
Powiaty
Nazwa projektu/

 Strona internetowa
Formy wsparcia Dla kogo

Rekrutacja 

od

Rekrutacja 

do
Dane kontaktowe 

bartoszycki
Aktywizacja w powiecie 

bartoszyckim

   Poradnictwo zawodowe

   Zatrudnienie wspomagane

   Szkolenia zawodowe

   Staże zawodowe

   Pośrednictwo pracy

Osoby mieszkające w powiecie bartoszyckim, w tym:

1. Osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

   a) osoby z niepełnosprawnościami

   b) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe)

Listopad 

2018

Luty 

2019

Projekt Hub Sp. z o. o.

ul. Trzcianecka 3e, 60-434 Poznań

Biuro projektu:

ul. Bema 40, lok. 106, 11-200 Bartoszyce

Telefon: 501 634 054, Aleksandra Maciejewska

E-mail: maciejewska@projecthub.pl

ełcki
Inwestuję w siebie 

- edycja II

   Poradnictwo zawodowe

   Szkolenia zawodowe

   6-miesięczne staże

   Pośrednictwo pracy

Osoby mieszkające w powiecie ełckim, w tym:

1. Osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe).

2. Osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 

wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Październik 

2018

Marzec 

2019

Optima HRS Kinga Koronkiewicz

ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa

Biuro projektu:

ul. Wojska Polskiego 48D, lok. 3, 19-300 Ełk

Telefon: 505 522 337 - Agnieszka Szymańska

E-mail: aszymanska@optimahrs.pl

bartoszycki 

kętrzyński 

lidzbarski

mrągowski 

nidzicki

olsztyński

 m. Olsztyn 

szczycieński

Szkolenia, umiejętności, 

kwalifikacje

    Poradnictwo zawodowe

    Szkolenia

    Pośrednictwo pracy

Osoby mieszkające w powiatach: bartoszyckim, kętrzyńskim, lidzbarskim, mrągowskim, nidzickim, olsztyńskim i m. Olsztyn, szczycieńskim, w tym:

1. Osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP w wieku 30 lat i więcej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

   a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej

   b) kobiety

   c) osoby z niepełnosprawnościami

   d) osoby długotrwale bezrobotne

   e) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe)

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat

3. Osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 

wysokości minimalnego wynagrodzenia

4. Osoby ubogie pracujące

Listopad 

2018

Sierpień 

2019

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia 

Zawodowego

ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn

Biuro projektu:

Centrum Szkoleń Budowlanych WMZDZ

Lubelska 33, 11-041 Olsztyn

kętrzyński Żyj zawodowo 7

    Poradnictwo zawodowe

    Szkolenia

    Staże

    Pośrednictwo pracy

Osoby mieszkające w powiecie kętrzyńskim, w tym:

1. Osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

   a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej

   b) kobiety

   c) osoby z niepełnosprawnościami

   d) osoby długotrwale bezrobotne

   e) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe)

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat

3. Osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 

wysokości minimalnego wynagrodzenia

4. Osoby ubogie pracujące

Listopad 

2018

Maj 

2018

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia 

Zawodowego

Biuro projektu:

Centrum Edukacji ZDZ w Kętrzynie

ul. Ogrodowa 2a

11-400 Kętrzyn

Telefon: 89 751 81 94, 507 124 087

E-mail: ketrzyn@wmzdz.pl

bartoszycki 

kętrzyński 

lidzbarski

mrągowski 

nidzicki 

olsztyński 

szczycieński 

m. Olsztyn

Centrum możliwości

    Poradnictwo zawodowe

    Wsparcie psychologiczne

    Szkolenia zawodowe

    Staże

    Pośrednictwo pracy

Osoby mieszkające w powiatach: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński, szczycieński oraz m. Olsztyn, w tym:

1. Osoby w wieku od 30 lat, bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane w PUP, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 

tj.

   a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej

   b) kobiety

   c) osoby z niepełnosprawnościami

   d) osoby długotrwale bezrobotne

   e) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe)

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat

3. Osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 

wysokości minimalnego wynagrodzenia

4. Osoby ubogie pracujące

5. Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny

6. Imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia)

7. Reemigranci

Listopad 

2018

Marzec 

2019

Centrum Andrzej Ryszard Szope

ul. Mochnackiego 10/1

10-037 Olsztyn

Telefon: 89 534 01 10, 698 147 500

E-mail:  biuro@centrum-osk.pl

http://projecthub.pl/projekt/aktywizacja-w-powiecie-bartoszyckim/
http://projecthub.pl/projekt/aktywizacja-w-powiecie-bartoszyckim/
http://www.optimahrs.pl/projekty-unijne/inwestuje-w-siebie-edycja-ii
http://www.optimahrs.pl/projekty-unijne/inwestuje-w-siebie-edycja-ii
https://wmzdz.pl/szkolenia-umiejetnosci-kwalifikacjejetnosci-2/
https://wmzdz.pl/szkolenia-umiejetnosci-kwalifikacjejetnosci-2/
https://wmzdz.pl/zyj-zawodow/
https://www.centrum-osk.pl/projekty-ue/3676-2/


braniewski 

działdowski 

elbląski

iławski

nowomiejski 

ostródzki

m. Elbląg

Centrum możliwości - 

subregion elbląski

    Poradnictwo zawodowe

    Wsparcie psychologiczne

    Szkolenia zawodowe

    Staże

    Pośrednictwo pracy

Osoby mieszkające w powiatach: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki, m. Elbląg, w tym:

1. Osoby w wieku od 30 lat, bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane w PUP, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.

   a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej

   b) kobiety

   c) osoby z niepełnosprawnościami

   d) osoby długotrwale bezrobotne

   e) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe)

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat

3. Osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 

wysokości minimalnego wynagrodzenia

4. Osoby ubogie pracujące

5. Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny

6. Imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia)

7. Reemigranci

Listopad 

2018

Marzec 

2019

Centrum Andrzej Ryszard Szope

ul. Mochnackiego 10/1

10-037 Olsztyn

Biuro projektu:

ul. Jagiełły 2/4, 13-200 Działdowo

czynne codziennie w godz. 9.00-17.00

Telefon: 23 697 43 07, 504 236 290

E-mail: projektdzialdowo@centrum-osk.pl

ełcki

giżycki

gołdapski

olecki

piski

węgorzewski

Twój Cel-PRACA - 

kompleksowy program 

aktywizacji osób 

bezrobotnych z subregionu 

ełckiego

Poradnictwo zawodowe

Warsztaty „Kreowanie 

własnego wizerunku”

Wsparcie psychologiczne 

Pośrednictwo pracy

Szkolenia zawodowe 

Staże

Osoby w wieku powyżej 30 lat, bezrobotne niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, mieszkające w powiatach: ełcki, giżycki, gołdapski, 

olecki, piski, węgorzewski, w tym:

1. Osoby w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

   a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej

   b) kobiety

   c) osoby z niepełnosprawnościami

   d) osoby długotrwale bezrobotne

   e) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe)

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat

Październik 

2018

Maj 

2018

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

ul. Pogodna 63/1

15-365 Białystok

Biuro projektu:

OKZ Olecko

ul. Armii Krajowej 22A

Telefon: 87 520 26 35

E-mail: olecko@zdz.bialystok.pl

ełcki

Wsparcie osób 

bezrobotnych i biernych 

zawodowo w powiecie 

ełckim

Poradnictwo zawodowe

Warsztaty z zakresu aktywnego 

poszukiwania pracy

Grupowe poradnictwo 

psychologiczne

Pośrednictwo pracy

Szkolenia zawodowe

Staże

Zatrudnienie wspomagane

Osoby w wieku powyżej 30 lat, bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, mieszkające w powiecie ełckim, w 

tym:

   a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej

   b) kobiety

   c) osoby z niepełnosprawnościami

   d) osoby długotrwale bezrobotne

   e) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe)

Październik 

2018

Listopad 

2018

Atest Szkolenia, Obsługa Firm Beata Maria Chojęta

ul. Gdańska 24A/2

19-300 Ełk

Telefon: 87 610 46 46

Adres e-mail: atestelk@vp.pl

braniewski

działdowski

elbląski

iławski

nowomiejski

ostródzki

m. Elbląg

Kwalifikacje zawodowe 

drogą do sukcesu- edycja 2

Poradnictwo zawodowe

Pośrednictwo pracy

Szkolenia zawodowe

Staże zawodowe

Osoby w wieku powyżej 30 lat mieszkające w powiatach: braniewskim, działdowskim, elbląskim, iławskim, nowomiejskim, ostródzkim, m. Elbląg, w 

tym:

1. bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

   a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej

   b) kobiety

   c) osoby z niepełnosprawnościami

   d) osoby długotrwale bezrobotne

   e) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe)

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat

Wrzesień 

2018

Październik 

2018

Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk

ul. Pionierska 1A

14-100 Ostróda

Telefon: 89 646 97 42, 513 159 840

Adres e-mail: ckk@ckk.edu.pl

ełcki

giżycki

gołdapski

olecki

piski

węgorzewski

Kwalifikacje - doświadczenie 

- praca

Poradnictwo zawodowe

Wsparcie psychologiczne

Pośrednictwo pracy

Szkolenia zawodowe

Staże

Osoby  bierne zawodowo i bezrobotne (niezarejestrowane w PUP) w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), mieszkające w powiatach: ełcki, 

giżycki, gołdapski, olecki, piski i węgorzewski, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

   a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej

   b) kobiety

   c) osoby z niepełnosprawnościami

   d) osoby długotrwale bezrobotne

   e) osoby o niskich kwalifikacjach

Listopad 

2018

Listopad 

2018

Business School Hanna Polak, Marcin Polak Spółka Jawna

ul. Bagatela 13, 00-585 Warszawa

Biuro projektu:

ul. Wojska Polskiego 53a, lok. 2, 19-300 Ełk

Telefon: 537 093 590

E-mail: praca@business-school.pl

kętrzyński

mrągowski

szczycieński

Zawód z perspektywą

Doradztwo zawodowe

Wsparcie psychologiczne

Warsztaty kompetencji 

społecznych

Szkolenia zawodowe

Staże

Pośrednictwo pracy

Osoby mieszkające w powiatach: kętrzyński, mrągowski i szczycieński,w tym:

1. Osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.:

   a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej

   b) kobiety

   c) osoby z niepełnosprawnościami

   d) osoby długotrwale bezrobotne

   e) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe)

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat

Listopad 

2018

Grudzień 

2018

Sorriso Jolanta Król

ul. Dworcowa 45/45

10-437 Olsztyn

Biuro projektu:

ul. Olsztyńska 10

12-130 Pasym

Telefon: 513 259 960

E-mail: biuro@sorriso.olsztyn.pl

https://www.centrum-osk.pl/projekty-ue/centrum-mozliwosci-subregion-elblaski/
https://www.centrum-osk.pl/projekty-ue/centrum-mozliwosci-subregion-elblaski/
http://www.zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/bezrobotni/1078-twoj-cel-praca-kompleksowy-program-aktywizacji-osob-bezrobotnych-z-subregionu-elckiego
http://www.zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/bezrobotni/1078-twoj-cel-praca-kompleksowy-program-aktywizacji-osob-bezrobotnych-z-subregionu-elckiego
http://www.zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/bezrobotni/1078-twoj-cel-praca-kompleksowy-program-aktywizacji-osob-bezrobotnych-z-subregionu-elckiego
http://www.zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/bezrobotni/1078-twoj-cel-praca-kompleksowy-program-aktywizacji-osob-bezrobotnych-z-subregionu-elckiego
http://www.zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/bezrobotni/1078-twoj-cel-praca-kompleksowy-program-aktywizacji-osob-bezrobotnych-z-subregionu-elckiego
http://atest.elk.pl/projekt/opis-projektu/
http://atest.elk.pl/projekt/opis-projektu/
http://atest.elk.pl/projekt/opis-projektu/
http://atest.elk.pl/projekt/opis-projektu/
http://www.ckk.edu.pl/bezplatne-szkolenia-2/
http://www.ckk.edu.pl/bezplatne-szkolenia-2/
http://business-school.pl/praca/
http://business-school.pl/praca/
http://www.sorriso.olsztyn.pl/


bartoszycki 

kętrzyński 

lidzbarski

mrągowski 

nidzicki

olsztyński

 m. Olsztyn 

szczycieński

Kwalifikacje twoim 

sukcesem zawodowym 2 

edycja

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia zawodowe

Pośrednictwo pracy

Osoby mieszkające w powiatach: bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, nidzicki, olsztyński i m. Olsztyn, szczycieński, w tym:

1. Osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP w wieku 30 lat i więcej, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

   a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej

   b) kobiety

   c) osoby z niepełnosprawnościami

   d) osoby długotrwale bezrobotne

   e) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe)

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat

3. Osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 

wysokości minimalnego wynagrodzenia

4. Osoby ubogie pracujące

Styczeń 

2019

Wrzesień 

2019

Olsztyńskie Centrum Szkolenia Spawaczy DOSZ 

ul. Stalowa 4

10-420 Olsztyn

Telefon: 89 533 04 10

E-mail: dosz@dosz.pl

kętrzyński Twoja szansa III edycja

Warsztaty aktywnego 

poszukiwania pracy

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia zawodowe

Staże zawodowe

Pośrednictwo pracy

Osoby mieszkające w powiatach: kętrzyńskim, w tym:

1. Osoby w wieku od 30 lat, bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane w PUP, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 

tj. osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe)

Styczeń 

2019

Marzec 

2019

Grupa Doradcza Wojciechowski i Partnerzy

ul. Powstańców Warszawy 5, 11-400 Kętrzyn

Telefon: 509 131 132

E-mail: biuro@grupadoradcza.com

giżycki Lepszy start III edycja

Warsztaty aktywnego 

poszukiwania pracy

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia zawodowe

Staże zawodowe

Pośrednictwo pracy

Osoby mieszkające w powiatach: giżyckim, w tym:

1. Osoby w wieku od 30 lat, bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane w PUP, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 

tj. osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe)

Styczeń 

2019

Marzec 

2019

Grupa Doradcza Wojciechowski i Partnerzy

ul. Powstańców Warszawy 5, 11-400 Kętrzyn

Telefon: 509 131 132

E-mail: biuro@grupadoradcza.com

Biuro projektu:

ul. Wodna 4, 11-500 Giżycko

węgorzewski Lepszy start II edycja

Warsztaty aktywnego 

poszukiwania pracy

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia zawodowe

Staże zawodowe

Pośrednictwo pracy

Osoby mieszkające w powiatach: węgorzewskim, w tym:

1. Osoby w wieku od 30 lat, bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane w PUP, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 

tj. osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe)

Styczeń 

2019

Marzec 

2019

Grupa Doradcza Wojciechowski i Partnerzy

ul. Powstańców Warszawy 5, 11-400 Kętrzyn

Telefon: 509 131 132

E-mail: biuro@grupadoradcza.com

Biuro projektu: 

ul. Jasna 2, 11-600 Węgorzewo

bartoszycki 

kętrzyński 

lidzbarski

mrągowski 

nidzicki

olsztyński

 m. Olsztyn 

szczycieński

Olsztyński inkubator 

zatrudnienia - program 

aktywizacji zawodowej osób 

po 30 roku życia o niskich

kwalifikacjach

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo psychologiczne

Pośrednictwo pracy

Szkolenia

Staże zawodowe

Osoby mieszkające w powiatach: bartoszyckim, kętrzyńskim, lidzbarskim, mrągowskim, nidzickim, olsztyńskim, szczycieńskim oraz w Olsztynie, w 

tym:

1. Osoby w wieku od 30 lat, bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane w PUP, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, 

tj.

   e) osoby o niskich kwalifikacjach - wykształcenie najwyżej średnie.

Styczeń 

2019

Luty 

2019

Fundacja na rzecz poprawy życia Od-nowa 

ul. Polska 8A, 12-100 Szczytno 

Biuro projektu:

ul. Św. Wojciecha 3/3a lok. 13, 10-041 Olsztyn

braniewski

działdowski

elbląski

iławski

nowomiejski

ostródzki

m. Elbląg

Akademia Profesjonalistów

 - edycja 2

Poradnictwo zawodowe

Wsparcie psychologiczne

Szkolenia zawodowe

Staże zawodowe

Pośrednictwo pracy

Osoby mieszkające w powiatach: braniewskim, działdowskim, elbląskim, iławskim, nowomiejskim, ostródzkim oraz w Elblągu, w tym: 

1. Osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.:

   a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej

   b) kobiety

   c) osoby z niepełnosprawnościami

   d) osoby długotrwale bezrobotne

   e) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe)

2. Osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 

wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,

3. Osoby ubogie pracujące,

4. Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

5. Imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),

6. Reemigranci.

Listopad 

2018

Styczeń 

2019

War Motor Błażej Chojnowski

ul. Grunwaldzka 52, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

ełcki

giżycki

gołdapski

olecki

piski

węgorzewski

Dziś w cenie doświadczenie! 

Program aktywizacji osób w 

wieku 50 lat i więcej z 

subregionu ełckiego

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo psychologiczne

Pośrednictwo pracy

Szkolenia

Staże zawodowe

Osoby mieszkające w powiatach: ełckim, giżyckim, gołdapskim, oleckim, piskim i węgorzewskim, w tym:

1. Osoby w wieku od 50 lat, bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane w PUP.

Styczeń 

2019

Luty

 2019

Fundacja na rzecz poprawy jakości życia Od-nowa

ul. Polska 8A, 12-100 Szczytno 

Biuro projektu:

ul. Wileńska 9/93, 19-300 Ełk

http://www.war-motor.pl/akademia-profesjonalistow--edycja-2.html#tresc
http://www.war-motor.pl/akademia-profesjonalistow--edycja-2.html#tresc


braniewski

działdowski

elbląski

iławski

nowomiejski

ostródzki

m. Elbląg

Aktywność- to się opłaca!

Poradnictwo zawodowe i 

psychologiczne

Warsztaty kompetencji 

społecznych i aktywności 

zawodowej

Szkolenia zawodowe

Staże zawodowe

Pośrednictwo pracy

Osoby mieszkające w powiatach: braniewskim, działdowskim, elbląskim, iławskim, nowomiejskim, ostródzkim oraz w Elblągu, w tym: 

1. Osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.:

   a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej

   b) kobiety

   c) osoby z niepełnosprawnościami

   d) osoby długotrwale bezrobotne

   e) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe). 

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do wymienionych wyżej kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy.

Styczeń 

2019

Czerwiec 

2019

ProEco One Sp. z o. o.

Wały Piastowskie 24/335, 80-855 Gdańsk

Biuro projektu:

al.. Grunwaldzka 2, budynek B1, 82-300 Elbląg 

braniewski

działdowski

elbląski

iławski

nowomiejski

ostródzki

m. Elbląg

Prosta droga do pracy

Wsparcie psychologiczne

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia zawodowe

Staże zawodowe

Pośrednictwo pracy

Osoby mieszkające w powiatach: braniewskim, działdowskim, elbląskim, iławskim, nowomiejskim, ostródzkim oraz w Elblągu, w tym:

1. Osoby w wieku od 30 lat, bierne zawodowo i bezrobotne niezarejestrowane w PUP o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe).

2. Osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 

wysokości minimalnego wynagrodzenia

Styczeń 

2019

Czerwiec 

2019

EUR Coinsulting Sp. z o.o.

ul. Chopina 19, 83-000 Pruszcz Gdański

Biuro projektu:

ul. 1 maja 2, 82-300 Elbląg

Telefon: 55 232 65 14

E-mail: elblag@eur.org.pl

ełcki

giżycki

gołdapski

olecki

piski

węgorzewski

Droga do zatrudnienia

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo psychologiczne

Szkolenia zawodowe

Staże

Zatrudnienie subsydiowane

Pośrednictwo pracy

Osoby mieszkające w powiatach: ełckim, giżyckim, gołdapskim, oleckim, piskim i węgorzewskim, w tym: 

1. Osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.:

   a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej

   b) kobiety

   c) osoby z niepełnosprawnościami

   d) osoby długotrwale bezrobotne

   e) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe)

2. Osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie 

przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu.

Styczeń 

2019

Kwiecień 

2019

Powiat Ełcki

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

ul. 11 Listopada 24, Ełk

Telefon: 87 621 78 78

E-mail: sekretariat@ckpiu.pl

bartoszycki Żyj zawodowo 5

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia 

Staże

Pośrednictwo pracy

Osoby mieszkające w powiecie bartoszyckim, w tym:

1. Osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.:

   a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej

   b) kobiety

   c) osoby z niepełnosprawnościami

   d) osoby długotrwale bezrobotne

   e) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe)

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy wymienionych w punkcie 1.

3. Osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 

wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,

4. Osoby ubogie pracujące.

Styczeń 

2019

Lipiec 

2019

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego

Centrum Edukacji ZDZ w Bartoszycach

ul. 11 Listopada 10, 11-200 Bartoszyce

Telefon: 89 762 25 86

E-mail: bartoszyce@wmzdz.pl

ełcki

giżycki

gołdapski

olecki

piski

węgorzewski

Nowe kwalifikacje - Nowe 

perspektywy - kompleksowy 

program aktywizacji osób 

po 30 roku życia

Wsparcie psychologiczne

Doradztwo zawodowe

Pośrednictwo pracy

Szkolenia zawodowe

Staże

Osoby mieszkające w powiatach: ełckim, giżyckim, gołdapskim, oleckim, piskim i węgorzewskim, w tym: 

1. Osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.:

   a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej

   b) kobiety

   c) osoby z niepełnosprawnościami

   d) osoby długotrwale bezrobotne

   e) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe)

2. Osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 

wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,

3. Osoby ubogie pracujące,

Styczeń 

2019

Marzec 

2020

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

ul. Pogodna 63/1

15-365 Białystok

Biuro projektu:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Giżycku

 ul. Kopernika 5, 11-500 Giżycko

Telefon: 87 428 22 16

E-mail: gizycko@zdz.bialystok.pl

http://eurconsulting.org.pl/prosta-droga-do-pracy/
http://www.drogadozatrudnienia.ckpiu.pl/
https://wmzdz.pl/zyj-zawodow-3/
http://www.zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/bezrobotni/1080-nowe-kwalifikacje-nowe-perspektywy-kompleksowy-program-aktywizacji-osob-po-30-roku-zycia.html
http://www.zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/bezrobotni/1080-nowe-kwalifikacje-nowe-perspektywy-kompleksowy-program-aktywizacji-osob-po-30-roku-zycia.html
http://www.zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/bezrobotni/1080-nowe-kwalifikacje-nowe-perspektywy-kompleksowy-program-aktywizacji-osob-po-30-roku-zycia.html
http://www.zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/bezrobotni/1080-nowe-kwalifikacje-nowe-perspektywy-kompleksowy-program-aktywizacji-osob-po-30-roku-zycia.html


ełcki

olecki

gołdapski

Stawiam na aktywność - 

kompleksowy program 

aktywizacji osób po 30 roku 

życia

Wsparcie psychologiczne

Doradztwo zawodowe

Pośrednictwo pracy

Szkolenia zawodowe

Staże

Osoby mieszkające w powiatach: ełckim,gołdapskim, oleckim, w tym: 

1. Osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.:

   a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej

   b) kobiety

   c) osoby z niepełnosprawnościami

   d) osoby długotrwale bezrobotne

   e) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe)

2. Osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 

wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,

3. Osoby ubogie pracujące,

Styczeń 

2019

Marzec 

2020

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

ul. Pogodna 63/1

15-365 Białystok

Biuro projektu:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Ełku

ul. Armii Krajowej 43

Telefon: 87 620 26 10

E-mail: elk@zdz.bialystok.pl

nidzicki Żyj zawodowo 8

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia 

Staże

Pośrednictwo pracy

Osoby mieszkające w powiecie nidzickim, w tym:

1. Osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.:

   a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej

   b) kobiety

   c) osoby z niepełnosprawnościami

   d) osoby długotrwale bezrobotne

   e) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe)

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy wymienionych w punkcie 1.

3. Osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 

wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,

4. Osoby ubogie pracujące.

Styczeń 

2019

Wrzesień 

2019

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego

Centrum Edukacji WMZDZ w Nidzicy

13-100 Nidzica , ul. Barke 2

Telefon: 89 625 75 44 lub 507 124 028

E-mail: nidzica@wmzdz.pl

mrągowski Żyj zawodowo 4

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia 

Staże

Pośrednictwo pracy

Osoby mieszkające w powiecie mrągowskim, w tym:

1. Osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.:

   a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej

   b) kobiety

   c) osoby z niepełnosprawnościami

   d) osoby długotrwale bezrobotne

   e) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe)

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy wymienionych w punkcie 1.

3. Osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 

wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,

4. Osoby ubogie pracujące.

Styczeń 

2019

Lipiec 

2019

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego

Centrum Edukacji ZDZ w Mrągowie

11-700 Mrągowo,  ul. Mrongowiusza 65B

Telefon:  89 741 35 23 lub 507 123 934

E-mail: mragowo@wmzdz.pl

lidzbarski Żyj zawodowo 11

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia 

Staże

Pośrednictwo pracy

1. Osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.:

   a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej

   b) kobiety

   c) osoby z niepełnosprawnościami

   d) osoby długotrwale bezrobotne

   e) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe)

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy wymienionych w punkcie 1.

3. Osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 

wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,

4. Osoby ubogie pracujące

Luty 2019
Październik 

2019

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego

Centrum Edukacji ZDZ w Lidzbarku Warmińskim

11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Orła Białego7

tel. 89 767 45 88

e-mail: lidzbark@wmzdz.pl

bartoszycki 

kętrzyński 

lidzbarski

mrągowski 

nidzicki

olsztyński

 m. Olsztyn 

szczycieński

Kierunek-praca III

Poradnictwo zawodowe

Warsztaty motywacyjne i 

aktywnego poszukiwania pracy

Szkolenia zawodowe

Staże

Pośrednictwo pracy

1. Osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.:

   a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej

   b) kobiety

   c) osoby z niepełnosprawnościami

   d) osoby długotrwale bezrobotne

   e) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe)

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy wymienionych w punkcie 1.

Luty 2019 Maj 2019

Lokalna Grupa Działania Warmiński Zakątek

ul. Grunwaldzka 6

11-040 Dobre Miasto

Telefon: 89 616 00 58

E-mail: warminskizakatek@wp.pl

http://www.zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/bezrobotni/1079-stawiam-na-aktywnosc-kompleksowy-program-aktywizacji-osob-po-30-roku-zycia.html
http://www.zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/bezrobotni/1079-stawiam-na-aktywnosc-kompleksowy-program-aktywizacji-osob-po-30-roku-zycia.html
http://www.zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/bezrobotni/1079-stawiam-na-aktywnosc-kompleksowy-program-aktywizacji-osob-po-30-roku-zycia.html
http://www.zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-realizowane/bezrobotni/1079-stawiam-na-aktywnosc-kompleksowy-program-aktywizacji-osob-po-30-roku-zycia.html
https://wmzdz.pl/zyj-zawodow-4/
https://wmzdz.pl/zyj-zawodow-2/
https://wmzdz.pl/zyj-zawodowo-2/


olsztyński

m. Olsztyn
Żyj zawodowo!

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia 

Staże

Pośrednictwo pracy

1. Osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.:

   a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej

   b) kobiety

   c) osoby z niepełnosprawnościami

   d) osoby długotrwale bezrobotne

   e) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe)

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy wymienionych w punkcie 1.

3. Osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 

wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,

4. Osoby ubogie pracujące

Luty 2019
Sierpień 

2019

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego

ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn

Telefon: 89 527 77 69

E-mail: olsztyn@wmzdz.pl

bartoszycki 

kętrzyński 

lidzbarski

mrągowski 

nidzicki

olsztyński

 m. Olsztyn 

szczycieński

Ucz się i pracuj

Poradnictwo zawodowe

Wsparcie psychologiczne

Szkolenia zawodowe

Pośrednictwo pracy

1. Osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.:

   a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej

   b) kobiety

   c) osoby z niepełnosprawnościami

   d) osoby długotrwale bezrobotne

   e) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe)

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy wymienionych w punkcie 1.

3. Osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 

wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,

4. Osoby ubogie pracujące,

5. Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

6. Imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),

7. Reemigranci.

Luty 2019 Maj 2019

Szkolenia MS Marlena Sobieska

Biuro projektu:

Telefon: 696 019 022

ul. Mochnackiego 10/1

Olsztyn

bartoszycki 

kętrzyński 

lidzbarski

mrągowski 

nidzicki

olsztyński

 m. Olsztyn 

szczycieński

Bądź konkurencyjny na 

rynku pracy 2 edycja

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia zawodowe

Pośrednictwo pracy

1. Osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.:

    a) kobiety

    b) osoby długotrwale bezrobotne

    c) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe)

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy wymienionych w punkcie 1.

3. Osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 

wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,

4. Osoby ubogie pracujące

Marzec 2019
listopad 

2019

Olsztyńskie Centrum Szkolenia Spawaczy DOSZ 

ul. Stalowa 4

10-420 Olsztyn

Telefon: 89 533 04 10

E-mail: dosz@dosz.pl

braniewski

elbląski

m. Elbląg

Żyj zawodowo 16

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia 

Staże

Pośrednictwo pracy

1. Osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.:

    a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej

    b) kobiety

    c) osoby z niepełnosprawnościami

    d) osoby długotrwale bezrobotne

    e) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe)

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy wymienionych w punkcie 1.

3. Osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 

wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,

4. Osoby ubogie pracujące

Marzec 2019
Wrzesien 

2019

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego

Centrum Edukacji w Braniewie

ul.Katedralna 9, 14-500 Braniewo

Telefon: 55 620 83 55, 507 123 982 

E-mail: braniewo@wmzdz.pl

Punkt Doradztwa i Szkoleń ZDZ w Elblągu 

ul. Grunwaldzka 2 Budynek B 29 pok. nr 19, Elbląg 

Telefon: 55 230 43 57, 609 050 566

E-mail: elblag@wmzdz.pl

https://wmzdz.pl/zyj-zawodowo-2-2/
https://wmzdz.pl/zyj-zawodowo-16/


bartoszycki 

kętrzyński 

lidzbarski

mrągowski 

nidzicki

olsztyński

 m. Olsztyn 

szczycieński

Praca - to się opłaca!

Poradnictwo zawodowe

Wsparcie psychologiczne

Szkolenia

Staże

Pośrednictwo pracy

1. Osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.:

   a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej

   b) kobiety

   c) osoby z niepełnosprawnościami

   d) osoby długotrwale bezrobotne

   e) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe)

2. Osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 

wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,

3. Osoby ubogie pracujące,

4. Osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,

5. Imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),

6. Reemigranci.

Kwiecień 

2019

Lipiec 

2019

LINIA Tatiana Michałowska - Szope, Andrzej Szope s.c.

ul. Mochnackiego 10/1, 10-037 Olsztyn

Telefon: 696 019 022

E-mail: biuro@linia-psychotesty.pl

ostródzki Żyj zawodowo 6

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia 

Staże

Pośrednictwo pracy

1. Osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.:

   a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej

   b) kobiety

   c) osoby z niepełnosprawnościami

   d) osoby długotrwale bezrobotne

   e) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe)

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy wymienionych w punkcie 1.

3. Osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 

wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,

4. Osoby ubogie pracujące

Kwiecień 

2019

Październik 

2019

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego

Centrum Edukacji WMZDZ w Ostródzie

ul. Olsztyńska 17

Telefon: 89 646 25 10, 507 124 216

E-mail: ostróda@wmzdz.pl

ełcki

giżycki

gołdapski

olecki

piski

węgorzewski

Nowy Zawód - 

Nowe Możliwości

Poradnictwo zawodowe

Wsparcie psychologiczne

Pośrednictwo pracy

Zatrudnienie wspomagane

Szkolenia/kursy zawodowe

Staże

Subsydiowane zatrudnienie

1. Osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.:

   a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej

   b) kobiety

   c) osoby z niepełnosprawnościami

   d) osoby długotrwale bezrobotne

2. Osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 

wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,

3. Osoby ubogie pracujące

Kwiecień 

2019

Wrzesień 

2019

Ośrodek Szkolenia Zawodowego LOK Jan Gróndwald

ul. Armii Krajowej 42, 19-300 Ełk

Telefon: 87 610 24 28

E-mail: osz.lok@wp.pl

iławski

nowomiejski
Żyj zawodowo 9

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia 

Staże

Pośrednictwo pracy

1. Osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.:

   a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej

   b) kobiety

   c) osoby z niepełnosprawnościami

   d) osoby długotrwale bezrobotne

   e) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe)

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy wymienionych w punkcie 1.

3. Osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 

wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,

4. Osoby ubogie pracujące

Kwiecień 

2019

Październik 

2019

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego 

Centrum Kształcenia ZDZ w Iławie

ul. Grunwaldzka 13, 14-200 Iława

tel. 89 648 41 81, kom. 507 124 249

szczycieński Żyj zdrowo 10

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia 

Staże

Pośrednictwo pracy

1. Osoby bezrobotne i bierne zawodowo w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy, tj.:

   a) osoby starsze w wieku 50 lat i więcej

   b) kobiety

   c) osoby z niepełnosprawnościami

   d) osoby długotrwale bezrobotne

   e) osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie lub niższe)

2. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na 

rynku pracy wymienionych w punkcie 1.

3. Osoby zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 

wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,

4. Osoby ubogie pracujące

Wrzesień 

2019

Marzec 

2020

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego

Centrum Edukacji ZDZ w Szczytnie

12-100 Szczytno ul. Chrobrego 4,

tel. 89 624 20 68, e-mail: szczytno@wmzdz.pl

https://www.centrum-osk.pl/projekty-ue/praca-to-sie-oplaca/
https://wmzdz.pl/zyj-zawodowo-16-2-2/
http://www.grondwald.pl/projekty/nowy-zawod-nowe-mozliwosci
http://www.grondwald.pl/projekty/nowy-zawod-nowe-mozliwosci
https://wmzdz.pl/zyj-zawodowo-16-2/
https://wmzdz.pl/zyj-zawodowo-16-2-2-2/

