz@zdz.kielce.pl
mailto:matyspiotr@o2.pl
http://www.eltrans.info.pl/
http://www.eltrans.info.pl/

