Projekty Realizowane w ramach Poddziałania 8.5.2 RPO WK-P
Lp.
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Nazwa
Beneficjenta

Nazwa projektu

Zakład
Doskonalenia
Zawodowego

Zdolni do zmiany dostosowanie
kwalifikacji
zawodowych do
potrzeb lokalnego
rynku pracy dla osób
zagrożonych
zwolnieniem i
zwolnionych z przyczyn
dotyczących
pracodawcy z powiatu
rypińskiego

Na co

1. Wsparcie podstawowego IPD, poradnictwo zawodowe, poradnictwo
psychologiczne ,pośrednictwo pracy
2. Kurs spawacza MIG/MAG
3. Kurs spawacza TIG
4. Kurs operatora koparko ładowarki
5. Wparcie doświadczenia zawodowego-staże

1. Indywidualne doradztwo zawodowe połączone z IPD - dla 55 osób, śr.
Stowarzyszenie
4h/osobę,
Wolna
2. Poradnictwo psychologiczne - dla 16 osób, śr. 4h/osobę,
Przedsiębiorczo Na swoim lub w nowej 3. Kursy lub szkolenia - dla 43 osób - koszyk,
ść - Oddział
pracy
4. Staże zawodowe - dla 43 osób, 3-miesięczne,
Terenowy
5. Pośrednictwo pracy - dla 43 osób, śr. 3h/osobę,
w Gdańsku
6. Dotacje i wsparcie pomostowe - dla 12 osób, wsparcie szkoleniowodoradcze (śr. 3h/osobę), wsparcie finansowe.

Obszar realizacji projektu

Termin
realizacji
projektu

WWW / e-mail

kujawsko-pomorskie

01.01.201831.12.2018

www.zdz.torun.pl

58 350 51 40

powiaty: świecki i
grudziądzki

01.10.201730.04.2019

www.swp.gda.pl

56 659 85 25

Tel.
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Europejskie
Towarzystwo
Inicjatyw
Obywatelskich

Zakład
Doskonalenia
Zawodowego

Przygotowani do
zmiany

Akademia
ZAWODowców

1. Doradztwo zawodowe z przygotowaniem IPD - dla 84 osób - śr.
6h/osobę,
2. Poradnictwo psychologiczne - dla 84 osób - śr. 4h/osobę,
3. Szkolenie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gosp. - dla 14
osób - 60 godzin,
4. Bezzwrotne dotacje - dla 14 osób,
5. Wsparcie pomostowe finansowe i doradcze - dla 14 osób,
6. Kursy i szkolenia zawodowe - dla 70 osób, kat. C, kat. D i spawanie
metodą MAG, TIG (250h),
7. Pośrednictwo pracy - dla 70 osób - śr. 6h/osobę,
8. Staże zawodowe - dla 8 osób - 6-miesięczne."

1.Wsparcie podstawowoe-IPD, poradnictwo zawodowe, poradnictwo
psychologiczne,pośrednictwo pracy - dla 60 osób,
2. Kurs spawadcza MAG - dla 10 osób,
3.Kurs spawacza TIG - dla 10 osob,
4. Kurs fryzjerski - dla 10 osób,
5. Kurs murarz-tynkarz - dla 10 osób,
6. Kurs technolog robót wykończeniowych w budownictwie - dla 10 osób,
7. Inne kursy zmierzające do uzyskania kwalifikacji w ramach zawodów
deficytowych - dla 10 osób,
8. Wparcie doświadczenia zawodowego-3 miesięczne staże - dla 10 osob.

kujawsko-pomorskie

01.04.201831.10.2019

etio.org.pl

502-433-457

Toruń, powiat toruński

01.01.201831.12.2018

http://www.zdz.torun.pl/

56 6598525
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"1. IPD - dla 100 osób - wymiar???
2. Badania lekarskie - dla 100 osób,
3. Badania psychologiczne - dla 100 osób,
4. Kurs kat. C - zajęcia teoretyczne - dla 60 osób, 20 godzin,

5

Indywidualna i
kompleksowa
aktywizacja zawodowa
osób objętych
zwolnieniem z pracy
Ośrodek
poprzez organizację
Szkolenia
szkoleń nauki jazdy
Kierowców
kat. C i D wraz z
AUTOSTER
kwalifikacjami
Szwed Dariusz
wstępnymi
przyspieszonymi, w
celu podjęcia i/lub
utrzymania
przez te osoby
zatrudnienia.

5. Kurs kat. C - zajęcia praktyczne - dla 60 osób, 30 godzin,
6. Kurs kat. D - zajęcia teoretyczne - dla 40 osób - 20 godzin,
7. Kurs kat. D - zajęcia praktyczne - dla 40 osób - 60 godzin,
8. Egzamin kat. C lub D - dla 100 osób,
9. Szkolenie kwalifikacyjne wstępne przyspieszone - teoria - dla 100 osób,
130 godzin,

kujawsko-pomorskie

01.04.201815.03.2019

www.autoster.pl

56 475 61 06

10. Szkolenie kwalifikacyjne wstępne przyspieszone - zajęcia raktyczne - dla
100 osób, 8 godzin,
11. Szkolenie kwalifikacyjne wstępne przyspieszone - zajęcia praktyczne z
jazdy w warunkach specjalnych - dla 100 osób, 2 godziny,
12. Egzamin kwalifikacji zawodowych - dla 100 osób,
13. Poradnictwo psychologiczne, połąćzone z WAPP - dla 100 osób, 3
h/grupę, 5 grup po 20 osób."
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