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Lp Nazwa Wnioskodawcy 
kontakt 

Tytuł 
projektu 

Grupa docelowa Rodzaj wsparcia Termin 
rekrutacji 

1. Stowarzyszenie Na Rzecz 
Rozwoju Powiatu 
Kolbuszowskiego "NIL" 
ul. Jana Pawła II 8 
36-100 Kolbuszowa 
e-mail: nil@kolbuszowa.pl, 
stowarzyszenienil@poczta.onet.pl 
tel/fax: 17 227 02 58 
http://nil.kolbuszowa.pl/ 

MŁODZI-
AKTYWNI-
PRACUJĄCY
-aktywizacja 
społeczno-
zawodowa 
osób 
młodych z 
grupy NEET 
z powiatu 
kolbuszowski
ego i 
ropczycko-
sędziszowski
ego 

   
 

2. Akademia Zdrowia 
ul. Jagiellońska 5 
35-025 Rzeszów 
tel. (17) 853 25 09 
tel./fax (17) 850 73 17 
http://www.akademia-zdrowia.pl/ 
 

Podkarpacie 
dla młodych 

   

3. Biuro Projektu BD Center sp. z 
o. o. 
Aleja Armii Krajowej 80 
35-307 Rzeszów 

NEET. 
Podkarpacki 
ekspres do 
zatrudnienia 

osoby młode w tym 
z 
niepełnosprawnośc
iami w wieku 15 - 

 Identyfikacja potrzeb oraz 
diagnozowanie możliwości doskonalenia 
zawodowego  
 Pośrednictwo Pracy 

 
Iedycja:  
01.03 – 
31.03.2018  r. 

http://www.akademia-zdrowia.pl/
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Kontakt: 
Tel. stacjonarny: 17 741 11 84, 
Tel. kom.: 668 837 926 
e-mail: biuro@bdcenter.pl 
Biuro Projektu czynne jest od 
poniedziałku do piątku w 
godzinach 7:30 – 15:30 
 
http://ekspresdozatrudnienia.bdce
nter.pl 
 

osób poniżej 
30 roku życia 

29 lat 
 
Zamieszkujące na 
obszarze 
województwa 
podkarpackiego  
Nieuczestniczące 
w szkoleniu i 
kształceniu tzw. 
Młodzież NEET 
Osoby 
niepełnosprawne 
Osoby bierne 
zawodowe 
niezarejestrowane 
w urzędach pracy. 

 Indywidualne poradnictwo 
zawodowe w formie Mentoringu 
Szkolenia zawodowe zakończone 
egzaminem zewnętrznym związane z 
branżami zgodnymi z zapotrzebowaniem 
pracodawców w województwie 
podkarpackim (przykładowe kursy: Kurs 
na prawo jazdy kat.C, lub kat. C+E, lub 
kat.D plus Kwalifikacja wstępna na 
przewóz rzeczy lub osób; Operator 
wózków widłowych z napędem 
silnikowym II WJO; Kurs obsługi żurawi 
HDS; Kurs obsługi podestów ruchomych; 
Magazynier sprzedawca z obsługą kasy 
fiskalnej; Blacharz/dekarz; Pomoc 
kuchenna); 
Udział w 4 miesięcznych płatnych 
stażach zawodowych;• stypendium 
stażowe w wysokości 997,40 zł brutto 
 
 

 
II edycja: 
02.07 – 
31.07.2018 r. 

4. Biuro projektu 
Fundacja im. Hetmana Jana 
Tarnowskiego 
ul. Słowackiego 24/32 
35-060 Rzeszów 
Kom.: 515 791 748 
Email: 
j.pikul@fundacjatarnowskiego.pl 

Aktywni 
młodzi na 
rynku pracy 
na 
Podkarpaciu 
2 

osoby 
do 29 r. ż., 
zamieszkałe na 
terenie 
województwa 
podkarpackiego, 
nie pracujące, 
bierne zawodowo 

Ustalenie Indywidualnego Planu 
Działania 
Poradnictwo zawodowe 
Pośrednictwo pracy 
Szkolenia zawodowe, stypendia 
szkoleniowe (6,65 zł brutto projektowe 
/h), zwroty kosztów dojazdu na szkolenia 
Staże zawodowe (trwające od 3 do 12 m-

19.02.2018 r. 
do 
27.02.2018 r 

http://ekspresdozatrudnienia.bdcenter.pl/
http://ekspresdozatrudnienia.bdcenter.pl/
mailto:j.pikul@fundacjatarnowskiego.pl
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http://aktywnipodkarpacie2.pl 
 
 

lub bezrobotne 
niezarejestrowane 
w urzędzie pracy, 
nie uczestniczące 
w kształceniu 
formalnym w trybie 
stacjonarnym, 
nie szkolące się ze 
środków 
publicznych w 
okresie 4 tygodni 
przed złożeniem 
dokumentów 
 

cy), stypendia stażowe (1280,00 zł brutto 
projektowe), zwroty kosztów dojazdu na 
staże 

5. Tarnobrzeska Agencja 
Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. M. Dąbrowskiej 15 
39-400 Tarnobrzeg 
Tel/fax: 15 822 00 22,  
Kierownik projektu: Ewelina 
Mysłek – kom. 533 399 367 
http://mlodekadrypodkarpacia.pl 
 

Młode kadry 
podkarpacia 

osoby bierne 
zawodowo lub 
osoby bezrobotne 
niezarejestrowane 
w PUP, w tym 
osoby 
niepełnosprawne, 
które nie 
uczestniczą w 
kształceniu i 
szkoleniu – tzw. 
Młodzież NEET w 
wieku 15-29 roku 
życia zamieszkałe 
na terenie 

WYPRACOWANIE INDYWIDUALNEGO 
PLANU DZIAŁANIA ORAZ 
PORADNICTWO ZAWODOWE 
BEZPŁATNE KURSY/ SZKOLENIA 
ZAWODOWE 
STAŻE ZAWODOWE 
 

I nabór: 
Ścieżka A – 
marzec/kwiec
ień 
II nabór: 
Ścieżka A – 
grudzień/styc
zeń 

http://aktywnipodkarpacie2.pl/
http://mlodekadrypodkarpacia.pl/
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województwa 
podkarpackiego. 

6.      

7. Biuro Projektu: 
Korporacja VIP sp. z o.o. 
35-001 Rzeszów, ul. Asnyka 1/2 
email: projekt@korporacjavip.pl 
 
tel. 17 85 23 169 
 
http://www.korporacjavip.pl/w_kier
unku_zatrudnienia/informacje_o_
projekcie 
 

W kierunku 
zatrudnienia" 

Projekt skierowany 
jest do osób 
młodych, w tym 
niepełnosprawnych
, w wieku 15 – 29 
lat  które nie 
uczestniczą nie w 
kształceniu i 
szkoleniu – tzw. 
młodzież NEET, • 
niezarejestrowane 
w urzędzie pracy, 
zamieszkujące na 
terenie 
województwa 
podkarpackiego 

Indywidualne doradztwo zawodowe, 
Warsztaty grupowe  
poradnictwo zawodowe, 
Szkolenia zawodowe wg potrzeb, 
6 miesięczne staże zawodowe  
 

5 grup 11 
osobowych  
Styczeń –
czerwiec 
2018 (średnio 
raz w 
miesiącu 
rekrutacja ) 

8. Stowarzyszenie „CRAS” 
Centrum Rozwoju Aktywności 
Społecznej 
Biuro Projektów: 
ul. Hetmańska 4/2B 
35-045 Rzeszów 

„POWER do 
pracy – 
edycja II 

Projekt skierowany 
jest do osób 
młodych, w tym 
niepełnosprawnych, 
które spełniają 

Indywidualne doradztwo zawodowe, 
Warsztaty grupowe poradnictwo 
zawodowe, 
Szkolenia zawodowe wg potrzeb, 
6 miesięczne staże zawodowe – płatne 
1280,26 zł 

 
II tura –maj-
czerwiec 
2018 

http://www.korporacjavip.pl/w_kierunku_zatrudnienia/informacje_o_projekcie
http://www.korporacjavip.pl/w_kierunku_zatrudnienia/informacje_o_projekcie
http://www.korporacjavip.pl/w_kierunku_zatrudnienia/informacje_o_projekcie
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Tel. / faks: 17 740-22-25 
 
email: biuro@cras.org.pl 
 
http://cras.org.pl/projekty/ 
 

łącznie następujące 

warunki:  są w 

wieku 15 – 29 lat  
nie uczestniczą w 
kształceniu i 
szkoleniu – tzw. 

młodzież NEET,  są 
bierni zawodowo lub 
bezrobotni, 
niezarejestrowani w 

urzędzie pracy,  
zamieszkują na 
terenie 
województwa 
podkarpackiego 

Pośrednictwo pracy, 
Zwrot kosztów dojazdu. 

9.  
PULS Systemy Organizacji 
Szkoleń Sp. z o.o. 
ul. F. Roosevelta 18, 
60-829 Poznań 

tel.61-866-71-63 

http://puls-szkolenia.pl/projekty/ 

 
Odkryj siebie 
i znajdź 
zatrudnienie! 
 

 
województwo 
podkarpackie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Czekam na telefon 
 

 

http://cras.org.pl/projekty/
http://puls-szkolenia.pl/projekty/
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10.  
ASP PROJECT CONSULTING 
Anna Pawlos 
 
 

 
Aktywni 
Młodzi 

 
 

 
Firma odstąpiła od podpisania Umowy o 
dofinansowanie 

 

11. Międzynarodowe Centrum 
Doskonalenia Kadr sp. z o.o. 
 
ul. Trzy Lipy 3  
80-172 Gdańsk 
 

Aktywność 
edukacyjno - 
zawodowa - 
drogą do 
Twojego 
sukcesu! 
 

 Nie odbierają telefonów  

12. Instytut Organizacji 
Przedsiębiorstw i Technik 
Informacyjnych In Bit Sp.z o.o. 
ul. Mickiewicza 47,  
70-385 Szczecin 
 
http://inbit.pl/fundusze-
europejskie.html 

Młodzi i 
aktywni na 
podkarpacki
m rynku 
pracy! 
 

 Nie odbierają telefonów  

13. EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ 
FUNDACJA NOWY STAW 
ul. T. Zana 38, X piętro, 20-601 
Lublin 
 
Sekretariat : tel. +48 81 534 61 
91, fax +48 81 534 61 92 
http://www.eds-fundacja.pl 
 

Młodość 
moja szansą 

   

http://www.eds-fundacja.pl/
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14. Bieszczadzka Agencja Rozwoju 
Regionalnego sp. z o.o.,  
Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne 
 
Tel.: +48-13-461-29-98, 
 
Fax: +48-13-461-21-47,  
 
e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl 

Wsparcie 
młodych na 
podkarpacki
m rynku 
pracy 

Projekt skierowany 
jest do osób 
młodych, w tym 
niepełnosprawnych
, w wieku 15 – 29 
lat  które nie 
uczestniczą nie w 
kształceniu i 
szkoleniu – tzw. 
młodzież NEET, • 
niezarejestrowane 
w urzędzie pracy, 
zamieszkujące na 
terenie 
województwa 
podkarpackiego 

 Indywidualna diagnoza potrzeb i 
opieka doradcy zawodowego 

 Poradnictwo zawodowe wraz z 
warsztatami Aktywnego 
Poszukiwania Pracy 

 Szkolenia  

 6-miesięczne staże-stypendium 
stażowe 1279 brutto/miesięcznie 

Zwrot kosztów dojazdu na poszczególne 
formy wsparcia 

Rekrutacja: 
I nabór-II 
2018 
II nabór-IV 
 2018  
III nabór 
2018-VI 2018 
IV nabór 
VIII 2018 

15. Biuro Projektu „Bądź POWER!” 
 
Adres:  
 
ul. Henryka Pobożnego 14, 35- 
617 Rzeszów 
 
tel. 535 059 308  
 
e-mail:  
rekrutacja2@szkoleniawkk.pl 
 
http://www.przekwalifikowani.szko

Bądź 
POWER! 

Projekt skierowany 
jest do osób 
młodych, w tym 
niepełnosprawnych
, w wieku 15 – 29 
lat  które nie 
uczestniczą nie w 
kształceniu i 
szkoleniu – tzw. 
młodzież NEET, • 
niezarejestrowane 
w urzędzie pracy, 
zamieszkujące na 

 Identyfikacja potrzeb 
Uczestnika/czki  projektu 

 Szkolenia zawodowe 

 4 miesięczny staż zawodowy 
Pośrednictwo pracy 

Rekrutacja 
prowadzona 
od lutego 
2018r. do 
końca maja 
2018r. 

mailto:rekrutacja2@szkoleniawkk.pl
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leniawkk.pl 
 

terenie 
województwa 
podkarpackiego 

16. NAVIGATOR INTERNATIONAL 
SP. Z O.O. 

al. Jana Pawła II 25 00-854 
Warszawa 

Biuro Projektu „MŁODOŚĆ-
AKTYWNOŚĆ”: 

ul. Jana Pawła II 3 a, 37-200 
Jarosław  

tel.: 515-561-282 
e-mail: mlodosc-

aktywnosc@navigator.edu.plhttp:/
/navigator.edu.pl/projekty-

europejskie/mlodosc-aktywnosc/ 
 
 

 

MŁODOŚĆ - 
AKTYWNOŚ

Ć 
  

Projekt jest 
skierowany do 
osób młodych w 
wieku 18-29 lat, 
zamieszkałych na 
terenie 
województwa 
podkarpackiego, 
niezarejestrowanyc
h w urzędzie pracy, 
które nie pracują i 
nie uczestniczą w 
kształceniu ani 
szkoleniu oraz 
należą do co 
najmniej jednaj z 
poniższych grup: 
 
-osoby długotrwale 
bezrobotne 
-osoby o niskich 
kwalifikacjach 
-osoby z 
niepełnosprawnośc
iam 
-kobiety 

Indywidualne Plany Działania (6 h 
zegarowych– zajęcia indywidualne) 
 
Warsztaty efektywnego poruszania się 
po rynku pracy (16 h zegarowych – 
zajęcia grupowe) 
 
Pośrednictwo pracy (6 h zegarowych – 
zajęcia indywidualne) 
 
Szkolenia zawodowe (72 h lekcyjne – 
zajęcia grupowe) 
Wysokiej jakości szkolenia zawodowe (9 
spotkań po 8 godzin) zostaną 
dopasowane do Twojego 
Indywidualnego Planu Działania, jak 
również do potrzeb lokalnego rynku 
pracy.  
 
3-miesięczny płatny staż dla każdego 
uczestnika 
(średnio 40 godzin w tygodniu) staż 
zawodowy zgodny ze szkoleniem.  
Program stażu zostanie opracowany 
indywidualnie z uwzględnieniem Twoich 
potrzeb i potencjału oraz potrzeb 

Rekrutacja 
już ruszyła! 
Będzie trwała 
do końca 
marca. 
Pierwsze 3 
grupy (24 
osoby) 
biorące udział 
projekcie 
rozpoczną 
swoje zajęcia 
jeszcze w 
marcu, a 
kolejne 4 
grupy (32 
osoby) – w 
kwietniu. 
Projekt 
zakończy się 
we wrześniu. 
 

mailto:mlodosc-aktywnosc@navigator.edu.pl
mailto:mlodosc-aktywnosc@navigator.edu.pl
mailto:mlodosc-aktywnosc@navigator.edu.pl
mailto:mlodosc-aktywnosc@navigator.edu.pl
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 pracodawcy.  
Co najmniej 60% z osób po zakończeniu 
stażu będzie mogło zostać zatrudnionym 
u danego pracodawcy! 
Stypendium stażowe: w wysokości nie 
większej niż 997,40 zł brutto (w 
przypadku stypendium za staż kwota 
brutto równa się netto) 

17. Podkarpacka Izba Gospodarcza 
ul. Tysiąclecia 3 38-400 Krosno 

 

CZAS NA 
STAŻ - 
DRUGA 
EDYCJA 

  Ogłoszenie o 
naborze po 
19.02.2018 

18. VIVID CONSULTING SP. Z O.O. 
ul. Plac Solny 14/3 50-062 

Wrocław  
Biuro Projektu:  

 
e-mail: niestojbiernie@vc.edu.pl 

telefon: 576 132 694 
http://vc.edu.pl/nie-stoj-biernie-

wspinaj-sie-po-drabinie-sukcesu/ 
 

 
 

 

Nie stój 
biernie, 

wspinaj się 
po drabinie 
sukcesu! 

 

56 osób (34K,22M) 
pozostających bez 
pracy (osób 
biernych 
zawodowo oraz 
bezrobotnych 
niezarejestrowanyc
h w ewidencji 
Urzędów Pracy), w 
tym osób 
niepełnosprawnych
, w wieku 18-29 lat 
zamieszkujących 
(w rozumieniu 
Kodeksu 
Cywilnego) na 
terenie 

W ramach projektu przewidziano 
następujące formy wsparcia: 
 
1. Indywidualne poradnictwo zawodowe 
z identyfikacją potrzeb (4 spotkania po 2 
godziny, średnio 2 razy w tygodniu). 
 
2. Pośrednictwo Pracy (2 spotkania po 2 
godziny, średnio raz w miesiącu) 
 
3. Warsztaty Aktywnego Poszukiwania 
Pracy (2 spotkania po 8 godzin, średnio 
2 razy w tygodniu) 
 
4. Szkolenia zawodowe (8 spotkań po 8 
godzin, średnio 3-4 razy w tygodniu) 
Za udział w szkoleniu przysługuje 

 

mailto:niestojbiernie@vc.edu.pl
http://vc.edu.pl/nie-stoj-biernie-wspinaj-sie-po-drabinie-sukcesu/
http://vc.edu.pl/nie-stoj-biernie-wspinaj-sie-po-drabinie-sukcesu/
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województwa 
podkarpackiego, 
które nie uczą się i 
nie szkolą (tzw. 
młodzież NEET. 

stypendium szkoleniowe 
 
5. Staże zawodowe (3 miesiące) 

19. Fundacja In Corpore 
ul. Tarnowska 107, 35-502 

Rzeszów Telefon: 533 340 464 
 

Aktywny start 
 

 Nie odbierają telefonów  

20. Firma Wdrożeniowa 
LEANKONCEPT Grzegorz 

Sulisz 

CZAS_NA_ 
STAŻ 

 Firma odstąpiła od podpisania Umowy o 
dofinansowanie 

 

21. CENTRUM USŁUG 
SZKOLENIOWYCH 

KRZYSZTOF RZESZUTEK 
ul. Kopernika 7/17 (1 piętro) 

33 - 100 Tarnów 
tel 14 621 00 40 

 

Droga do 
aktywności 

 

 Czekamy na telefon. Nie podpisali 
umowy.  

 

22. Stawil Sp. z o.o. 
ul. Jagiellońskiej 9/12, 35-025 

Rzeszów 
Adres email: 

mlodziaktywni@stawil.pl 
Numery telefonu: 17 30 700 90, 

+48 793 795 130 
http://mlodziaktywni.stawil.pl/ 
 

Młodzi 
Aktywni = 
Sukces 
Zawodowy 
 

Grupa docelowa to 
54 osoby bierne 
zawodowo lub 
bezrobotne 
niezarejestrowane 
w Urzędzie Pracy 
spełniające łącznie 
następujące 
warunki: 
 

-doradztwo i pośrednictwo obejmujące 
diagnozę polegającą na identyfikacji 
potrzeb oraz możliwości w zakresie 
doskonalenia; doradztwo zawodowe 
polegające na indywidualnym i 
kompleksowym doradztwie 

-szkolenia zawodowe podstawowe i 
uzupełniające dobrane do potrzeb 
Uczestników, w tym specjalistyczne 

I tura: od dnia 
19.01.2018 r. 
do dnia 
09.02.2018 r. 
 
II tura: 
marzec 2018 

http://mlodziaktywni.stawil.pl/
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-zamieszkuje 
(zgodnie z 
Kodeksem 
Cywilnym) na 
terenie 
województwa 
podkarpackiego, 
-w wieku 15 - 29 lat 
bez pracy, 
-nieuczestniczące 
w kształceniu i 
szkoleniu tzw. 
Młodzież NEET, 
-bierne zawodowo 

lub osoby 

bezrobotne 

niezarejestrowane 

w Urzędzie Pracy. 

 

szkolenia i kursy zawodowe wg wskazań 
w Indywidualnym Planie Działania. 

-staże trwające 6 miesięcy ( 40 osób), 
zgodne z branżą wskazaną w 
Indywidualnym Planie Działania wraz z 
wypłatą stypendium stażowego, a także 
zapewnioną przez zakład pracy opieką 
dla Uczestników Projektu 

 

 


