
Powiaty Nazwa projektu Formy wsparcia Dla kogo Rekrutacja od Rekrutacja do Dane kontaktowe 

całe 

województwo
Kurs, praca, aktywność 2

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia

Staże

Pośrednictwo pracy

Osoby bierne zawodowo w wieku 30+, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, w 

tym szczególnie kobiety oraz osoby o niskich kwalifikacjach.
styczeń 2020 luty 2022

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia 

Zawodowego

ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn

tel. 89 527 67 62

e-mail: kontakt@wmzdz.pl

https://wmzdz.pl/kurs-praca-aktywnosc-2/

całe 

województwo

Szkolenia, umiejętności, 

kwalifikacje 2

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia

Staże

Pośrednictwo pracy

1. Osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 30+ o niskich kwalifikacjach.

2. Osoby pracujące: 

a) zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których 

miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości min.wynagrodzenia

b) osoby ubogie pracujące.

styczeń 2020 marzec 2021

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia 

Zawodowego

ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn

tel. 89 527 67 62

e-mail: kontakt@wmzdz.pl

https://wmzdz.pl/szkolenia-umiejetnosci-

kwalifikacje-2/

m. Olsztyn Szkolenia, edukacja, rozwój!

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia

Staże

Pośrednictwo pracy

1. Osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 30+, które znajdują się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety i osoby o niskich kwalifikacjach.

2. Osoby pracujące: 

a) zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których 

miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości min.wynagrodzenia

b) osoby ubogie pracujące.

styczeń 2020 grudzień 2020

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia 

Zawodowego w Olsztynie

ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn

tel. 89 527 67 62

e-mail: kontakt@wmzdz.pl

https://wmzdz.pl/szkolenia-umiejetnosci-

kwalifikacje-2-2/

mrągowski Szkolenia, edukacja, rozwój! 4

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia

Staże

Pośrednictwo pracy

1. Osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 30+, które znajdują się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety i osoby o niskich kwalifikacjach.

2. Osoby pracujące: 

a) zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których 

miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości min.wynagrodzenia

b) osoby ubogie pracujące.

styczeń 2020 grudzień 2020

Centrum Edukacji ZDZ w Mrągowie

11-700 Mrągowo

tel. 89 741 35 23

mragowo@wmzdz.pl

bartoszycki Szkolenia, edukacja, rozwój! 5

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia

Staże

Pośrednictwo pracy

1. Osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 30+, które znajdują się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety i osoby o niskich kwalifikacjach.

2. Osoby pracujące: 

a) zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których 

miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości min.wynagrodzenia

b) osoby ubogie pracujące.

styczeń 2020 grudzień 2020

Centrum Edukacji ZDZ w Bartoszycach

ul. 11 listopada 10, 11-200 Bartoszyce

tel. 89 762 25 86

e-mail: bartoszyce@wmzdz.pl

www: szkolabartoszyce.pl

ostródzki Szkolenia, edukacja, rozwój! 6

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia

Staże

Pośrednictwo pracy

1. Osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 30+, które znajdują się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety i osoby o niskich kwalifikacjach.

2. Osoby pracujące: 

a) zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których 

miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości min.wynagrodzenia

b) osoby ubogie pracujące.

styczeń 2020 grudzień 2020

Centrum Edukacji ZDZ w Ostródzie

ul. Olsztyńska 17, 14-100 Ostróda

tel. 89 646 25 10, 507 124 216

e-mail: ostroda@wmzdz.pl

kętrzyński Szkolenia, edukacja, rozwój! 7

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia

Staże

Pośrednictwo pracy

1. Osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 30+, które znajdują się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety i osoby o niskich kwalifikacjach.

2. Osoby pracujące: 

a) zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których 

miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości min.wynagrodzenia

b) osoby ubogie pracujące.

styczeń 2020 grudzień 2020

Centrum Edukacji ZDZ w Kętrzynie

ul. Limanowskiego 1, 11-400 Kętrzyn

tel. 89 751 81 94, 507 124 087

e-mail: ketrzyn@wmzdz.pl

www: szkolaketrzyn.pl

działdowski

nidzicki
Szkolenia, edukacja, rozwój! 8

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia

Staże

Pośrednictwo pracy

1. Osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 30+, które znajdują się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety i osoby o niskich kwalifikacjach.

2. Osoby pracujące: 

a) zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których 

miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości min.wynagrodzenia

b) osoby ubogie pracujące.

styczeń 2020 grudzień 2020

Centrum Edukacji ZDZ w Działdowie

ul. Pocztowa 13, 13-200 Działdowo 

tel. 23 697 26 78, 507 123 933

e-mail: dzialdowo@wmzdz.pl

Centrum Edukacji ZDZ w Nidzicy

ul. Barke 2, 13-100 Nidzica

tel. 89 625 75 44

e-mail: nidzica@wmzdz.pl

www: szkolanidzica.pl

iławski

nowomiejski
Szkolenia, edukacja, rozwój! 9

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia

Staże

Pośrednictwo pracy

1. Osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 30+, które znajdują się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety i osoby o niskich kwalifikacjach.

2. Osoby pracujące: 

a) zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których 

miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości min.wynagrodzenia

b) osoby ubogie pracujące.

styczeń 2020 grudzień 2020

Centrum Edukacji ZDZ w Iławie

ul. Grunwaldzka 13, 14-200 Iława

tel. 89 648 41 81, 89 648 89 10

e-mail: ilawa@wmzdz.pl

www: szkolailawa.pl



szczycieński Szkolenia, edukacja, rozwój! 10

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia

Staże

Pośrednictwo pracy

1. Osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 30+, które znajdują się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety i osoby o niskich kwalifikacjach.

2. Osoby pracujące: 

a) zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których 

miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości min.wynagrodzenia

b) osoby ubogie pracujące.

styczeń 2020 grudzień 2020

Centrum Edukacji ZDZ w Szczytnie

ul. Chrobrego 4, 12-100 Szczytno

tel. 89 624 20 68, 89 624 81 55

e-mail: szczytno@wmzdz.pl

www: szkolaszczytno.pl

braniewski

elbląski

m. Elbląg

Szkolenia, edukacja, rozwój! 16

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia

Staże

Pośrednictwo pracy

1. Osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 30+, które znajdują się w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety i osoby o niskich kwalifikacjach.

2. Osoby pracujące: 

a) zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których 

miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości min.wynagrodzenia

b) osoby ubogie pracujące.
styczeń 2020 grudzień 2020

Centrum Edukacji ZDZ w Braniewie

ul. Katedralna 9, 14-500 Braniewo

tel. 55 620 83 55, 507 123 982

e-mail: braniewo@wmzdz.pl

www: szkolabraniewo.pl

Punkt Doradztwa i Szkoleń ZDZ w Elblągu

ul. Grunwaldzka 2, 82-300 Elbląg

tel. 55 230 43 57, 609 050 566

e-mail: elblag@wmzdz.pl

bartoszycki

braniewski
Nowe kwalifikacje - pewna 

praca

Wsparcie psychologiczno-doradcze

Trening umiejętności i kompetencji społecznych

Szkolenia

Warsztaty „Aktywni na rynku pracy”

Staże

Pośrednictwo pracy

1. Osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy i bierne zawodowo w wieku 30+, które 

znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj:

a) osoby 50+

b) kobiety

c) osoby z niepełnosprawnościami

d) osoby długotrwale bezrobotne 

e) osoby o niskich kwalifikacjach

2. Bezrobotni niezarejestrowani w urzędzie pracy mężczyźni w wieku 30-49 lat, które nie należą do 

kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

3. Osoby pracujące: 

a) zatrudnione na umowach krótkotrwałych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, których 

miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości min.wynagrodzenia

b) osoby ubogie pracujące

c) osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny.

styczeń 2020 styczeń 2021

Fundacja Zachęta

Pieszkowo 56

11-220 Pieszkowo

tel. 89 761 86 55

e-mail: fundacjazacheta@wp.pl

https://fundacjazacheta.blogspot.com/

iławski

ostródzki

Dzięki EFS znalazł/am/em 

swoje miejsce na rynku pracy – 

IV edycja

Doardztwo zawodowe

Szkolenia

Kurs j.angielskiego (TOEIC) lub informatyczny 

(ECDL) 

Staże

Pośrednictwo pracy

Osoby w wieku powyżej 30 lat, bezrobotne niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy i bierne 

zawodowo, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

   a) osoby w wieku 50 lat i więcej

   b) kobiety

   c) osoby z niepełnosprawnościami

   d) osoby długotrwale bezrobotne

   e) osoby o niskich kwalifikacjach

styczeń 2020 październik 2020

Iławska Izba Gospodarcza

ul. Jana III Sobieskiego 37A, 14-200 Iława    

tel. 89 6485751

e-mail: biuro@iig-ilawa.pl

http://iig-ilawa.pl/

bartoszycki 

kętrzyński 

lidzbarski

mrągowski 

nidzicki

olsztyński

 m. Olsztyn 

szczycieński

KIERUNEK - PRACA IV

Poradnictwo zawodowe i psychologiczne

Warsztaty motywacyjne i aktywnego 

poszukiwania pracy

Szkolenia 

Staże

Pośrednictwo pracy

1. Osoby w wieku powyżej 30 lat, bezrobotne niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy i bierne 

zawodowo w tym znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

   a) osoby w wieku 50 lat i więcej

   b) kobiety

   c) osoby z niepełnosprawnościami

   d) osoby długotrwale bezrobotne

   e) osoby o niskich kwalifikacjach

2. Osoby pracujące:

a) ubodzy pracujący

b) osoby zatrudnione na umowy krótkotrwałe oraz w ramach umów cywilnoprawnych, których 

miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości min. wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca 

poprzedzającego przystąpienie do projektu.

Lokalna Grupa Działania Warmiński Zakątek

ul. Grunwaldzka 6

11-040 Dobre Miasto

tel. 89 616 00 58

e-mail: warminskizakatek@wp.pl

http://warminskizakatek.com.pl/wz3/index.php

ełcki

giżycki

gołdapski

olecki

piski

węgorzewski

Wyższe kwalifikacje – lepsza 

praca - kompleksowy program 

wsparcia osób po 30 roku życia

Wsparcie psychologiczno-doradcze

Szkolenia zawodowe

Staże

Pośrednictwo pracy

1. Osoby w wieku powyżej 30 lat, bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy i bierne zawodowo w 

tym znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

   a) osoby w wieku 50 lat i więcej

   b) kobiety

   c) osoby z niepełnosprawnościami

   d) osoby długotrwale bezrobotne

   e) osoby o niskich kwalifikacjach

2. Osoby pracujące:

a) ubodzy pracujący

b) osoby zatrudnione na umowy krótkotrwałe oraz w ramach umów cywilnoprawnych, których 

miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości min. wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca 

poprzedzającego przystąpienie do projektu.

marzec 2020 grudzień 2021

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

ul. Pogodna 63/1

15-365 Białystok

Biuro projektu: OKZ Olecko

ul. Armii Krajowej 22A

tel. 87 520 26 35

e-mail: olecko@zdz.bialystok.pl

https://www.zdz.bialystok.pl/



kętrzyński Twoja szansa IV edycja.

Wsparcie psychologiczno-doradcze z zakresu 

technik aktywnego poszukiwania pracy

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia zawodowe

Staże

Pośrednictwo pracy

Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo niezarejestrowane w urzędzie pracy, o wykształceniu 

maksymalnie ponadgimnazjalnym, w wieku 30 lat i więcej.
marzec 2020 czerwiec 2020

Grupa Doradcza Wojciechowski i Partnerzy

ul. Mazurska 16/5, 11-400 Kętrzyn

tel. 509 131 132

e-mail: biuro@grupadoradcza.com

https://www.grupadoradcza.com.pl/

bartoszycki 

braniewski 

elbląski 

lidzbarski

 m. Elbląg

Droga do zatrudnienia

Indywidualne poradnictwo zawodowe

Warsztaty z doradcą zawodowym

Szkolenia zawodowe

Staże

Pośrednictwo pracy

1. Osoby w wieku powyżej 30 lat, bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy i bierne zawodowo, w 

tym znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

   a) osoby w wieku 50 lat i więcej

   b) osoby niskowykwalifikowane

2. Bezrobotni niezarejestrowani w urzędzie pracy mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie należący do ww. 

podgrup.

kwiecień 2020 sierpień 2020

Humaneo

ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz

tel. 185 477 070

e-mail: biuro@humaneo.pl

http://humaneo.pl

ostródzki
Kwalifikacje zawodowe drogą 

do sukcesu - 

edycja 3

Poradnictwo zawodowe

Trening interpersonalny

Szkolenia zawodowe

Staże

Pośrednictwo pracy

1. Osoby w wieku powyżej 30 lat, bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy i bierne zawodowo, w 

tym znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

   a) osoby w wieku 50 lat i więcej

   b) kobiety

   c) osoby z niepełnosprawnościami

   d) osoby długotrwale bezrobotne

   e) osoby niskowykwalifikowane

2. Bezrobotni niezarejestrowani w urzędzie pracy mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie należący do ww. 

podgrup.

grudzień 2020 styczeń 2021

Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk

ul. Pionierska 1A, 14-100 Ostróda

tel. 89 646 97 42

e-mail: ckk@ckk.edu.pl

http://ckk.edu.pl

ostródzki
Kwalifikacje zawodowe drogą 

do sukcesu - 

edycja 4

Indywidualne określenie ścieżki zawodowej

Trening interpersonalny

Szkolenia zawodowe

Staże

Pośrednictwo pracy

1. Osoby w wieku powyżej 30 lat, bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy i bierne zawodowo, w 

tym znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

   a) osoby w wieku 50 lat i więcej

   b) kobiety

   c) osoby z niepełnosprawnościami

   d) osoby długotrwale bezrobotne

   e) osoby niskowykwalifikowane

2. Bezrobotni niezarejestrowani w urzędzie pracy mężczyźni w wieku 30-49 lat, nie należący do ww. 

podgrup.

wrzesień 2020 październik 2020

Centrum Kształcenia Kadr Anita Graczyk

ul. Pionierska 1A, 14-100 Ostróda

tel. 89 646 97 42

e-mail: ckk@ckk.edu.pl

http://ckk.edu.pl

giżycki Lepszy start III edycja.

Wsparcie psychologiczno-doradcze z zakresu 

technik aktywnego poszukiwania pracy

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia zawodowe

Staże

Pośrednictwo pracy

Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo niezarejestrowane w urzędzie pracy, o wykształceniu 

maksymalnie ponadgimnazjalnym, w wieku 30 lat i więcej.
wrzesień 2020 grudzień 2020

Grupa Doradcza Wojciechowski i Partnerzy

ul. Mazurska 16/5, 11-400 Kętrzyn

tel. 509 131 132

e-mail: biuro@grupadoradcza.com

https://www.grupadoradcza.com.pl/

kętrzyński Twoja szansa V edycja.

Wsparcie psychologiczno-doradcze z zakresu 

technik aktywnego poszukiwania pracy

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia zawodowe

Staże

Pośrednictwo pracy

Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo niezarejestrowane w urzędzie pracy, o wykształceniu 

maksymalnie ponadgimnazjalnym, w wieku 30 lat i więcej.
styczeń 2021 marzec 2021

Grupa Doradcza Wojciechowski i Partnerzy

ul. Mazurska 16/5, 11-400 Kętrzyn

tel. 509 131 132

e-mail: biuro@grupadoradcza.com

https://www.grupadoradcza.com.pl/

giżycki Lepszy start IV edycja.

Wsparcie psychologiczno-doradcze z zakresu 

technik aktywnego poszukiwania pracy

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia zawodowe

Staże

Pośrednictwo pracy

Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo niezarejestrowane w urzędzie pracy, o wykształceniu 

maksymalnie ponadgimnazjalnym, w wieku 30 lat i więcej.
styczeń 2021 marzec 2021

Grupa Doradcza Wojciechowski i Partnerzy

ul. Mazurska 16/5, 11-400 Kętrzyn

tel. 509 131 132

e-mail: biuro@grupadoradcza.com

https://www.grupadoradcza.com.pl/

węgorzewski Aktywni

Wsparcie psychologiczno-doradcze z zakresu 

technik aktywnego poszukiwania pracy

Poradnictwo zawodowe

Szkolenia zawodowe

Staże

Pośrednictwo pracy

Osoby bezrobotne lub bierne zawodowo niezarejestrowane w urzędzie pracy, o wykształceniu 

maksymalnie ponadgimnazjalnym, w wieku 30 lat i więcej.
styczeń 2021 marzec 2021

Grupa Doradcza Wojciechowski i Partnerzy

ul. Mazurska 16/5, 11-400 Kętrzyn

tel. 509 131 132

e-mail: biuro@grupadoradcza.com

https://www.grupadoradcza.com.pl/


