Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Poddziałanie.1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2021
Informacje zamieszczono na podstawie danych uzyskanych od realizatorów.
Wszelkie pytania szczegółowe należy kierować bezpośrednio do nich.
Aktualizacja: 2 czerwca 2022 r.
Miejsce

Nr/Tytuł projektu

Beneficjent/
Realizator
projektu

Dane kontaktowe
w zakresie
szczegółowych
informacji
o projekcie

zamieszkania
Dla kogo?

Na co?

uczestników/okres

Planowany
termin
rekrutacji

realizacji
projektu

1.
Z PO WER-em
do pracy!

Lokalna Grupa
Działania
„Wspólny
Rozwój”
z siedzibą
w JastrzębiuZdroju
Partner:
Śląska Fundacja
Wspierania
Przedsiębiorczo

Adres:
ul. Powstańców
Śląskich 11,
Skrzyszów
Gmina Godów
tel.: 575 300 928
e-mail:
cisgodow@wp.pl

Uczestnikami na chwile obecną są
osoby młode:
 tzw. ubodzy pracujący
zatrudnione na umowach
krótkoterminowych oraz pracujących w
ramach umów cywilno-prawnych (np.
umowa zlecenie, umowa o dzieło)

W ramach projektu prowadzone będą
bezpłatne:
 wsparcie doradcze
 coaching
 pośrednictwo pracy
 szkolenia i kursy zawodowe
 staże zawodowe

Woj. śląskie
Okres
realizacji
projektu:
01.04.2019 –
31.07.2022

Nabór
prowadzony
będzie w
sposób ciągły
lub do
wyczerpania
miejsc

Strona internetowa:
http://www.lgd-
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ści z siedzibą
w Gliwicach
ul. Zwycięstwa
36
Gliwice

jastrzebie.org.pl/

Adres:
ul. Sznelowiec 2,
43-200 Pszczyna

2.
ELUWINA
PRACO!

Everest
Consulting &
Szkolenia
Marcin Kotas

tel.: 790382587
Strona internetowa:
http://everest.com.pl/
e-mail:
sylwia.lis@projektyeu.pl
rafal.zlotorowicz@proj
ekty-eu.pl

Adres:
ul. Sznelowiec 2,
43-200 Pszczyna,

3.
Czas na rozwój

Jeleń Mirela
Śląska
Akademia
Nauki i
Rozwoju

tel.: 606 313 763
Strona internetowa:
www.sanir.pl
e-mail:
slaska.anir@gmail.co
m

Dla osób młodych, w wieku 15-29 lat,
które nie pracują (tj. osoby bezrobotne
lub bierne zawodowo), nie uczą się i
nie uczestniczą szkoleniu - tzw.
młodzieży NEET, niezarejestrowanej w
urzędach pracy, z wyłączeniem osób z
grupy okr. dla trybu konkursowego w
Poddziałaniu 1.3.1, z terenu woj. śl.

Projekt skierowany będzie do 168
osób (88K) zamieszkałych na terenie
woj. śl. (os. fiz., które pracują lub
zamieszkują lub uczą się w rozumieniu
przepisów
KC), w wieku 15-29 lat, w tym min.
10% UP stanowić będą ON. W grupie
objętej wsparciem co najmniej 60%
osób nie uczestniczy w kształceniu i
szkoleniu
tzw. młodzież NEET, w tym
*75%/osoby bierne zawodowo lub
bezrobotne niezarejestrowane w PUP,
*5%/imigranci i reemigranci,
*20%/osoby odchodzące z
rolnictwa i ich rodziny, ubodzy
pracujący, osoby zatrudnione na







Szkolenia/kursy zawodowe
Staże zawodowe
Doradztwo zawodowe
(indywidualne oraz grupowe)
Wsparcie psychologiczne
Pośrednictwo pracy

woj. śląskie
Okres
realizacji
projektu:
01.03.2021 –
30.06.2023

Woj. śląskie
1.
2.
3.
4.
5.

IPD
Pośrednik pracy
Psycholog
Staże
Szkolenia zawodowe

Okres
realizacji
projektu:
01.03.2021 28.02.2023

Rekrutacja:
od 01.03.2021
przez cały
okres
realizacji
projektu

Rekrutacja
prowadzona
będzie w 6
etapach co 4
mc. Osoby w
danych cyklu
zostaną
ocenione wg
przyjętych
kryteriów, w
tym zgodnie z
zasadą
równości
szans (listy dla
K i M), z
użyciem metod
i technik dost.
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umowach krótkoterminowych oraz
pracujące w ramach umów cywilnoprawnych. Co najmniej
30% UP to młodzież o niskich
kwalifikacjach i/lub osoby opiekujące
się dziećmi i/lub osobami
wymagającymi wsparcia w
codziennym funkcjonowaniu.

do grupy
docelowej, w
tym ON
(pobranie/wysy
łka formularzy
on-line, os. w
biurze proj.,
pomoc kadry).
Na
zakończenie
procesu
rekrutacji
komisja
rekrutacyjna
sporządza listę
rankingową
składającą się
z trzech
części, tj.
osoby
zakwalifikowan
e, rezerwowe,
niezakwalifiko
wane.
W czasie
trwania
realizacji
projektu:
2021-03-01
do:
2023-02-28
w trybie
ciągłym do
momentu
zrekrutowania
wymaganej
liczby UP.
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Adres:
ul. Karolinki 1,
40-467 Katowice

4.
Praca popłaca!

tel.: 32 420 4036
32 420 4323
Śląskie
Centrum Usług
Wspólnych
Sp. z o.o.

Strona internetowa:
www.scuw.pl
e-mail:
projekty@scuw.pl

5.
POWER do
działania!

Recon
Consulting
Sp. z o.o.

Adres:
ul. Armii Krajowej
81/10, Chorzów
tel.: 732 666 351
Strona internetowa:

https://rcon.com.pl/p
ower-do-dzialania/
e-mail:

Projekt skierowany jest do osób w
wieku 18-29 lat zamieszkujących woj.
śląskie
w
tym
do
osób
z
niepełnosprawnościami,
nie
pracujących
bezrobotnych
i/lub
biernych
zawodowo
(niezarejestrowanych w PUP) oraz do
osób pracujących znajdujących się w
trudnej sytuacji na rynku pracy
(zatrudnionych
na
umowy
krótkoterminowe lub pracujących w
ramach umów cywilno-prawnych).

Uczestnikami Projektu mogę być
osoby w wieku 18-29 lat, które
mieszkają na terenie woj. śląskiego:



Bierne zawodowo,
Bezrobotne niezarejestrowane
w PUP,

w tym w szczególności osoby z
kategorii NEET, czyli nie
uczestniczące w kształceniu
formalnym w trybie stacjonarnym ani

Uczestnicy
projektu
otrzymają
kompleksowe wsparcie w formie
opracowania Indywidualnego Planu
Zatrudnienia w ramach którego
zapewniamy: dla minimum 30%
uczestników wparcie w postaci kursu
zawodowego (m.in. kurs spawacza,
obsługi
wózków
widłowych,
instalatora
systemów
fotowoltaicznych,
opiekuna
w
żłobku lub klubie dziecięcym,
kursów komputerowych lub wielu
innych
wynikających
z
predyspozycji
zawodowych
uczestnika projektu opracowanych
w trakcie Indywidualnego Planu
Działania), 3 miesięczne wsparcie w
postaci stażu zawodowego (staż nie
tyczy się osób już zatrudnionych)
oraz pośrednictwa pracy.

Udzielone wsparcie ma charakter
zindywidualizowany, w zależności od
zidentyfikowanych potrzeb
Uczestnika Projektu, w odniesieniu
do Indywidualnego Planu Działania
przygotowanego z Doradcą
Zawodowym. Każdy Uczestnik
Projektu otrzyma min. wsparcie
Doradcy Zawodowego oraz szkolenie
zawodowe lub staż.

Woj. śląskie
Okres
realizacji
projektu:
01-202112.2022

Rekrutacja
prowadzona
jest w sposób
ciągły

Woj. śląskie
Okres
realizacji
projektu:
09.2021 06.2023

Rekrutacja:
od
Listopad 2021
do
30.06.2023
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projekt@rcon.com.pl

Adres:
al. Roździeńskiego
188C, Katowice
tel.: 881 558 887

6.
POWER do
pracy, POWER
do życia!

ELAMED
Sp. z o.o.
Sp. k.

Strona internetowa:

https://power.elamed.
pl/
e-mail:
power@elamed.pl

Adres:
ul. Mazowiecka 5
41-205 Sosnowiec

7.
Wspieramy
młodych...

Fundacja
Regionalnej
Agencji
Promocji
Zatrudnienia

tel.: 32 7642298
Strona internetowa:
www.wspieramymlody
ch.frapz.org.pl

e-mail:
biuro@frapz.org.pl

nie szkolące się.

Projekt zakłada objęcie wsparciem
osób
w wieku 18-29 lat, które mieszkają na
terenie woj. śląskiego oraz przynależą
do kategorii NEET, czyli nie pracują,
nie
uczestniczą
w
kształceniu
formalnym w trybie stacjonarnym ani
nie szkolą się:



Bierne zawodowo – 132
osoby,
Bezrobotne niezarejestrowane
w PUP – 88 osób.

Wsparciem w ramach projektu
objętych zostanie 150 (90 K i 60 M)
osób młodych (w tym osoby z
niepełnosprawnościami) w wieku 1829 lat, z obszaru woj. śląskiego (os.
fizyczne, które pracują, uczą się lub
zamieszkują na obszarze woj.
śląskiego w rozumieniu przepisów
KC):
 osoby bierne zawodowo ;
 osoby bezrobotne
niezarejestrowane w urzędzie
pracy;



osoby odchodzące z rolnictwa
i ich rodziny;

Wsparcie ma charakter
zindywidualizowany, adekwatny
do zidentyfikowanych potrzeb
Uczestników Projektu określonych
w Indywidualnym Planie Działania.
Każdy Uczestnik Projektu otrzyma
min. wsparcie w postaci doradztwa
zawodowego oraz szkolenie
zawodowe lub staż.

AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH
NIEPRACUJĄCYCH (120 UP):
W zależności od IPD UP będzie mógł
skorzystać ze szkoleń zawodowych
i/lub stażu oraz dodatkowych form
wsparcia wynikających z IPD (np.
szkolenia miękkie, pośrednictwo
pracy, wsparcie psychologa itp).
AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH
PRACUJĄCYCH (30 UP):
W zależności od IPD UP będzie mógł
skorzystać ze szkoleń zawodowych
i/lub stażu (staże w przypadku osób
pracujących tylko w wyjątkowych
sytuacjach) oraz dodatkowych form
wsparcia wynikających z IPD (np.
szkolenia miękkie, pośrednictwo
pracy, wsparcie psychologa itp).

Woj. śląskie
Okres
realizacji
projektu:
09.2021 –
06.2023

Woj. śląskie
Okres
realizacji
projektu:
01.01.202130.06.2023

Rekrutacja:
do
Kwiecień
2023 lub do
wyczerpania
miejsc

Rekrutacja:
od 02.2021
prowadzona
w sposób
ciągły do
03.2023 lub
wyczerpania
miejsc w
projekcie.
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ubodzy pracujący



osoby zatrudnione na
umowach krótkoterminowych
oraz pracujący w ramach
umów C/P

z wyłączeniem osób należących do
grupy docelowej określonej dla trybu
konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.
Co najmniej 60% osób objętych
wsparciem stanowią osoby z grupy
NEET.
Pierwszeństwo udziału w projekcie dla
osób, które korzystały ze wsparcia
włączenia społecznego w ramach
projektów celu tematycznego 9 RPO
t.j. Działań: 9.1, 9.2, 9.3 RPO WSL
2014-2020.
Adres:

ul. Celna 51,
44-340 Gołkowice

8.
Perspektywiczna
młodzież!

Lokalna Grupa
Działania
“Wspólny
rozwój”

tel.: 575 300 928
Strona internetowa:

lgd-jastrzebie.org.pl

e-mail:

cisgodow@wp.pl

9.

ATFORUM
Damian
Dmuchowski

Adres:
Biuro Projektu –

Projekt jest skierowany wyłącznie do
osób fizycznych (54 os. – 27K, 27M) w
wieku 18-29 lat z grupy NEET z
obszaru woj. śląskiego,
w tym osoby znajdujące się w
najtrudniejszej sytuacji (osoby
z niepełnosprawnością, osoby
długotrwale bezrobotne, osoby
z niskimi kwalifikacjami, imigranci,
reemigranci).

Projekt skierowany jest do 137 osób
spełniających
łącznie
poniższe
kryteria:

Woj. śląskie
Poradnictwo/doradztwo zawodowe w
tym opracowanie indywidualnego
planu działania (IPD),
Co najmniej szkolenie zawodowe lub
staż.

Działania aktywizacji zawodowej
osób niepracujących:
 Poradnictwo / doradztwo

Okres
realizacji
projektu:
01.01.2021 31.12.2022

Woj. śląskie

Rekrutacja:
od 01.2021r.
do
wyczerpania
miejsc

Rekrutacja
ciągła w
okresie
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43-603 Jaworzno
ul. Karola Darwina 17
Tel.:

Aktywni i
wykwalifikowani

517-921-652,
795-501-714,
509-681-574,
511-045-326

Strona internetowa:
www.atforum.pl/aktywniwykwalifikowani

e-mail:
aktywniwykwalifikowani@atforu
m.pl

1. wiek 18-29 lat,
2. zamieszkiwanie na terenie miasta
województwa śląskiego w
rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego,
3. przynależność do osób z grupy
NEET niezarejestrowanych w
powiatowych urzędach pracy, z
wyłączeniem osób należących do
grupy docelowej określonej dla
trybu konkursowego w
poddziałaniu 1.3.1 POWER
4. nieodbywanie kary pozbawienia
wolności

zawodowe, w tym opracowanie
indywidualnego planu działania
(IPD)
 Pośrednictwo pracy
Szkolenia zawodowe prowadzące do
uzyskania kwalifikacji lub
kompetencji i /lub Staże zawodowe

Okres
realizacji
projektu:
01.04.2021r.
– 31.03.2023

Działania aktywizacji zawodowej
osób niepracujących:
 Poradnictwo / doradztwo
zawodowe, w tym opracowanie
indywidualnego planu działania
(IPD)

Woj. śląskie

od 04/2021
do 12/2022

Co najmniej 30% miejsc w projekcie
jest przewidzianych dla osób o niskich
kwalifikacjach.
Co najmniej 20% miejsc w projekcie
jest przewidzianych dla osób
zamieszkujących (w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta
średnie lub miasta tracące funkcje
społeczno-gospodarcze.
Pierwszeństwo udziału w projekcie
mają
osoby
będące
byłymi
uczestnikami projektów z zakresu
włączenia społecznego realizowanego
w ramach celu tematycznego 9 w
RPO.

10.
WySTARTuj na
rynek pracy!

OŚWIATA i
BIZNES
Sp. z o.o.

Adres:
Biuro Projektu –
43-603 Jaworzno
ul. Karola Darwina 17

Projekt skierowany jest do 170 osób
(90 K i 80M) w wieku 18-29 lat z
obszaru woj. śląskiego, spełniających
łącznie poniższe kryteria:
1. wiek 18-29 lat,

Okres
realizacji
projektu:

Rekrutacja
ciągła w
okresie
od 04-2021
do 12-2022
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Tel.:
517-921-652,
795-501-714,
509-681-574,
511-045-326

Strona internetowa:
http://www.oswiata.slask.
pl/wystartuj-na-rynekpracy-,o,267

e-mail:
wystartuj@oswiata.slask.
pl

2. zamieszkiwanie na terenie
miasta województwa śląskiego
w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego,
3. przynależność do jednej z
niżej wymienionych grup:
a. osób z grupy NEET
niezarejestrowanych w
powiatowych urzędach pracy, z
wyłączeniem osób należących
do grupy docelowej określonej
dla trybu konkursowego w
poddziałaniu 1.3.1 POWER
b. osób pracujących osób
pracujących, znajdujących się w
trudnej sytuacji na rynku pracy,
tj.: osób ubogich pracujących,
osób zatrudnionych na umowie
krótkoterminowej lub cywilnoprawnej, których miesięczne
zarobki nie przekraczają
wysokości minimalnego
wynagrodzenia (w odniesieniu
do miesiąca poprzedzającego
dzień przystąpienia do projektu)
4. nieodbywanie kary
pozbawienia wolności




Pośrednictwo pracy
Szkolenia zawodowe
prowadzące do uzyskania
kwalifikacji lub kompetencji i /lub
Staże zawodowe

01.04.2021r.
– 31.03.2023

Działania wsparcia aktywności
zawodowej osób pracujących:
 Poradnictwo / doradztwo
zawodowe, w tym opracowanie
indywidualnego planu działania
(IPD)
 Pośrednictwo pracy
 Szkolenia zawodowe
prowadzące do uzyskania
kwalifikacji lub kompetencji

Co najmniej 20% miejsc w projekcie
jest przewidzianych dla osób
pracujących, znajdujących się w
trudnej sytuacji na rynku pracy.
Co najmniej 30% miejsc w projekcie
jest przewidzianych dla osób o niskich
kwalifikacjach.
Co najmniej 20% miejsc w projekcie
jest przewidzianych dla osób
zamieszkujących (w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta
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średnie lub miasta tracące funkcje
społeczno-gospodarcze.
Pierwszeństwo udziału w projekcie
mają osoby będące byłymi
uczestnikami projektów z zakresu
włączenia społecznego realizowanego
w ramach celu tematycznego 9 w
RPO.

Adres:
Biuro Projektu –
43-603 Jaworzno
ul. Karola Darwina 17
Tel.:

11.
Przejmij stery do
swojej kariery!

ŁĘTOWSKI
CONSULTING
Szkolenia,
Doradztwo,
Rozwój
Mateusz
Łętowski

795-501-714,
517-921-652,
728-450-304,
503-146-835

Strona internetowa:
https://www.letowskicons
ulting.pl/przejmij-sterydo-swojej-kariery/

e-mail:
rekrutacja@letowskico
nsulting.pl

Projekt skierowany jest do 320 osób
spełniających
łącznie
poniższe
kryteria:
1. wiek 18-29 lat,
2. zamieszkiwanie na terenie
miasta województwa śląskiego
w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego,
3. przynależność do osób z grupy
NEET niezarejestrowanych w
powiatowych urzędach pracy z
wyłączeniem osób należących
do grupy docelowej określonej
dla trybu konkursowego w
poddziałaniu 1.3.1 POWER
4. nieodbywanie kary
pozbawienia wolności
Co najmniej 30% miejsc w projekcie
jest przewidzianych dla osób o niskich
kwalifikacjach.

Działania aktywizacji zawodowej
osób niepracujących:
 Poradnictwo / doradztwo
zawodowe, w tym opracowanie
indywidualnego planu działania
(IPD)
 Pośrednictwo pracy
 Szkolenia zawodowe
prowadzące do uzyskania
kwalifikacji lub kompetencji i /lub
Staże zawodowe

Woj. śląskie
Okres
realizacji
projektu:
2021-06-01 2023-05-30

Rekrutacja
ciągła w
okresie
od 06-2021
do 01-2023
lub do
wyczerpania
miejsc w
projekcie

Co najmniej 20% miejsc w projekcie
jest przewidzianych dla osób
zamieszkujących (w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta
średnie lub miasta tracące funkcje
społeczno-gospodarcze.
Pierwszeństwo udziału w projekcie
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mają osoby będące byłymi
uczestnikami projektów z zakresu
włączenia społecznego realizowanego
w ramach celu tematycznego 9 w
RPO.

Adres:
Biuro projektu:
ul. Klimczoka 6/5,
40-857 Katowice

12.
Twoja kariera
zaczyna się od
POWERa!

LG Project
Łukasz
Dobiczek
ul. Długosza
29/3,
43-140 Lędziny

tel.: 792-255-889

Strona internetowa:
http://www.projektydofi
nansowane.pl/
e-mail:
szkolenia@lgproject.pl

13.
Przez aktywność
do zatrudnienia

TC Kochan
Rafał

Adres:
Biuro Projektu:
ul. Karola Darwina 17
43-603 Jaworzno

Osoby w wieku 18-29 lat (do dn. 30
ur.)
1. osoby bierne zawodowo lub
bezrobotne niezarejestrowane w PUP,
w tym Osoby z
Niepełnosprawnościami i/lub
2. ubodzy pracujący, os. zatrudnione
na umowach krótkoterminowych oraz
pracujący w ram. umów
cywilnoprawnych, których miesięczne
zarobki nie przekraczają najniższej
krajowej (2800,00 zł brutto).

Projekt skierowany jest do 250 osób
spełniających łącznie poniższe kryteria:
5. wiek 18-29 lat,
6. zamieszkiwanie na terenie miasta
województwa śląskiego w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego,

Cel zostanie osiągnięty przez
udzielenie każdemu UP min. 2
elementów wsparcia (obligatoryjnie),
tj.:
1. doradztwa zaw., w tym IPD,
polegającego na identyfikacji potrzeb
oraz diagnoz. możliwości w zakresie
doskonalenia zaw. wraz z
identyfikacją st. oddalenia
od rynku pracy, oraz w zależności od
wskazań IPD
2. co najmniej szkol. zaw. lub stażu.
Kolejne formy wsparcia zależeć będą
od zapisów IPD. Wn. zrealizuje pełen
zakres wsparcia wynikający z IPD
opracowanego dla danego UP.
Dzięki realizacji powyższych form
wsparcia osiągnięte zostaną
następujące rezultaty:
zwiększenie komp. zaw., kwalif.
zaw., umiejętności społ. i zaw., dośw.
zaw., powrót/wejście na rynek pracy,
uzyskanie wysokiej jakości ofert
zatrudnienia
zgodnych z indywidualnymi
możliwościami, osiągnięcie
Działania aktywizacji zawodowej
osób niepracujących:
 Poradnictwo / doradztwo
zawodowe, w tym opracowanie
indywidualnego planu działania
(IPD);

Woj. śląskie
Szkolenie z
m.in.
pracownika
biurowego,
podstaw
programowania,
kosmetologii.

Rekrutacja:
od
01.05.2021
do
wyczerpania
miejsc

Okres
realizacji
projektu:
01.05.202130.04.2023

Woj. śląskie
Okres
realizacji
projektu:

Rekrutacja
ciągła w
okresie
od 06-2021
do 03-2023
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Tel.:

7.

795-501-714,
517-921-652,
798-757-074

Strona internetowa:
http://www.tckochan.pl/pr
ojekty_unijne/przez_akty
wnosc_do_zatrudnienia/

e-mail:
projekt121@tckochan.
pl

8.

przynależność do osób z grupy NEET
niezarejestrowanych w powiatowych
urzędach pracy, z wyłączeniem osób
należących do grupy docelowej
określonej dla trybu konkursowego w
poddziałaniu 1.3.1 POWER
nieodbywanie kary pozbawienia
wolności




Pośrednictwo pracy;
Szkolenia zawodowe
prowadzące do uzyskania
kwalifikacji lub kompetencji i /lub
Staże zawodowe

2021-06-01 2023-05-31

Co najmniej 30% miejsc w projekcie jest
przewidzianych dla osób o niskich
kwalifikacjach.
Co najmniej 20% miejsc w projekcie jest
przewidzianych dla osób zamieszkujących
(w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego) miasta średnie lub miasta
tracące funkcje społeczno-gospodarcze.
Pierwszeństwo udziału w projekcie mają
osoby
będące
byłymi
uczestnikami
projektów
z
zakresu
włączenia
społecznego realizowanego w ramach celu
tematycznego 9 w RPO.

14.
KOMPETENCJE
–
DOŚWIADCZENI
E – PRACA.
Kompleksowy
program
aktywizacji
zawodowej osób
młodych

Fundacja
Oczami Brata

Adres:
Punkt rekrutacyjny:
Ul. Moniuszki 22 p.
112
Bytom 41-902
Biuro projektu:
Brzezińska 47/59, lok.
2
Częstochowa 42-207
tel.: 500 782 302

Uczestnikami projektu mogą zostać
wyłącznie osoby w wieku 15-29 lat z
obszaru województwa śląskiego ( w
rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego) należące do poniższych
grup:
A. osoby niepracujące,
niezarejestrowane w PUP- 96 osób, w
tym:
-młodzież NEET, czyli osoby bez
pracy, które nie uczestniczą w
szkoleniu i kształceniu – 96 osób;
-bezrobotni -29osób;
-długotrwale bezrobotni – 9 osób;

Wsparcie oferowane w ramach
projektu:
-IPD/PORADNICTWO ZAWODOWE
–opracowanie z doradcą
zawodowym indywidualnego planu
działania (IPD) polegającym na
identyfikacji potrzeb oraz
diagnozowaniu możliwości
Uczestnika w zakresie doskonalenia
zawodowego wraz z identyfikacją
stopnia oddalenia od rynku pracy;
-SZKOLENIA ZAWODOWE
umożliwiające uzupełnienie lub
zdobycie nowych kwalifikacji i

Woj. śląskie
Rekrutacja:
Okres
realizacji
projektu:
01.01.2021 31.12.2022

01.02.202130.09.2022
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Strona internetowa:
www.projektkdp.pl
e-mail:
rekrutacja121@oczami
brata.pl

-bierni zawodowo -67osób;
B. osoby pracujące -24 osoby, w tym:
-ubodzy pracujący;
-osoby zatrudnione na umowach
krótkoterminowych;
-osoby pracujące w ramach umów
cywilno-prawnych;
W tym spośród osób niepracujących i
pracujących:
-Osoby o niskich kwalifikacjach i/lub
osoby opiekujące się dziećmi i/lub
osobami wymagającymi wsparcia w
codziennym funkcjonowaniu – 36 osób
-Osoby z niepełnosprawnościami – 15
osób
W projekcie weźmie udział 120 osób
(w tym 66 kobiet i 54 mężczyzn).

Imię i nazwisko
osoby do kontaktu:

15.
Młodzi aktywni!
Rynek pracy
czeka na Ciebie!

Natalia Habrajska
Fundacja
Europa House

Bezpośredni numer
telefonu osoby
do kontaktu:
578 221 331

I.

Projekt skierowany do osób:

1. W wieku 18-29 roku życia
(do dnia 29 urodzin w dniu
przystąpienia do projektu).
2. Zamieszkałych na terenie
woj. śląskiego.
3. Biernych zawodowo,
zwłaszcza te znajdujące się
w najtrudniejszej sytuacji na

kompetencji;
STAŻE ZAWODOWE umożliwiające
nabycie lub uzupełnienie
doświadczenia zawodowego;
POŚREDNICTWO PRACY –
indywidualne wsparcie pośrednika
pracy w zakresie przygotowania do
podjęcia zatrudnienia zgodnego z
oczekiwaniami, predyspozycjami i
kwalifikacjami Uczestnika;
-DORADZTWO
PSYCHOLOGICZNE- indywidualne
wsparcie psychologa w umacnianiu
motywacji do zmiany sytuacji
zawodowo-edukacyjnej;
-ASYSTENT OSOBY Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄindywidualne wsparcie asystenta dla
Uczestnika z niepełnosprawnością;
-REFUNDACJA KOSZTÓW
DOJAZDU, OPIEKI NAD OSOBĄ
ZALEŻNĄ- wsparcie dedykowane dla
Uczestników, których udział w
projekcie wiąże się z koniecznością
dojazdów na spotkania, szkolenia,
staż i/lub pozostawiania osób
zależnych pod opieką osób trzecich.
1. Doradztwo zawodowe –
identyfikacja potrzeb
uczestnika diagnozowanie
możliwości
w zakresie doskonalenia
zawodowego, pomoc
w określeniu ścieżki
zawodowej, opracowanie
Indywidualnego Planu
Działań,
2. Monitoring doradcy
zawodowego i wsparcia –

Woj. śląskie
Okres
realizacji
projektu:
01.02.2021 –
31.01.2023

Rekrutacja
prowadzona
w sposób
ciągły od
momentu
rozpoczęcia
projektu aż
do momentu
osiągnięcia
głównego
celu i
założenia
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Adres biura projektu:
ul. Kopernika 4/7
40-064 Katowice

rynku pracy, tj.: kobiety, os.
z niepełnosprawnością
zarówno fiz. i psych., osoby
długotrwale bezrobotne, osoby
o niskich kwalifikacjach.

Godziny pracy biura:
pon-pt: 8:00 – 16:00
Adres strony
internetowej
projektu:
https://mlodziaktywni.eur
opahouse.pl
E-mail:
projekt@europahouse.
eu

4. Z kategorii NEET (nie pracują,
nie kształcą się, nie szkolą się,
a w tym min.
4 tygodnie nie uczestniczą
w szkoleniu z EFS)
5. Bezrobotnych
niezarejestrowani w UP,
w tym os.
z niepełnosprawnością)
Z wyłączeniem osób:

1. Odbywających karę

pozbawienia wolności,
z wyjątkiem osób objętych
dozorem elektronicznym.

2. Zarejestrowanych z aktywnym

analiza działań i potrzeb
uczestnika, weryfikacja /
modyfikacja
Indywidualnego Planu
Działania.
3. Indywidualny coaching.
4. Szkolenia lub staż:

projektu.
Rozpoczęcie
naboru –
kwiecień/maj
2021.

- szkolenia będą przebiegały
zgodnie ze zdiagnozowanymi
potrzebami i potencjałem
zawodowym uczestnika
w Indywidualnym Planie
Działania
Do wszystkich szkoleń
dodatkowo stypendium
szkoleniowe, zwrot kosztów
dojazdu, catering.
- 3-miesięczne płatne staże
pracy pod okiem opiekuna
stażowego (dodatkowo
sfinansowane badania
lekarskie, ubezpieczenie
NWW, zwrot kosztów dojazdu).
5. Pośrednictwo pracy.

wpisem do CEIDG oraz
zarejestrowanych w KRS.

II. DODATKOWE:
1. Pierwszeństwo dla

uczestników, którzy już
wcześniej korzystali
z projektów z zakresu
włączenia społecznego
realizowanych w ramach celu
tematycznego
9 w RPO WSL 2014-2020.
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2. Osoby z niepełnosprawnością
(5 pkt).

3. Niskie kwalifikacje zawodowe
(5 pkt).

4. Kobiety (5 pkt).

Adres:
ul. M. Kopernika 4 lok.
7
40-064 Katowice
Godziny pracy biura:
poniedziałek: 8.0016.00
wtorek: 8.00-18.00
środa: 8.00-16.00
czwartek: 8.00-18.00
piątek: 8.00-16.00

16.
Aktywność
zawodowa
młodych!

"ROBELIT"
SP. z o. o.

Osoba do kontaktu:
Anna Adamkiewicz
Tel. 609 880 955

Adres strony
internetowej
projektu:
www.projekt.robelit.pl

Projekt skierowany jest do osób
młodych w wieku 18-29 lat
zamieszkujących województwo śląskie
w rozumieniu KC, pozostających bez
pracy:
– bierni zawodowo – 190 osób (w tym
114 kobiet i 76 mężczyzn),
– bezrobotni niezarejestrowani w
Urzędzie Pracy – 10 osób (w tym 6
kobiet i 4 mężczyzn).
Co najmniej 60% uczestników projektu
stanowią osoby z kategorii NEET, tj.
120 osób (w tym 72 kobiet i 48
mężczyzn). Kategoria NEET obejmuje
osoby, które spełniają łącznie 3
warunki:
– nie pracują (są bezrobotne lub bierne
zawodowo),
– nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w
kształceniu formalnym w trybie
stacjonarnym albo zaniedbują
obowiązek szkolny lub nauki),
– nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w
pozaszkolnych zajęciach mających na
celu uzyskanie, uzupełnienie lub
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji
zawodowych lub ogólnych potrzebnych
do wykonywania pracy).

W projekcie można uzyskać
następujące wsparcie:

a) doradztwo zawodowe (w tym

opracowany Indywidualny Plan
Działania), polegające na
identyfikacji potrzeb osób
młodych oraz diagnozie
możliwości w zakresie
doskonalenia zawodowego wraz
z identyfikacją stopnia oddalenia
od rynku pracy osób młodych,
oraz

b) co najmniej szkolenie zawodowe
lub staż (w zależności od
wskazań określonych w IPD) –
wymagana jest realizacja
przynajmniej jednej z tych form,
tj. szkolenia lub stażu.
Jednocześnie nie oznacza to, że
nie można otrzymać wsparcia w
postaci zarówno szkolenia (w
tym zawodowego) jak i stażu.

Woj. śląskie

Okres
realizacji
projektu:
01.06.202131.05.2023

Rekrutacja
prowadzona w
sposób ciągły
od momentu
rozpoczęcia
projektu aż
do momentu
osiągnięcia
głównego
celu i
założenia
projektu.

Uczestnikami projektu mogą być
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wyłącznie osoby, które nie otrzymują
jednocześnie wsparcia w więcej niż
jednym projekcie z zakresu aktywizacji
zawodowej dofinansowanym ze
środków EFS.

Adres:
44-300 Wodzisław Śl.
Ul.ks.Płk.W.Kubsza 27

17.
Młodzi dla
regionu

„L&P”
Sp. z o.o.
Agencja
zatrudnienia
(nr cert.6828)

Celem głównym projektu jest
kompleksowa
aktywizacja
zawodowoedukacyjna
osób
młodych do 29 roku życia,
będących
bez
pracy
oraz
nieuczestniczących
w
różnych
formach kształcenia i szkoleń,
zamieszkujących
teren
woj.
Śląskiego.

Tel.:
32 414 74 04
Strona internetowa:
www.lp.info.pl

a)wsparcie doradcy zawodowego,
psychologa, pośrednika pracy;
b)szkolenia zawodowe – otwarty
katalog;
c) 3miesięczny staż u pracodawcy
d) zwrot kosztów dojazdu,
ubezpieczenie NW

Woj. śląskie
Okres
realizacji
projektu:
2021-04-01 -

2021-04-01
2022-12-31

2023-03-31

e-mail:
biuro@lp.info.pl

Imię i nazwisko
osoby do kontaktu:

KRYTERIA PODSTAWOWE:


Dominika Oleksy

18.
Profesjonaliści z
POWERem

GRUPA
INFOMAX
Sp. z o.o. Sp. k.

Bezpośredni numer
telefonu osoby
do kontaktu:
510 270 171
Adres biura projektu:
ul. M. Kopernika 4 lok.
8

40-064 Katowice
Godziny pracy biura:

W projekcie można uzyskać
następujące wsparcie:

Projekt skierowany jest do osób
młodych w wieku 18-29 lat
zamieszkujących województwo
śląskie w rozumieniu KC,
pozostających bez pracy:
– bierni zawodowo – 72 osób (w
tym 43 kobiet i 29 mężczyzn),
– bezrobotni niezarejestrowani w
Urzędzie Pracy – 168 osób (w tym
101 kobiet i 67 mężczyzn).

a) doradztwo zawodowe (w tym
opracowany Indywidualny
Plan Działania), polegające
na identyfikacji potrzeb osób
młodych oraz diagnozie
możliwości w zakresie
doskonalenia zawodowego
wraz z identyfikacją stopnia
oddalenia od rynku pracy
osób młodych, oraz

Uczestnikami projektu mogą być
wyłącznie osoby, które nie
otrzymują jednocześnie wsparcia w
więcej niż jednym projekcie z
zakresu aktywizacji zawodowej

b) b) co najmniej szkolenie
zawodowe lub staż (w
zależności od wskazań
określonych w IPD) –
wymagana jest realizacja

Woj. śląskie
Okres
realizacji
projektu:
01.04.202131.03.2023

Rekrutacja
prowadzona w
sposób ciągły
od momentu
rozpoczęcia
projektu aż
do momentu
osiągnięcia
głównego
celu i
założenia
projektu
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poniedziałek: 8.0016.00
wtorek: 8.00-18.00
środa: 8.00-16.00
czwartek: 8.00-18.00
piątek: 8.00-16.00
Adres strony
internetowej
projektu:
https://aktywizacja.gru
painfomax.eu

dofinansowanym ze środków EFS.
KRYTERIA DODATKOWE







Adres:
Biuro Projektu –
43-603 Jaworzno
ul. Karola Darwina 17
Tel.:

19.
Aktywizacja
zawodowa z
POWER’em

CSW TOTEM
Sp. z o.o. Sp. k.

795-501-714,
517-921-652,
516-185-413

Strona internetowa:
https://aktywizacjazawod
owa.pl

e-mail:
aktywizacja@aktywizacja
zawodowa.pl

Pierwszeństwo dla uczestników,
którzy już wcześniej korzystali z
projektów z zakresu włączenia
społecznego realizowanych w
ramach celu tematycznego 9 w
RPO WSL 2014-2020. (10 pkt)
osoby z niepełnosprawnością (5
pkt).
osoby o niskich kwalifikacjach (5
pkt).
niskie kwalifikacje zawodowe (10
pkt).
kobiety (5 pkt)
osoby
zamieszkujące
miasta
średnie (5 pkt)

Projekt skierowany jest do 200 osób
w wieku 18-29 lat z obszaru woj. śląskiego,
spełniających łącznie poniższe kryteria:
9. wiek 18-29 lat,
10. zamieszkiwanie na terenie miasta
województwa śląskiego w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego,
11. przynależność do jednej z niżej
wymienionych grup:
 osób z grupy NEET
niezarejestrowanych w
powiatowych urzędach pracy, z
wyłączeniem osób należących do
grupy docelowej określonej dla
trybu konkursowego w poddziałaniu
1.3.1 POWER
 osób pracujących osób
pracujących, znajdujących się w
trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
osób ubogich pracujących, osób
zatrudnionych na umowie
krótkoterminowej lub cywilno-

przynajmniej jednej z tych
form, tj. szkolenia lub stażu.
Jednocześnie nie oznacza
to, że nie można otrzymać
wsparcia w postaci zarówno
szkolenia (w tym
zawodowego) jak i stażu.

Działania aktywizacji zawodowej
osób niepracujących:
 Poradnictwo / doradztwo
zawodowe, w tym opracowanie
indywidualnego planu działania
(IPD)
 Pośrednictwo pracy
 Szkolenia zawodowe
prowadzące do uzyskania
kwalifikacji lub kompetencji i /lub
Staże zawodowe

Woj. śląskie
Okres
realizacji
projektu:
01.06.2021 –
31.05.2023

Rekrutacja
ciągła w
okresie
od 06/2021
do 03/2023

Działania wsparcia aktywności
zawodowej osób pracujących:
 Poradnictwo / doradztwo
zawodowe, w tym opracowanie
indywidualnego planu działania
(IPD)
 Pośrednictwo pracy
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prawnej, których miesięczne
zarobki nie przekraczają wysokości
minimalnego wynagrodzenia (w
odniesieniu do miesiąca
poprzedzającego dzień
przystąpienia do projektu)
12. nieodbywanie kary pozbawienia
wolności



Szkolenia zawodowe
prowadzące do uzyskania
kwalifikacji lub kompetencji

Co najmniej 20% miejsc w projekcie jest
przewidzianych dla osób pracujących,
znajdujących się w trudnej sytuacji na
rynku pracy.
Co najmniej 30% miejsc w projekcie jest
przewidzianych dla osób o niskich
kwalifikacjach.
Co najmniej 20% miejsc w projekcie jest
przewidzianych dla osób zamieszkujących
(w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego) miasta średnie lub miasta
tracące funkcje społeczno-gospodarcze.
Pierwszeństwo udziału w projekcie mają
osoby
będące
byłymi
uczestnikami
projektów
z
zakresu
włączenia
społecznego realizowanego w ramach celu
tematycznego 9 w RPO.

Adres:

20.
Dobry start na
rynku pracy

CENTRUM
PEDAGOGIKI i
KSZTAŁCENIA
PRAKTYCZNE
GO
Ilona Zając

Biuro Projektu –
43-603 Jaworzno
ul. Karola Darwina 17

Tel.:
517-921-652,
795-501-714,
795-501-720
883-665-295,

Strona internetowa:
https://dobrystart-

Projekt skierowany jest do 110 osób
spełniających
łącznie
poniższe
kryteria:
1. wiek 18-29 lat,
2. zamieszkiwanie na terenie
miasta województwa śląskiego
w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego,
3. przynależność do osób z grupy
NEET niezarejestrowanych w
powiatowych urzędach pracy,
z wyłączeniem osób
należących do grupy

Woj. śląskie
Działania aktywizacji zawodowej
osób niepracujących:
 Poradnictwo / doradztwo
zawodowe, w tym opracowanie
indywidualnego planu działania
(IPD);
 Pośrednictwo pracy;
 Szkolenia zawodowe
prowadzące do uzyskania
kwalifikacji lub kompetencji i /lub
Staże zawodowe.

Okres
realizacji
projektu:
01.06.2021r.
– 31.03.2022

Rekrutacja
ciągła w
okresie
od 06/2021
do 01/2023
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centrum.pl

e-mail:
dobrystart@dobrystartcentrum.pl

docelowej określonej dla trybu
konkursowego w poddziałaniu
1.2.1 POWER
4. nieodbywanie kary
pozbawienia wolności
Co najmniej 30% miejsc w projekcie
jest przewidzianych dla osób o niskich
kwalifikacjach.
Co najmniej 20% miejsc w projekcie
jest przewidzianych dla osób
zamieszkujących (w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta
średnie lub miasta tracące funkcje
społeczno-gospodarcze.

21.
Zawód: Project
Manager!

Wektor
Consulting Sp.
z o.o.

Tel.: 530293680
Sylwia Cichoń

Pierwszeństwo udziału w projekcie
mają
osoby
będące
byłymi
uczestnikami projektów z zakresu
włączenia społecznego realizowanego
w ramach celu tematycznego 9 w
RPO.
I. OBOWIĄZKOWE:
a. osoby w wieku 18-29 lat;
b. osoby zamieszkujące (w rozumieniu
przepisu Kodeksu cywilnego) lub
pracujące lub uczące się na obszarze
województwa śląskiego.
c. osoby
zatrudnione na umowę
krótkoterminową, lub w ramach umowy
cywilnoprawnej, lub
tzw. ubodzy
pracujący;.
d. osoby odchodzące z rolnictwa i ich
rodziny
- z wyłączeniem osób należących do
grupy docelowej określonej dla trybu
konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.

Adres strony
internetowej

II. DODATKOWE (Premiujące):
- osoby z niepełnosprawnościami + 2

Adres :
ul. Adama Mickiewicza
29, 40-085 Katowice
budynek A, 6 piętro
lokal nr A.6.13
Godziny pracy biura:
poniedziałki i czwartki
w godzinach 10:0018:00,
wtorki, środy i piątki w
godzinach 07:3015:30.

Indywidualne wsparcie IPD
(Indywidulany Plan Działania)
2.
Szkolenia zawodowego
(Szkolenia będą odpowiadać na
zdiagnozowane potrzeby UP)

1.

dodatkowo:
- refundację kosztów opieki na osobą
potrzebującą wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu,
- refundację kosztów dojazdu na
realizowane wsparcie w ramach
projektu,
- stypendium szkoleniowe za udział
w szkoleniu zawodowym,
- materiały szkoleniowe, certyfikaty

Woj. śląskie

01.02.2021 r.
– 31.07.2022

Rekrutacja:
od
maj 2021
do 10.06.2022
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projektu:
https://www.wektor.org
.pl/projekty/zawodprojectmanager/podstawoweinformacje/

Adres:
ul. Sznelowiec 2
43-200 Pszczyna
tel.: 733 982 587

22.
Kierunek kariera

Herman Global
Corporation
Sp. z o.o.

Strona internetowa:
http://www.hermangc.p
l/artykuly,strona,pokaz
wpis,aktualnosci,39
e-mail:
magdalena.skalska@p
rojekty-eu.pl

pkt;
- kobiety + 3pkt
-osoby zamieszkujące miasta średnie i
średnie tracące funkcje społecznogospodarcze + 5 pkt;
- osoby niskich kwalifikacjach +6 pkt
- byli uczestnicy projektu z zakresu
włączenia społecznego w ramach CT9
w RPO (pierwszeństwo udziału we
wsparciu

- osoby do 30 roku życia;
- pracujące (ubodzy pracujący, osoby
zatrudnione na umowach
krótkoterminowych oraz pracujące w
ramach umów cywilno-prawnych) lub
- niepracujące (bierne zawodowo bądź
długotrwale bezrobotne);
- migranci i reemigranci
- osoby odchodzące z rolnictwa i ich
rodziny
- zamieszkujące woj. śląskie;
- w tym osoby z
niepełnosprawnościami.

- indywidualne doradztwo zawodowe
wraz ze stworzeniem IPD;
- pośrednictwo pracy;
- grupowe doradztwo zawodowe;
- szkolenie zawodowe;
- staż zawodowy.
Wsparcie towarzyszące:
- wsparcie psychologiczne;
- zwrot kosztów dojazdów i opieki
nad osobą zależną

Rekrutacja:
Woj. śląskie
01.06.2021 –
30.06.2023

czerwiec 2021
– nabór ciągły
do
wyczerpania
miejsc (nie
dłużej niż V
2023 r.)

ilona.czyz@projektueu.pl
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