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 Lp  

Nazwa Wnioskodawcy 

 

Tytuł projektu 

Obszar 

realizacji 

projektu 

 

Formy wsparcia 

 

Termin 

rekrutacji 

1.  
BD Center Spółka z o. o. 
Aleja Armii Krajowej 80,  
35-307 Rzeszów 
 
Tel. stacjonarny: 17 741 11 84, 
Tel. kom.: 795 578 685 
e-mail: biuro@bdcenter.pl 
 
http://www.kierunekpraca.bdcenter.p
l/index.php 
 

 

Kierunek praca. 

Kompleksowe wsparcie 

dla bezrobotnych 

mieszkańców powiatów 

lubaczowskiego, 

przemyskiego ziemskiego 

i przeworskiego w wieku 

30+ 

 

powiaty: 

lubaczowski, 

przemyski 

ziemski i 

przeworski 

 

- Indywidualne poradnictwo 

zawodowe; 

- Grupowe poradnictwo 

zawodowe; 

- szkolenia/kursy zawodowe 

zgodne z potrzebami 

uczestnika projektu,; 

- Staż zawodowy (6 

miesięcy); 

- Wsparcie pośrednika 

pracy 

 

22.01.2018 - 

09.02.2018. 

2.  
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Powiatu Kolbuszowskiego "NIL" 
Jana Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa 
 

 

DROGA DO AKTY 

WNOŚCI - aktywizacja 

społeczno-zawodowa 

 

powiat 

kolbuszowski 

 

- doradztwo zawodowe i 

psychologiczne,  

 

Pierwszy: luty 

2018,   

mailto:biuro@bdcenter.pl
http://www.kierunekpraca.bdcenter.pl/index.php
http://www.kierunekpraca.bdcenter.pl/index.php
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Tel: 172270258  

e-mail: nil@kolbuszowa.pl 

www.nil.Kolbuszowa.pl 

 

osób bezrobotnych i 

biernych zawodowo z 

powiatu kolbuszowskiego 

- trening motywacyjny i 

kompetencji społecznych,  

- warsztaty aktywnego 

poszukiwania pracy  

- Pośrednictwo pracy,  

- szkolenia/kursy zawodowe 

zgodne z potrzebami 

uczestnika projektu, 

- 6-cio miesięczne staże 

zawodowe 

Drugi: czerwiec  

2018,  

Trzeci: luty 2019 

3.  
ABAKUS Konsulting Sp. z o. o. Sp. 
k. 
Legionów 31, 35-111 Rzeszów 
 
http://www.abakus-
konsulting.pl/oferta/szkolenia-i-
projekty/aktualne-projekty-ue/ 
 
17 859 26 68 
 

 
Gotowi do pracy - program 
wsparcia dla osób 
bezrobotnych z powiatu 
niżańskiego, 
kolbuszowskiego, 
leżajskiego i 
przeworskiego 

 
powiaty: 
niżański, 
kolbuszowski, 
leżajski i 
przeworski 

 
- szkolenia/kursy zawodowe  
zgodne z potrzebami 
uczestnika projektu, 
 
- stypendium szkoleniowe w 
trakcie udziału w kursie 
zawodowym, 
 
- stypendium stażowe, 
 
- wyżywienie w trakcie 
kursu oraz materiały 
szkoleniowe, 

 
od 24.01.2018 r. 

mailto:nil@kolbuszowa.pl
http://www.nil.kolbuszowa.pl/
http://www.abakus-konsulting.pl/oferta/szkolenia-i-projekty/aktualne-projekty-ue/
http://www.abakus-konsulting.pl/oferta/szkolenia-i-projekty/aktualne-projekty-ue/
http://www.abakus-konsulting.pl/oferta/szkolenia-i-projekty/aktualne-projekty-ue/
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- ubezpieczenie NNW, 
 
- refundację kosztów 
dojazdu na doradztwo 
zawodowe, kurs zawodowy 
oraz staż 4 miesięczny 
 

4.  
ISS Projekt Sp. z o.o. 
Słowackiego 24/61, 35-001 Rzeszów 
 

 
Kobiety czas na pracę 
zawodową 

 
powiaty: 
przeworski, 
leżajski, 
przemyski, 
niżański 
 

 
- doradztwo indywidualne 
 
- szkolenia/kursy 
zawodowezgodne z 
potrzebami uczestnika 
projektu, 
 
- staż (7 miesięcy) 
 
 

 
Lipiec 2018 

5.  
Fundacja MultiRegion 
Kościuszki 73, 39-200 Dębica  

 
Podjęcie pracy? To 
możliwe!  

 
powiaty: 
jasielski, 
kolbuszowski, 
strzyżowski 
 

 
- doradztwo indywidualne 
 
- szkolenia/kursy 
zawodowezgodne z 
potrzebami uczestnika 
projektu, 
 
- staż (8 miesięcy) 

 
ciągła (do końca 
2018) 
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6.  

EDU-IT Augustyn, Niedbała, 
Pieprzycki Spółka Jawna  
Hetmańska 62/3, 35-078 Rzeszów  
 
el.: (+48 17) 854 99 30 
GSM +48 531 904 403 
e-mail: edu.it@onet.eu 
www.edu-it.com.pl 
 

 
Nowe perspektywy  

 
powiaty: 
strzyżowski, 
jasielski i 
przeworski 
 

 
- doradztwo indywidualne 
 
- szkolenia/kursy zawodowe 
zgodne z potrzebami 
uczestnika projektu, 
 
- staż (3 miesiące) 
 

 
do 15.02.2018 

7.  
Stowarzyszenie "Niżańskie Centrum 
Rozwoju"  
Rudnicka 15, 37-400 Racławice  
 

tel/fax: 15 8 41 53 05 
email: n.c.r@wp.pl 
 
http://www.stowarzyszeniencr.pl/ 
 

 
Kierunek zatrudnienie  

 
powiat niżański 

 
- Identyfikacja potrzeb 
uczestników projektu oraz 
opracowania 
Indywidualnego Planu 
Działań (udział w tej formie 
wsparcia jest 
obowiązkowy),  
 
- Poradnictwo zawodowe  
 
- Kursy (Kurs prawa jazdy 
kat. C + kurs kwalifikacji do 
przewozu rzeczy,Kurs 
obsługi wózka jezdniowego, 
Kurs koparko 
-ładowarki, Kurs 
kosmetyczny, Kurs 

 
15.01.2018 r. - 
09.02.2018 r. 

mailto:edu.it@onet.eu
http://www.edu-it.com.pl/
mailto:n.c.r@wp.pl
http://www.stowarzyszeniencr.pl/
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sprzedawca–magazynier +  
kasy fiskalne) 
 
- Staże (od 3 do 9 
miesięcy), 
 
- Subsydiowane 
zatrudnienie 
 

8.  
Stawil Sp. z o.o.  
Jagiellońska 9/12, 35-025 Rzeszów  
 
email: stazplus@stawil.pl 
17 30 700 90, +48 793 795 130 
 
http://stazplus.stawil.pl/index.php/o-
projekcie-stazplus 
 

 
Staż+  

 
powiaty: 
brzozowski, 
jasielski, 
kolbuszowski i 
strzyżowski 

 
- doradztwo indywidualne 
 
- szkolenia/kursy zawodowe 
zgodne z potrzebami 
uczestnika projektu, 
 
- staż w zakładach pracy 
trwający 9 miesięcy 

 
27.12.2017 do 
24.01.2018 

9.  
Fundacja Ludzie Umiejętności 
Kultura  
Ul. Wyspiańskiego 3, pok. 35 
(budynek TSM), 39-400 Tarnobrzeg 
 
tel. 735 475 800, 735 475 900 
zmentorem@o2.pl  
fundacjaluk@o2.pl 

 
Z Mentorem ku 
zatrudnieniu. Program 
aktywizacji zawodowej dla 
osób 30+ w powiatach: 
niżańskim, leżajskim i 
kolbuszowskim  

 
powiaty: 
niżański, 
leżajski, 
kolbuszowski, 

 
- Indywidualne spotkania 
z doradcą zawodowym, 
zakończone opracowaniem 
Indywidualnego Planu 
Działania (IPD);\ 
 
- Udział w Mentoringu jako 
rozszerzonym 

 
Styczeń-luty 
2018 
 

mailto:stazplus@stawil.pl?subject=Zapytanie%20ze%20strony%20projektu%20STA�+
http://stazplus.stawil.pl/index.php/o-projekcie-stazplus
http://stazplus.stawil.pl/index.php/o-projekcie-stazplus
mailto:zmentorem@o2.pl
mailto:fundacjaluk@o2.pl
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http://www.fundacjaluk.pl/ 

indywidualnym 
poradnictwie 
zawodowym; 
- Szkolenia zawodowe 
(przykładowe szkolenia: 
kwalifikacja wstępna C, kurs 
spawania I stopień, 
programowanie CNC, 
kelner, pomoc kuchenna, 
barista, dekarz, wizażysta); 
 
- Udział w 6-cio 
miesięcznych płatnych 
stażach zawodowych pod 
opieką opiekuna stażysty; 
 
- Zapewnienie wsparcia 
pośrednika pracy. 
 

10.  
HDA - Centrum Szkolenia, 
Doradztwa Finansowego i Biznesu 
Hubert Durlik 
Leśna 1a/2, 25-509 Kielce  
 

 
PRZEŁAM BARIERĘ - 
ZBUDUJ SWOJĄ 
KARIERĘ!  

 
powiaty: 
jasielski, 
brzozowski, 
strzyżowski, 
przemyski 
ziemski, leski, 
bieszczadzki, 
niżański, 

 
- doradztwo indywidualne 
 
- szkolenia/kursy zawodowe 
zgodne z potrzebami 
uczestnika projektu, 
 
- staż 

 
Luty 2018 

http://www.fundacjaluk.pl/
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lubaczowski, 
kolbuszowski, 
leżajski i 
przeworski 
 

11.  
Stowarzyszenie Laboratorium 
Inspiracji  
Szarych Szeregów 28, 38-400 
Krosno  
 
http://sli.org.pl/?p=545#more-545 

www.sli.org.pl 
 
http://www.pakd.pl/projekty/projek
ty-realizowane/60/droga-do-
sukcesu---aktywizacja-
zawodowa- 
 
e-mail: biuro@sli.org.pl 
 
 

 
Drogą do sukcesu - 
AKTYWIZACJA 
ZAWODOWA !  

 
powiaty: 
jasielski, 
brzozowski, 
strzyżowski, 
przemyski 
ziemski, leski, 
bieszczadzki, 
niżański, 
lubaczowski, 
kolbuszowski, 
leżajski i 
przeworski 
 

 
- doradztwo indywidualne 
 
- pośrednictwo pracy 
 
- poradnictwo zawodowe 
 
- szkolenia/kursy zawodowe 
zgodne z potrzebami 
uczestnika projektu, 
 
- staż (8 miesięcy) 
 
- subsydiowane 
zatrudnienie 
 
- zwroty kosztów dojazdów 
- stypendia stażowe 
(1278,10zł/mc) 
- stypendia szkoleniowe 
(8,52zł/h) 
 
 

 
24.01.2018r. do 
23.02.2018r. 

http://sli.org.pl/?p=545#more-545
http://www.sli.org.pl/
http://www.pakd.pl/projekty/projekty-realizowane/60/droga-do-sukcesu---aktywizacja-zawodowa-
http://www.pakd.pl/projekty/projekty-realizowane/60/droga-do-sukcesu---aktywizacja-zawodowa-
http://www.pakd.pl/projekty/projekty-realizowane/60/droga-do-sukcesu---aktywizacja-zawodowa-
http://www.pakd.pl/projekty/projekty-realizowane/60/droga-do-sukcesu---aktywizacja-zawodowa-
mailto:biuro@sli.org.pl
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12.  

RÓG SPÓŁKA JAWNA 
CONSULTING & BUSINESS 
TRAINING  
Jana III Sobieskiego 9,  
39-200 Dębica  

 
Nowa Szansa - Program 
Aktywizacji Zawodowej 
30+  

 
powiaty: 
jasielski, 
brzozowski, 
strzyżowski, 
przemyski 
ziemski, leski, 
bieszczadzki, 
niżański, 
lubaczowski, 
kolbuszowski, 
leżajski i 
przeworski 
 

 
- doradztwo indywidualne 
 
- szkolenia (wizaż, logistyk) 
 
- staż (3 miesiące) 

 
Luty-marzec  
2018 

13.  
 
Instytut Szkoleń i Doradztwa 
Magdalena Mrozek  
ul. Jagiellońska 5, 35-025 Rzeszów 
 
tel. (17) 853 25 09 
tel./fax (17) 850 73 17 
 
 
 

 
 
Podkarpacka Akademia 
Kwalifikacji - kierunek 
powrotu na rynek pracy  

 
powiaty: 
bieszczadzki, 
brzozowski, 
jasielski, 
kolbuszowski, 
leski, leżajski, 
lubaczowski, 
niżański, 
przemyski 
ziemski, 
przeworski, 
strzyżowski 

 
- doradztwo indywidualne 
 
- pośrednictwo pracy 
 
- poradnictwo zawodowe 
 
- szkolenia/kursy zawodowe 
zgodne z potrzebami 
uczestnika projektu, 
 
- staże 
 
(wszyscy uczestnicy 

 
Trwa - ciągła  
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szkoleń otrzymują 
stypendium szkoleniowe za 
udział w kursach oraz 
uczestnicy staży 
stypendium stażowe za 
udział w stażach) 
100 os. 

14.  
ŁĘTOWSKI CONSULTING 
Szkolenia, Doradztwo, Rozwój 
Mateusz Łętowski  
Zdrojowa 30 a, 43-600 Jaworzno  
 
http://letowskiconsulting.pl/ 
 
Tel. 662 078 539 

 
Cztery kroki do aktywności  

  
 

 

15.  
ITEB Beata Mierzejewska  
36-230 Domaradz 253a  
 
Tel. 570 809 804 
 

 
Sięgnij po zawód  

powiaty: 
jasielski, 
brzozowski, 
strzyżowski, 
przemyski 
ziemski, leski, 
bieszczadzki, 
niżański, 
lubaczowski, 
kolbuszowski,le
żajski i 
przeworski 

 
- doradztwo indywidualne 
 
- szkolenia/kursy zawodowe 
zgodne z potrzebami 
uczestnika projektu, 
 
- staż (6 miesięcy) 
 

 
Marzec 2018 

http://letowskiconsulting.pl/
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16.  

Sasso Sp. z o.o. 
Zbyszewskiego 10/10,  
35-119 Rzeszów 
 
602 728 212 
 
biuro@sasso.pl 
http://www.sasso.pl/ 

 
Re: start zawodowy! 

 
powiaty: 
brzozowski, 
jasielski, 
strzyżowski 
 

 
- doradztwo indywidualne 
 
- pośrednictwo pracy 
 
- poradnictwo zawodowe 
 
- szkolenia/kursy zawodowe 
zgodne z potrzebami 
uczestnika projektu, 
 
- staże (6 miesięcy) 
 

 
Trwa – ciągła – 
do wyczerpania 
miejsc  

17.  
Instytut Rozwoju I Innowacji Euro-
Konsult Sp. z o.o. 
Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin 
 

 
Indywidualne Programy 
Aktywizacji Zawodowej 

 
 

 
 

 
 

18.  
STOWARZYSZENIE PARK 
INICJATYW 
Św. Floriana 2, 38-130 Frysztak 
 
Biuro Projektu: ul. Piłsudskiego 34, 
35-001 Rzeszów (C.H. EUROPA II – 
3 piętro) 
kom.: 882 870 003 
e-mail: kns@amd-group.pl 

 
Kobiety na start! 

 
powiaty: 
jasielski, 
strzyżowski, 
brzozowski, 
przemyski 
ziemski, leski, 
bieszczadzki, 
niżański, 
lubaczowski, 

 
- Indywidualne Doradztwo 
Zawodowe z opracowaniem 
IPD 
 
- Indywidualne konsultacje z 
psychologiem 
 
- Warsztaty umiejętności 
społecznych: 

 
I edycja:  
1 lutego2018 r. 
do 15 lutego 
2018 r. 
 
II edycja:  
26 lutego 2018 r. 
do 12 marca 
2018 r. 

mailto:biuro@sasso.pl
http://www.sasso.pl/
mailto:kns@amd-group.pl
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http://www.amd-group.pl/kobiety-na-
start-aktualnosci.html 

kolbuszowski, 
leżajski, 
przeworski. 

    • Warsztaty „Aktywne 
poszukiwanie pracy” 
    • Warsztaty 
„Autoprezentacja, 
komunikacja” 
 
- Szkolenia podnoszące 
kompetencje i kwalifikacje 
zarodowe dopasowane do 
potrzeb: 
    • Szkolenia w zakresie 
kwalifikacji zawodowych, 
    • Szkolenia w zakresie 
kompetencji zawodowych. 
    Staże zawodowe, 
    Pośrednictwo pracy. 
 
PONADTO ZAPEWNIAMY: 
- zwrot kosztów dojazdu na 
szkolenia 
- zwrot kosztów opieki nad 
dziećmi lub osobą zależną 
- stypendium szkoleniowe 

 
III edycja:  
20 marca 2018 r. 
do 3 kwietnia 
2018 r. 
 
IV edycja:  
12 kwietna 2018 
r. do 26 kwietnia 
2018 r. 

19.  
TERRA SZKOLENIA I 
DORADZTWO Przemysław 
Omieczyński 
Skromna 5, 20-704 Lublin 

 
Wejdź na szczyt kariery 

   

http://www.amd-group.pl/kobiety-na-start-aktualnosci.html
http://www.amd-group.pl/kobiety-na-start-aktualnosci.html
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20.  

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i 
Innowacyjności 
Jana Pawła II 36, 39-451 Skopanie 
 
http://www.rii.org.pl/projekty.php 
 
tel: 015 812 22 34 
e-mail: stowarzyszenie@rii.org.pl 

 
Bądź aktywny zawodowo 
na podkarpackim rynku 
pracy - II edycja 

 
województwo 
podkarpackie 

 
- indywidualne poradnictwo 
zawodowe, 
 
- pośrednictwo pracy 
 
- szkolenia/kursy zawodowe 
zgodne z potrzebami 
uczestnika projektu, 
 
- Warsztaty Aktywnego 
Poszukiwania Pracy 
 
- staż, 
 

 

21.  
Centrum Doskonalenia Kadr Ewa 
Perlińska 
Staszica 15, 64-850 Ujście 
 

 
Droga do zatrudnienia 

  
 

 

22. Instytut Kariery i Doradztwa 
Zawodowego EPIKUR Sp. z o. o. 
Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów 
 

 
Kobiety idą do pracy 

   

23.  
Econat Natalia Cios 
ul. Powstańców Warszawy 42-44, 
35-317 Rzeszów 

 
Niskie kwalifikacje - równe 
szanse 

 
powiaty: 
jasielski, 
strzyżowski, 

 
- Indywidualne Doradztwo 
Zawodowe z opracowaniem 
IPD 

 
I nabór:  
1 stycznia 2018 r. 
do 31 stycznia 

http://www.rii.org.pl/projekty.php
mailto:stowarzyszenie@rii.org.pl
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kom: 601 433 739,  
kom: 669 809 350 
e-mail: kontakt@econat.com.pl 
 
http://www.econat.com.pl/projekty/ak
tualnosci.html 

brzozowski, 
przemyski 
ziemski, leski, 
bieszczadzki, 
niżański, 
lubaczowski, 
kolbuszowski, 
leżajski, 
przeworski 
 

 
- Indywidualne konsultacje z 
psychologiem 
 
- Warsztaty umiejętności 
społecznych: aktywne 
poszukiwanie pracy, 
automotywacja, 
kompetencje pracownicze, 
komunikacja 
 
- Szkolenie/ kursy 
komputerowe 
 
- Szkolenia zawodowe – 
rozwój kompetencji 
zawodowych 
 
- Wsparcie szkoleniowe – 
rozwój kwalifikacji 
zawodowych w ramach 
którego przewidziane 
zostały:staże zawodowe,    
pośrednictwo pracy 
 
PONADTO ZAPEWNIAMY: 
- stypendium szkoleniowe, 
- zwrot kosztów dojazdu na 

2018 r. 
 
II nabór:  
1 lutego 2018 r. 
do 28 lutego 
2018 r. 
 
III nabór:  
1 marca 2018 r. 
do 31 marca 
2018 r. 
 
IV nabór:  
1 kwietnia 2018 r. 
do 30 kwietnia r. 

mailto:kontakt@econat.com.pl
http://www.econat.com.pl/projekty/aktualnosci.html
http://www.econat.com.pl/projekty/aktualnosci.html
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szkolenia, 
- zwrot kosztów opieki nad 
dziećmi lub osobą zależną 
 

24.  
ZRYW II - OŚRODEK SZKOLENIA 
KIEROWCÓW Marta Skowron 
pl. Wolności 2 lok.209,  
35-075 Rzeszów 
 
502 210 379 
 

 
ZRYW DO KARIERY-
KLUCZ DO KARIERY 

 
powiaty: 
brzozowski, 
jasielski, 
strzyżowski 

 
- doradztwo indywidualne 
 
- pośrednictwo pracy 
 
- poradnictwo zawodowe 
 
- szkolenia/kursy zawodowe 
zgodne z potrzebami 
uczestnika projektu, 
 
- staże (6 miesięcy) 
 
 

 
 

25.  
PULS SYSTEMY ORGANIZACJI 
SZKOLEŃ sp. z o.o. 
Franklina Roosevelta 18 
60-829 Poznań 
 

 
Zwycięstwo jest w Tobie 

 
 

 
 

 
 

26.  
Marek Leśniak Centrum 
Szkoleniowe MASTERLANG 
Torfowa 3/1, 30-384 Kraków 

 
Pracujące Powiaty 
Podkarpacia 

 
powiaty: 
jasielski, 
strzyżowski, 

 
- doradztwo indywidualne 
 
- pośrednictwo pracy 

 
Kwiecień 2018 
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660 460 272 
 

brzozowski, 
przemyski 
ziemski, leski, 
bieszczadzki, 
niżański, 
lubaczowski, 
kolbuszowski, 
leżajski, 
przeworski 

 
- poradnictwo 
psychologiczne 
 
- szkolenia/kursy zawodowe 
zgodne z potrzebami 
uczestnika projektu, 
 
- szkolenie/kursy 
komputerowe lub językowe 
(dodatkowo) 
 
- staże (3 miesięcy) 
 

27.  
Rzeszowska Agencja Rozwoju 
Regionalnego S.A. 
Szopena 51, 35-959 Rzeszów 
Parter, pokój nr 115 
 
e-mail: aaugustyn@rarr.rzeszow.pl 
Tel.: 17 86 76 231 
 
http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/b
yc-kobieta 

 
BYĆ KOBIETĄ 

 
powiaty: 
jasielski, 
strzyżowski, 
brzozowski, 
przemyski 
ziemski, leski, 
bieszczadzki, 
niżański, 
lubaczowski, 
kolbuszowski, 
leżajski, 
przeworski 
 

 
- doradztwo zawodowe i 
opracowanieIndywidualneg
o Planu Działania (IPD), 
 
- szkolenia z kompetencji 
społecznych, 
 
- szkolenia zawodowe 
(mające na celu 
podniesienie kwalifikacji lub 
przekwalifikowanie) 
potwierdzone egzaminem i 
uzyskaniem certyfikatu, 

 
12–28.02.2018r. 

mailto:aaugustyn@rarr.rzeszow.pl
http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/byc-kobieta
http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/byc-kobieta
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- pośrednictwo pracy, 
 
- stypendium szkoleniowe, 
 
- 9 - miesięczne płatne 
staże zawodowe – 1289,83 
zł/mc, 
 
- zwrot kosztów dojazdu  na 
doradztwo zawodowe (IPD),  
szkolenia, pośrednictwo 
pracy, 
 
- wsparcie Animatora przez 
cały okres uczestnictwa w 
projekcie 
 

28.  
Europejska Grupa Doradcza 
Sp. z o.o. 
Mickiewicza 29, 40-923 Katowice 
 

 
Twoja zawodowa 
przyszłość !!! 

   

29.  
Centrum Biznesu i Promocji Kadr 
Sp. z o. o. 
os. Słoneczne 14 
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 

 
W stronę pracy - 
aktywizacja zawodowa 
mieszkańców woj. 
podkarpackiego 

 
powiaty: 
leski, 
bieszczadzki 

 
- doradztwo zawodowe i 
opracowanie 
Indywidualnego Planu 
Działania (IPD), 

 
Marzec 2018 
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Tel. 41 247 66 76 
 
http://cbpk.edu.pl/ 
 

  
- pośrednictwo pracy 
 
- szkolenia/kursy zawodowe 
zgodne z potrzebami 
uczestnika projektu, 
 
- staż (4-6 miesięcy) 
 
- stypendium szkoleniowe, 
- zwrot kosztów dojazdu na 
szkolenia, 
- zwrot kosztów opieki nad 
dziećmi lub osobą zależną 
 

30.  
Podkarpacka Agencja 
Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. 
Staszica 7, 38-200 Jasło 
 
Biuro projektu w Jaśle przy ul. 
Kadyiego 12 
od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8.30 - 14.30 
telefon - (13) 4467562 
 
531 399 092 – biuro Przemyśl 
506 734 651 – biuro Jasło 

 
Twoja szansa na 
zatrudnienie 

 
powiaty: 
jasielskim, 
strzyżowskim, 
brzozowskim, 
przemyskim 
ziemskim, 
leskim, 
bieszczadzkim, 
niżańskim, 
lubaczowskim, 
kolbuszowskim, 
leżajskim, 

 
- doradztwo indywidualne 
(120 os.) 
 
- poradnictwo 
psychospołeczne 
 
- pośrednictwo pracy 
 
- poradnictwo zawodowe 
 
- szkolenia/kursy zawodowe 
zgodne z potrzebami 

 
Trwa – ciągła – 
do wyczerpania 
miejsc 

http://cbpk.edu.pl/
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http://tsnz.pakd.pl/ 
 

przeworskim 
 

uczestnika projektu, 
 
- staże (do 6 miesięcy dla 
110 os.) 
 
- subsydiowane 
zatrudnienie dla 10 os. 
 

31.  
NS Konsulting Sp. z o.o. 
Skromna 5, 20-704 Lublin 
 
Tel. 81 536 56 00 
 
http://www.nskonsulting.pl/projekty-
europejskie 
 

 
Otwarci na nowe 
możliwości - podkarpacki 
rynek pracy dla aktywnych 

  
 

 

 

http://tsnz.pakd.pl/
http://www.nskonsulting.pl/projekty-europejskie
http://www.nskonsulting.pl/projekty-europejskie

