
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 

1. 
CENTRUM ROZWOJU 

SPOŁECZNO-
EKONOMICZNEGO 

25-001 Kielce, ul. Kasztanowa 12/15 
Tel.  887 788 051 

http://nowekwalifikacje.org.pl/  

Nowe kwalifikacje  
w zakresie Inteligentnych 

Specjalizacji woj. 
świętokrzyskiego szansą za 

zatrudnienie! 
 

 
 Szkolenia: 
- 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. 

2. EL – TRANS 

 ul. Hutnicza 1,  Starachowice 
 600 733 715, 606 908 060 

www: 
http://www.eurokonsult.pl/szkolenia/woj-

swietokrzyskie/355-mobilne-swietokrzyskie-
wojswietokrzyskie.html 

 
Mobilne Świętokrzyskie. 

 
 Szkolenia: 
- prawo jazdy kat. C, 
- prawo jazdy kat. C+E, 
- KWP (kwalifikacja wstępna przyspieszona). 

 
3.  
 
 
 
 

PODKARPACKA 
AGENCJA 

KONSULTINGOWO 
DORADCZA SP. Z O. O. 

Biuro PAKD Kielce         
ul. Warszawska 34/609-610, 25-312 Kielce 

tel. 508 030 704, 518 442 843 
http://www.pakd.pl/projekty/projektyrealiz

owane/19/twoja-szansa-na-
przedsiebiorczosc-ii-edycja 

Zatrudnienie Twoją Szansą. 
II edycja 

 
 Szkolenia: 
-spawanie MIG/MAG, 
-spawanie TIG, 
- przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat.B, 
- fryzjer, 

http://nowekwalifikacje.org.pl/
http://www.eurokonsult.pl/szkolenia/woj-swietokrzyskie/355-mobilne-swietokrzyskie-wojswietokrzyskie.html
http://www.eurokonsult.pl/szkolenia/woj-swietokrzyskie/355-mobilne-swietokrzyskie-wojswietokrzyskie.html
http://www.eurokonsult.pl/szkolenia/woj-swietokrzyskie/355-mobilne-swietokrzyskie-wojswietokrzyskie.html
http://www.pakd.pl/projekty/projektyrealizowane/19/twoja-szansa-na-przedsiebiorczosc-ii-edycja
http://www.pakd.pl/projekty/projektyrealizowane/19/twoja-szansa-na-przedsiebiorczosc-ii-edycja
http://www.pakd.pl/projekty/projektyrealizowane/19/twoja-szansa-na-przedsiebiorczosc-ii-edycja


  -barman/kelner, 
-prawo jazdy kat. C, C+E, świadectwo kwalifikacji 
na przewóz rzeczy, ADR. 
 
 Staże.  

 
 
 
 

4.  
 
 
 
 

POWIAT KIELECKI/  
POWIATOWY URZĄD 
PRACY W KIELCACH 

 

ul. Kolberga 4,  
25-620 Kielce 

Tel. 413671107 
www: http://kielce.praca.gov.pl/rynek-

pracy-pelen-szans-2  

Rynek pracy pełen Szans! 2 
 

Projekt dla mieszkańców 
powiatu kieleckiego . 

 
 Szkolenia  
- 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.  

 
 
 
 
 

5  
 

 

POWIAT KONECKI/ 
POWIATOWY URZĄD 
PRACY W KOŃSKICH 

 

ul. Staszica 2,  
26-200 Końskie 
Tel. 412604362, 

www: 
http://konskie.praca.gov.pl/rpowsakcjaakty

wizacja//asset_publisher/1TQoAsclfexe/cont
ent/7183882-rpows-akcja-aktywizacja-

szczegoly-projektu  

 
Akcja aktywizacja 

 
Projekt dla mieszkańców 

powiatu koneckiego, gmina 
końskie. 

 

 
 Szkolenia: 
- obsługa i programowania obrabiarek, 
-sterowanych numerycznie oraz technologie 
informacyj. komunikacyj.(ICT), 
- spawanie blach i rur spoinami pachwinow. 
metodą MAG135. 
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STUDIUM KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO  

I JĘZYKÓW OBCYCH S.C. 

al. Jana Pawła II, 63 B,  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

Tel. 412624067 
www: https://skzijo.pl/projekty-ue   

Kwalifikacje  
i doświadczenie zawodowe 

szansą na lepsze jutro. 

 
 Szkolenia: 
- spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi 
metodą MAG 135 oraz TIG 141,  
- operator magazynowych urządzeń transportu 
bliskiego z obsługą magazynu,  
 Staże zawodowe. 
 
Rekrutacja w 2019 roku 
 

http://kielce.praca.gov.pl/rynek-pracy-pelen-szans-2
http://kielce.praca.gov.pl/rynek-pracy-pelen-szans-2
http://konskie.praca.gov.pl/rpowsakcjaaktywizacja/asset_publisher/1TQoAsclfexe/content/7183882-rpows-akcja-aktywizacja-szczegoly-projektu
http://konskie.praca.gov.pl/rpowsakcjaaktywizacja/asset_publisher/1TQoAsclfexe/content/7183882-rpows-akcja-aktywizacja-szczegoly-projektu
http://konskie.praca.gov.pl/rpowsakcjaaktywizacja/asset_publisher/1TQoAsclfexe/content/7183882-rpows-akcja-aktywizacja-szczegoly-projektu
http://konskie.praca.gov.pl/rpowsakcjaaktywizacja/asset_publisher/1TQoAsclfexe/content/7183882-rpows-akcja-aktywizacja-szczegoly-projektu
https://skzijo.pl/projekty-ue
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AKADEMIA 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

SPÓŁKA Z O.O. 
 

 
ul. Mała 14, 

25-012 Kielce 
Tel. 412750058 

www:  
http://ap.org.pl/projekty/aktywizacja-

szkolenie-praca l  

AKTYWIZACJA – SZKOLENIE 
– PRACA. 

 Indywidualne szkolenia zakończone 
zdobyciem uprawnień, 

 Wyposażenie lub doposażenie stanowiska 
pracy.  

 
Rekrutacja 02.11.2018 r.  
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SZKOŁA ZARZĄDZANIA 
SPÓŁKA  

Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIDZIALNOŚCIĄ 

 
 

ul. Słowackiego, 19,  
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

Tel. 412620543 
www: szkola-zarzadzania.pl   

30 plus  
 

Projekt dla mieszkańców 
powiatu opatowskiego  

i ostrowieckiego 

 
 Szkolenia: 
-administracyjno kadrowe – 12.2018, 07.2019 
- pracownik biurowy – 07.2019 r. 
- technolog robót wykończeniowych 12.2018 r.  
 
 Staże zawodowe.  

9 

 
WORK & TRAINING 

SERVICE JANUSZ 
ŻUCZEK 

 
 

25-512 Kielce, ul. Warszawska 25/4 
Tel. 795 136 430  

www: http://www.pracaprzyszlosci.eu  
Praca Przyszłości  

 Szkolenia: 
- 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. 
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AGENCJA ROZWOJU 
LOKALNEGO SP. Z O.O. 

W OSTROWCU  
ŚWIĘTOKRZYSKIM 

 

ul. Sandomierska 26A 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

Tel. 412480370 
www: http://arl.ostrowiec.pl/aktywni-na-

rynku-pracy  
 

 
 
AKTYWNI NA RYNKU PRACY 
 
 

 
 
 Szkolenia: 
-Brukarz – 12.2018 r 
-Operator koparko-ładowarki  02.2019 r.  
-Księgowego – I stopień. 02.03.2019 r. 
 
 

http://www.ap.org.pl/
http://www.ap.org.pl/
http://www.ap.org.pl/
tel:795136430
http://www.pracaprzyszlosci.eu/
http://arl.ostrowiec.pl/aktywni-na-rynku-pracy
http://arl.ostrowiec.pl/aktywni-na-rynku-pracy
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CONSULTOR SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCĄ 

Ul. Sandomierska 89 
25-318 Kielce  

Tel. 500 026 613, 509 897 754 
www: http://czasnazmiany.consultor.pl/  

Czas na zmiany! 

 
 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.  
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CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO  

W BUSKU-ZDROJU 

ul. Wojska Polskiego 31,  
28-100 Busko-Zdrój 

Tel. 413788210 
e-mail: zdz@busckz.kielce.pl  

www: zdz.kielce.pl   

NOWY ZAWÓD - LEPSZE 
ŻYCIE. 

 
 Kursy: 
- kierowca wózków jezdniowych  
z napędem silnikowym, 
- kierowca KAT C + E + kwalif. wstępna przysp.  

 
 Staże.  

13 
PIOTR MATYSIAK "EL 

TRANS" 

Starachowice, ul. Hutnicza 1 
Tel. 41 275 28 85, 41 242 43 42 

www: http://www.eltrans.info.pl  
Źródło kwalifikacji. 

 
 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). 

14 

Akademickie 
Stowarzyszenie 

Inicjatyw Społeczno - 
Edukacyjnych 

 ul. Hutnicza 1, Starachowice 
 Tel. 600 733 715 

www.szkolenia.asise.pl/szkolenia/22-
aktywne-swietokrzyskie.html 

 
 

Aktywne Świętokrzyskie. 

 Szkolenia: 
- Prawo jazdy kat. C, C+E + kw. wstępna 
przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy, 
- Szkolenie ICT (Szkolenie z rozliczenia  
i ewidencji czasu pracy kierowców), 
 

 Staże zawodowe. 

http://czasnazmiany.consultor.pl/
mailto:zdz@busckz.kielce.pl
http://www.eltrans.info.pl/
http://www.szkolenia.asise.pl/szkolenia/22-aktywne-swietokrzyskie.html
http://www.szkolenia.asise.pl/szkolenia/22-aktywne-swietokrzyskie.html


 

15 
Business School H. 
Polak, M. Polak Sp. 

Jawna 

ul. Rejowska 99, pokój 204 (II piętro) 
26-110 Skarżysko-Kamienna 

tel. 537 093 591 
537 093 592 
strona www: 

www.business-school.pl/akademia 

AKADEMIA AKTYWNOŚCI - 
program zwiększania szans 

na rynku pracy osób 
powyżej 29 roku życia. 

 
 Szkolenia: 

- Spawacz MAG z modułem podstawy 
rysunku technicznego CAD, 
- Recepcjonista w branży turystyczno-
zdrowotnej z certyfikatem ECDL, 
- Kucharz z obsługą baz danych, 
 

 Staże zawodowe. 

 

Grupę docelową stanowią osoby powyżej 29 r. ż., pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako 
bezrobotne) znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, to znaczy należące do przynajmniej jednej z poniższych kategorii:  
− osoby po 50 roku 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 2017r., poz.1065, z późn. zm.). 
 


