
 

 
 

Lista projektów wybranych do realizacji w ramach działania1.2 
"Wsparcie osób młodych pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy-projekty konkursowe" dla osób do 29 roku życia 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 
 

L.p. Realizator Kontakt Tytuł projektu 
 

Formy Wsparcia Liczba 
uczestników 

Obszar 
realizacji 
projektu 

Rekrutacja  

1. STOWARZYSZENIE 
PROREW 

 
ul. Karola 

Szymanowskiego 
3/58, 25-361 Kielce 

Tel. 669430643 
e-mail: 

stowarzyszenie.prorew@g
mail.com 

http://stowarzyszeniepror
ew.pl/ 

Młodzi na start! 2 

 Identyfikacja 
potrzeb,utworzenie/aktualizacja 
IPD. 

 Szkolenia zawodowe: 
- księgowy I stopień, 
- spawacz metodą MAG 135,  
- otwarte szkolenia zawodowe  
w obszarze zawodów deficytowych.   
 4 – miesięczne staże zawodowe 

oraz indywidualne pośrednictwo 
pracy. 

60 Województwo 
Świętokrzyskie  

Od lutego 2018 r. 
 

2. AKADEMIA ZDROWIA 
Izabela Łajs 

 
ul. IX Wieków 

Kielce 8/24, 25-516 
Kielce  

Tel.: 42 255 77 00 
e-mail: 

marta.seliga@akademia-
zdrowia.pl 

strona www. 
www.akademia-zdrowia.pl 

 
Młodzi zmieniają 

świętokrzyski rynek 
pracy 

 Indywidualne poradnictwo 
zawodowe.  

 Pośrednictwo pracy. 
 Kurs zaw. przygotowujący do 

egzaminu czeladniczego 
w zawodzie fryzjer. 

 Szkolenia zaawansowane: 
-  spawanie metodą MIG(proces 131) 
I stopień i MAG(proces 135), 
- zgodne z zapotrzebowaniem rynku 
pracy.  
 3-miesięczne staże zawodowe. 

54 
 

Województwo 
Świętokrzyskie  

Od marca 2018 r. 
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3.  
 
 
 
 

Europejski Dom 
Spotkań - Fundacja 

Nowy Staw 

 
ul. Sandomierska 
89, 25-318 Kielce 
Tel. 727400872 

e-mail:  
eds@eds-fundacja.pl 
www.eds-fundacja.pl 

Młodość szansą! 

 Identyfikacja potrzeb osób. 
 Poradnictwo zawodowe. 
 Pośrednictwo pracy. 
 Szkolenia zawodowe: 
- handlowiec,  
- grafika komp./programowanie,  
- pracownik obsługi biurowej. 
 Staże zawodowe. 

78 Województwo 
Świętokrzyskie Od marca 2018 r. 

 
 
 
 

4.  
 
 
 
 

JOLANTA WOŹNICA 
"PERSONA" OŚRODEK 

SZKOLENIOWO-
DORADCZY 

Dane teleadresowe 
zostaną wkrótce 

podane. 

Wsparcie na starcie! 
Indywidualna i 

kompleksowa pomoc 
w wejściu na rynek 

pracy osób z 
niepełnosprawnością 

do 29 roku życia 
zamieszkujących 

powiaty: opatowski, 
ostrowiecki i 
starachowicki 

 Identyfikacja potrzeb 
uczestników projektu oraz 
diagnoza możliwości w zakresie 
doskonalenia zawodowego. 

 Szkolenia zawodowe. 
 Staże zawodowe. 
 Pośrednictwo pracy. 
 

55 

Powiaty: 
opatowski,  

ostrowiecki, 
starachowicki 

Od kwietnia 2018 r. 
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Krajowe 
Stowarzyszenie 

Wspierania 
Przedsiębiorczości 

ul. Staszica 2A,  
26-200 Końskie 
Tel. 413751455, 

e-mail: 
kswp@kswp.org.pl 
www.kswp.org.pl 

Aktywność to Twoja 
szansa 

 Poradnictwo indywidualne – 
identyfikacja potrzeb i IPD.  

 Poradnictwo zawodowe. 
 Szkolenia: 
- magazynier z uprawnieniami 
operatora wózków jezdn.+UDT, 
- barman/kelner+kasa fiskalna+ECD, 
- przedstawiciel handlowy +ECDL 
BASE, 
- szkolenia otwarte. 
 Staże  

108 Województwo 
Świętokrzyskie Od marca 2018 r. 
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Zakład Doskonalenia 
Zawodowego  

w Kielcach 
Tel. 413664791 

 
 

ul. Ignacego 
Paderewskiego 55, 

25-950 Kielce 
tel. 41 366 47 91 

 
e-mail: 

zdz@zdz.kielce.pl 
www.zdz.kielce.pl 

MŁODZI NA START! 
Program aktywizacji 

zawodowej osób 
młodych do 29r.ż. 
w województwie 
świętokrzyskim 

(II edycja) 
 

 Indywidualne pośrednictwo 
pracy, identyfikacja potrzeb. 

 Kursy zawodowe: 
-  elektryk, 
-  spawanie blach i rur spoin. 
pachwin. met. MAG i TIG + kurs 
ręczn. cięcia term. tlen. i plazm, 
- technolog robót wykończeniowych 
w budownictwie, 
- pracownik hurtowni i magazynu  
z obsługą wózków jezdn. podnośn.,  
- kierowca operator wózków 
jezdniowych, 
- kucharz-dietetyk. 
 Staże zawodowe  

156 Województwo 
Świętokrzyskie Od stycznia 2018 r. 
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CENTRUM 
KSZTAŁCENIA 

USTAWICZNEGO 
"BUDOWLANKA" mgr 

EDYTA HROUDA-
NOSEK 

ul. Ks. Hugona 
Kołłątaja 7, 25-715 

Kielce,  
Tel. 601152488 

e-mail:  
cku-budowlanka@wp.pl, 
www.cku-budowlanka.pl 

DOBRY ZAWÓD - II 
edycja 

 Doradztwo zawodowe. 
 Szkolenia zawodowe: 
- spawania blach irur spoinami 
pachwinowymi metodą TIG –stali 
niestopowych oraz stali nierdz., 
- spawania blach irur spoinami 
pachwinowymi oraz blach spoinami 
czołowymi metodą MAG, 
- spawania blach irur spoinami 
pachwinowymi metodą MAG  
z ręcznym cięciem plazmą. 
 Pośrednictwo pracy. 
 Staże zawodowe. 

60 Województwo 
Świętokrzyskie Od kwietnia 2018 r. 
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Studium Kształcenia 
Zawodowego i 

Języków Obcych s.c. 

 
ul. Jana Pawła II 63 

B, 27-400 
Ostrowiec Św. 

e-mail: 
biuro@skzijo.pl 

tel. 41 262 40 67 
www: skzijo.pl 

 
Edukacja - 

Doświadczenie - 
Praca 

 Identyfikacja potrzeb. 
 Szkolenia zawodowe: 
- spawanie blach i rur spoinami 
pachwinowymi metodą MAG 135-1 
oraz TIG 141-1 z dodatkowymi 
uprawnieniami ręcznego przecinacza 
termicznego, 
- operator magazynowych urządzeń 
transportu bliskiego z obsługą 
magazynu, 
- operator maszyn numerycznych 
CNC(tokarek i frezarek). 
 Staże zawodowe. 
 Indywidualne pośrednictwo 

pracy. 

 
 

60 

 
 

Województwo 
Świętokrzyskie  

 
 
Od stycznia 2018 r. 
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CONSULTOR Spółka z 
ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Dane teleadresowe 
zostaną wkrótce 

podane. 

Młodzi-samodzielni 
na rynku pracy! 

 Pośrednictwo pracy. 
 Szkolenia zawodowe: 
- magazynier z obsługą wózka 
widłowego i egzaminem UDT/ 
- przedstawiciel handlowy, 
- operator koparko – ładowarki, 
- spawacz MAG/MI G/TIG wraz  

z egz. przed Instytutem 
Spawalnictwa, 

- wizażystka-Stylistka lub Barman-
kelner. 

 Dotacje na otwarcie działalności 
gospodarczej – 32 osoby,  

 Staże zawodowe – 48 osób. 

116 Województwo 
Świętokrzyskie  Od września 2018 r. 

mailto:biuro@skzijo.pl
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Certes sp. z o.o. 

 

Tel. 223573300 
e-mail: 

kontakt@certes.pl 
www.certes.pl 

 
Świętokrzyski 

Akcelerator Startu 
Zawodowego 

 Kursy zawodowe: 
- grafik komputerowy, 
- samodzielny księgowy, 
- szkolenia z zakresu kompetencji. 
miękkich potwierdzone certyfikatem. 
 Staże zawodowe. 
 Poradnictwo zawodowe  

i pośrednictwo pracy 

96 Województwo 
Świętokrzyskie 

 
Od marca 2018 r. 
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