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N r  3  

W  t y m  

n u m e r z e :  

S Ł O W O  W S T Ę P N E  

Trzeci numer Newslettera skierowany jest do osób młodych, które chcą podnieść swoje 
kompetencje, czy zdobyć doświadczenie podczas płatnego stażu. 
 

Osoba z kategorii NEET – tzw. Młodzież NEET, osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy 
warunki:  

� nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),  
� nie kształci się (tzn. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)  
� nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, 

uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych 
potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba nie szkoli się, a co za tym 
idzie czy kwalifikuje się do kategorii NEET, weryfikuje się czy brała ona udział w tego typu 
aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni);  

 
� Osoby poniżej 30 roku życia – osoba, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie nie miała 

ukończonych 30 lat (do dnia 30 urodzin). Wiek uczestników określany jest na podstawie daty 
urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. Za dzień rozpoczęcia uznaje się 
datę podpisania umowy uczestnictwa w Projekcie.  

� Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym 
na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również 
kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych 
w trybie dziennym;  

 
Grupa określona dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 – osoby młode w tym niepełnosprawne, 
w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET 
z następujących grup docelowych:  
� młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy) ze 

szczególnym uwzględnieniem:  
- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 15 roku życia, którzy po zakończeniu pobytu 

w instytucjach pieczy zastępczej powrócili do rodzin naturalnych 
- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, który założyli własne gospodarstwo 

domowe  
- wychowanków pieczy zastępczej powyżej 18 roku życia, którzy usamodzielniają się i mają 

trudności ze znalezieniem zatrudnienia po ukończeniu pobytu w instytucjach pieczy zastępczej  
� matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy)  
� absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do 

roku po opuszczeniu)  
� absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych 

(do roku po opuszczeniu)  
� matki przebywające w domach samotnej matki 
� osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu) 
 
 
 

 

:: chcesz podnieść 

swoje kwalifikacje, 

zdobyć 

doświadczenie na 

płatnym stażu – 

przegląd operatorów, 

którzy takie projekty 

realizują na terenie 

województwa 

podkarpackiego 

 

P r o je k t  i  wyk o n a n ie :  

T o ma s z  M iśk o  

 

 

  



 

 
Osoby fizyczne 

MŁODZI – AKTYWNI NA PODKARPACKIM RYNKU PRACY 
POWER 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Projekt skierowany jest do osób (w tym także osób 
niepełnosprawnych), które:  
� są w wieku 15-29 lat; 
� są osobami biernymi zawodowo lub 

bezrobotnymi (niezarejestrowanymi w urzędach 
pracy);  

� należą do grupy NEET;  
� zamieszkują teren województwa 

podkarpackiego. 
 

� Identyfikacja potrzeb grupy docelowej oraz opracowanie/aktualizacja 
Indywidualnych Planów Działania (IPD) przez Doradcę Zawodowego 

� Indywidualne pośrednictwo pracy (średnio 10 godz.) 
� Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 

- 4 spotkania po średnio 6 godz.  
- warsztaty będą obejmować: analizę rynku pracy, aktywne 

poszukiwanie pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, 
rozmowę kwalifikacyjną, autoprezentację, elementy prawa pracy; 

� Indywidualne poradnictwo pracy (średnio 3 godz.) 
� Szkolenia indywidualne (średnio 150 godz.) 

- w czasie realizacji szkolenia uczestnikowi przyznane zostanie 
stypendium szkoleniowe w wysokości 997,40 zł za 150 godzin 
szkoleniowych 

� Staże zawodowe (trwające 5 miesięcy) 
- za czas odbycia stażu zawodowego UP przysługuje stypendium za 

staż w wysokości określonej budżetem projektu, tj. w wysokości 
1750,00 zł brutto/miesiąc 

� Zwrot kosztów dojazdu:  
- na doradztwo zawodowe – zwrot kosztów dojazdu w kwocie nie 

większej 25,00 zł/osobę;  
- na szkolenia – zwrot kosztów dojazdu w kwocie nie większej niż 

100,00 zł/osobę. 
 

Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.  
ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne  

tel. (013) 461-29-98, tel./fax (013) 461-21-47  
e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl 

http://barr.wrb.bieszczady.pl/realizowane-projekty/mlodzi-aktywni-na-podkarpackim-rynku-pracy 

 

 
Osoby fizyczne 

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA MŁODYCH SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE 
POWER 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające łącznie 
następujące warunki formalne: 
� osoby pomiędzy 15-29 rokiem życia, 
� zamieszkałe w województwie podkarpackim, 
� osoby bezrobotne (niezarejestrowane w 

Powiatowych Urzędach Pracy) lub bierne 
zawodowo, 

� osoby niekształcące się i nieszkolące w okresie 
ostatnich 4 tygodni od dnia przystąpienia do 
projektu, 

w tym osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne 
oraz kobiety (kryteria premiowane). 
 

- identyfikacja potrzeb Uczestnika/-czkę projektu - opracowanie IPD – 
Indywidualnego Planu Działania – dla każdego Uczestnika/-czkę 
Projektu  przez doradcę klienta (średnio 3 godz. spotkania z doradcą 
klienta), 

- indywidualne pośrednictwo pracy (ok. 5 godz.), 
- indywidualne poradnictwo zawodowe (ok.  3 godz.), 
- szkolenia zawodowe (w wymiarze ok. 100 godz.) 

- Uczestnikom/-czkom przysługuje stypendium szkoleniowe za 
udział w szkoleniach zawodowych w wysokości ok. 6,65 
zł/godz. brutto projektowe (w zależności od liczby godzin 
szkolenia). Stypendium nie przysługuje za dni nieobecności na 
szkoleniu. 

- w ramach szkoleń zawodowych zapewnione będzie 
ubezpieczenie NW, wyżywienie, materiały szkoleniowe, 
stypendia, zwrot kosztów dojazdu, ewentualne badania 
lekarskie, egzaminy, certyfikaty potwierdzające kwalifikacje. 

- staże zawodowe trwające od 3 do 12 miesięcy (średnio 6 mies.), 
- Uczestnikom/-czkom przysługuje stypendium stażowe za udział 

w stażu zawodowym w wysokości 1600,00 zł brutto brutto 
projektowe 

- zwrot kosztów dojazdu Uczestników/-czek Projektu na każdą formę 
wsparcia. 

 

FUNDACJA MULTIREGION 
ul. Krótka 4, 39-200 Dębica 

tel.: 794-666-337 
e-mail: mlodzi@multiregion.pl 

http://www.mlodzi.multiregion.pl/ 

 

 

 

 



 

 

 
Osoby fizyczne 

MOJE LEPSZE JUTRO 
POWER 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Osoba fizyczna, która w momencie składania 
dokumentów rekrutacyjnych oraz rozpoczęcia udziału 
w pierwszej formie wsparcia w projekcie jednocześnie 
spełnia następujące kryteria:  
- jest w przedziale wiekowym 15-29 lat,  
- zamieszkuje obszar województwa podkarpackiego,  
- posiada status osoby bezrobotnej 

niezarejestrowanej w PUP lub biernej zawodowo, co 
jest równoznaczne z tym, że nie prowadzi również 
działalności gospodarczej lub rolniczej i nie jest 
ubezpieczona w KRUS,  

- należy do kategorii osób NEET 
 

- indywidualne poradnictwo zawodowe (2 x 3 godziny zegarowe dla 
uczestnika) – poprzez opracowanie Indywidualnego Planu Działania,  

- warsztaty w zakresie planowania kariery zawodowej (12 godzin 
zegarowych/grupę) 

- szkolenia zawodowe umożliwiające nabywanie, podwyższanie lub 
dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy 
- stypendium szkoleniowe (w kwocie wynoszącej 6,64 zł brutto dla 

bezrobotnych za godzinę szkolenia, jeżeli szkolenie obejmuje co 
najmniej 100 godz.), 

- materiały szkoleniowe,  
- poczęstunek (serwis kawowy i obiad w trakcie szkoleń) 
- Szkolenia zakończone będą egzaminem przeprowadzonym przez 

zewnętrznego egzaminatora  
- pozytywny wynik egzaminu jest równoznaczny z otrzymaniem 

przez uczestnika certyfikatu potwierdzającego nabycie 
kompetencji zgodnych ze standardami szkoleń. 

- staże umożliwiające nabywanie lub uzupełnienie doświadczenia 
zawodowego oraz umiejętności praktycznych – staże 4 miesięczne 
- stypendium stażowe (w kwocie wynoszącej 1200 netto), 

- pośrednictwo pracy – 6 godz. zegarowych 
 

EDUCARE ET SERVIRE FUNDACJA ANTONIEGO KAMIŃSKIEGO 
ul. Rynek 21, 39-200 Dębica 

e-mail: akaminski@educare.pl lub ake@post.pl; 
tel. kom: 507336679, 607764450 
tel. kom: 603103698, 793106443 

http://www.educare.pl/ 

 

 
Osoby fizyczne 

STARTUJ DO STAŻU 
POWER 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Uczestnikiem/uczestniczką projektu może być: 
� osoba zamieszkująca na terenie województwa 

podkarpackiego, 
� osoba, która jest w wieku 15-29 lat, w tym osoba z 

niepełnosprawnościami, 
� osoba z kategorii NEET, 
� osoba niezarejestrowana w urzędzie pracy (bierna 

zawodowo lub bezrobotna), 
� osoba, która nie należy do grupy wyłączonej z 

objęcia wsparciem tj. grupy Projektu w ramach 
Poddziałania 1.3.1 Programu operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój. 

 

� Poradnictwo zawodowe i psychologiczne (wypracowanie Indywidualnego 
Planu Działania) 
� średnio 2 spotkania po 2 godz. na osobę +2 godz. opracowanie 

dokumentacji z doradcą zawodowym i psychologiem. 
� Uczestnikom/Uczestniczkom projektu dojeżdżającym z innej 

miejscowości niż miejscowość, w której jest realizowana forma 
wsparcia przysługuje zwrot kosztów dojazdu (średnio 7 zł brutto 
w jedną stronę i 7 zł brutto z powrotem) 

� Uczestnicy/Uczestniczki projektu zostaną objęci ubezpieczeniem 
przez okres udziału w projekcie 

� Szkolenia zawodowe zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu, 
potwierdzającego nabyte kwalifikacje 
� w ramach szkoleń zapewniamy: materiały szkoleniowe, odzież 

ochronną, badania lekarskie, wyżywienie, stypendium – 6 zł brutto 
za 1 godzinę 

� Staż zawodowy  
� będzie trwał 3 miesiące 
� realizacja stażu: 40 godz. tygodniowo i 8 godz. dziennie (osoby 

niepełnosprawne zakwalifikowane do znacznego lub 
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności: 7 godz. na dobę i 35 
godz. tygodniowo) 

� stypendium stażowe: 1840 zł brutto 
 

Caritas Archidiecezji Przemyskiej 
ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl 

tel. 16 676 90 60, fax: 16 676 90 61 
e-mail: przemysl@caritas.pl  

http://www.przemysl.caritas.pl/index.php/projekty/startuj-do-stazu 

 

 



 

 
Osoby fizyczne 

PRACA – TO SIĘ OPŁACA 
POWER 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym 
niepełnosprawnych, które spełniają łącznie następujące 
warunki:  

� są w wieku 15 – 29 lat (w dniu rozpoczęcia udziału w 
projekcie mają skończone 15 lat i jednocześnie nie 
ukończyły 30 lat),  

� nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. 
młodzież NEET,  

� są bierni zawodowo lub bezrobotni, 
niezarejestrowani w urzędzie pracy,  

� zamieszkują na terenie województwa 
podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego,  

� nie należą do grupy wyłączonej z objęcia wsparciem 
(grupa określona dla trybu konkursowego w 
Poddziałania 1.3.1).  

 

� indywidualne doradztwo zawodowe - w wymiarze (4 
godz./uczestnik),mające na celu identyfikację potrzeb osób pozostających 
bez zatrudnienia oraz stopień oddalenia od rynku pracy. Dla każdego z 
uczestników opracowany zostanie indywidualny plan działania (IPD), który 
będzie realizowany w ramach projektu.  

� warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe – w wymiarze 16 godz./grupę, 
osoby niepełnosprawne 30 godz./grupę, które mają na celu 
przygotowanie do podjęcia stażu i efektywnego poszukiwania 
zatrudnienia przez wyposażanie w wiedzę i umiejętności dotyczące 
planowania rozwoju kariery zawodowej, podnoszenia i/lub uzupełnienia 
kompetencji i kwalifikacji zawodowych, aktywnych metod poszukiwania. 

� szkolenia zawodowe wg potrzeb - udział w szkoleniach zawodowych 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestnika. Celem szkoleń 
będzie nabycie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji i kwalifikacji 
uczestników w kontekście zidentyfikowanych potrzeb oraz potrzeb rynku 
pracy. Każde ze szkoleń zakończy się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu 
potwierdzającego nabyte kwalifikacje  

� staże zawodowe - po ukończeniu zaplanowanych form wsparcia 
Uczestnicy projektu, w celu nabycia lub uzupełnienia doświadczenia 
zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania 
zawodu, wezmą udział w 5-miesięcznych stażach zawodowym 
� wymiar odbywanego stażu wynosi 40 godz. tygodniowo chyba, że 

przepisy stanowią inaczej.  
� stażyście przysługuje 2 dni wolnego za każde 30 dni kalendarzowych 

odbytego stażu zawodowego.  
� W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje miesięczne 

stypendium stażowe wynoszące 1600 zł brutto miesięcznie wraz z 
kosztami pracodawcy 

� pośrednictwo pracy - ilość godzin pośrednictwa przypadająca na 
Uczestnika będzie dostosowana do jego potrzeb. Pośrednik pracy 
dostępny będzie w wymiarze średnio 85h/m-c przez okres 10 m-cy.  

 

Stowarzyszenie „CRAS" Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej 
35-045 Rzeszów, ul. Hetmańskiej 4/12, 

Tel. / faks: 17 740-22-25 
email: biuro@cras.org.pl 

http://www.cras.org.pl/projekty-aktualne/projekt-praca-to-sie-oplaca 

 

 
Osoby fizyczne 

BIERNY DZIŚ AKTYWNY JUTRO 
POWER 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym osób 
z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat bez pracy, 
które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. 
Młodzież NEET, niezarejestrowane w urzędach pracy, 
zamieszkujące woj. podkarpackie. 
Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą osoby: 
� Niepełnosprawne, 
� Bierne zawodowo, 
� Zamieszkałe wieś/miasto poniżej 20 tys. 

mieszkańców, 
� Których dochód na członka rodziny wynosi do 500 zł 

na osobę oraz 
� Osoby o niskich kwalifikacjach. 
 

� Doradztwo psychologiczno-zawodowe które zostanie ukierunkowane na:  
� doradców zawodowych – 2 godz. 
� psycholog – 2 godz. 
� koszty dojazdu 

� Szkolenia specjalistyczne: 
� szkolenia specjalistyczne wg potrzeb – 120 godz. 
� wg potrzeb zapewniony zostanie catering oraz materiały 

szkoleniowe, a także ewentualnie wymagane badania lekarskie 
� zwrot kosztów dojazdu  
� stypendium szkoleniowe – 120 godz. 

� Staże:  
� staże 4 miesiące  
� badania lekarskie  
� stypendium stażowe w wysokości 1570 zł/miesiąc (brutto) 
� asystent osoby niepełnosprawnej- 4 miesiące  
� opiekun stażysty – 4 miesiące 

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów 

tel.: 17 86 76 253 

http://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/bierny-dzis-aktywny-jutro 

 

 



 

 
Osoby fizyczne 

MŁODZI NA STARCIE Z KOMPLEKSOWYM WSPARCIEM 
POWER 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Uczestnikiem/-czką w projekcie może zostać osoba 

bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy lub 

bierna zawodowo niezarejestrowana w urzędzie pracy, 

która w dniu podpisania niniejszego Regulaminu oraz 

przystąpienia do projektu spełnia następujące kryteria:  

� jest osobą w wieku od 15 do 29 roku życia, w tym 

osobą z niepełnosprawnościami;  

� należy do kategorii NEET, nie pracuje, nie kształci 

się ani nie szkoli  

� nie należy do grupy określonej dla trybu 

konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.  

� zamieszkuje na terenie województwa 

podkarpackiego (zgodnie z definicją Kodeksu 

Cywilnego);  

� zgłasza z własnej inicjatywy chęć udziału w 

projekcie;  

� deklaruje chęć podjęcia zatrudnienia. 
 

� Indywidualne Poradnictwo Zawodowe w tym opracowanie 
Indywidualnego Planu Działania obejmującego:  
� 2 spotkania po 2,5 godziny służące opracowaniu Indywidualnego 

Planu Działania  
� 2 spotkania po 2,5 godziny służące planowaniu rozwoju kariery 

zawodowej  
� Zwrot kosztów dojazdu  
� Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 

� Pośrednictwo Pracy (średnio 11 godz., w tym średnio 5 spotkań 
osobistych po 1 godz. z uczestnikiem) 

� Szkolenia zawodowe 
� Przewidywany czas szkolenia to średnio 94 godziny szkoleniowe 

(12 dni roboczych po maksymalnie 8 godzin szkoleniowych 
dziennie) 

� uczestnikom szkoleń zapewniamy: materiały szkoleniowe, 
wyżywienie, ubezpieczenie NNW, stypendium szkoleniowe, 
badania lekarskie, podejście do egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe, zwroty kosztów dojazdu, zwroty kosztów 
opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi 

� Aktywizacja zawodowa poprzez nabywanie doświadczenia zawodowego w 
postaci: 
� 3 miesięcznych staży zawodowych (160 godzin miesięcznie dla 

Uczestników Projektu)  
� 7 miesięcznych staży zawodowych (140 godzin miesięcznie dla 

Uczestników Projektu będących osobami niepełnosprawnymi)  
� W ramach staży zawodowych Uczestnikom Projektu zapewniamy: 

ubezpieczenie NNW, stypendium stażowe w wysokości 1850 zł 
brutto brutto (w tym składki ZUS), badania lekarskie, opiekę 
opiekuna stażu, zwrot kosztów dojazdu. 

Podczas uczestnictwa w indywidualnym poradnictwie zawodowym oraz 
szkoleniach zawodowych maksymalna kwota zwrotu poniesionych kosztów 
dojazdu wynosi 15 zł dziennie, zaś podczas odbywania staży zawodowych 
maksymalna kwota zwrotu kosztów dojazdu wynosi 220 zł miesięcznie. 

 

BD Center sp. z o.o. 
ul. Broniewskiego 1 , 35-222 Rzeszów, 

tel. 668 837 926 
e-mail biuro@bdcenter.p 

http://www.szkolenia.bdcenter.pl/projekty/mlodzi-na-starcie/o-projekcie 

 

 
Osoby fizyczne 

PRACA – TO SIĘ OPŁACA 
POWER 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym 

niepełnosprawnych, które spełniają łącznie następujące 

warunki:  

� są w wieku 15 – 29 lat (w dniu rozpoczęcia udziału 

w projekcie mają skończone 15 lat i jednocześnie 

nie ukończyły 30 lat),  

� nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. 

młodzież NEET,  

� są bierni zawodowo lub bezrobotni, 

niezarejestrowani w urzędzie pracy,  

� zamieszkują na terenie województwa 

podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego,  

� nie należą do grupy wyłączonej z objęcia wsparciem 

(grupa określona dla trybu konkursowego w 

Poddziałania 1.3.1) 
 

� Indywidualne doradztwo zawodowe – 4 godz./osoba (dla każdego z 
uczestników projektu opracowany zostanie indywidualny plan działania 
IPD, który będzie realizowany w ramach projektu) 

� Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe – 16 godz./grupę, dla osób 
niepełnosprawnych 30 godz./grupę,  

� Szkolenia zawodowe - dostosowane do indywidualnych potrzeb 
uczestników 

� Staże zawodowe - 5 miesięczne 
� wymiar odbywanego stażu wynosi 40h tygodniowo chyba, że 

przepisy stanowią inaczej 
� w okresie odbywania stażu stażyście przysługuje miesięczne 

stypendium stażowe wynoszące 1600 zł brutto miesięcznie wraz z 
kosztami pracodawcy 

� organizator zapewnia badania lekarskie oraz ubezpieczenie NNW 
� Pośrednictwo pracy –10 miesięcy 

� Pośrednik pracy dostępny będzie w wymiarze średnio 85h/m-c 
przez okres 10 m-cy 

 

Stowarzyszenie „CRAS" Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej 
ul. Hetmańskiej 4/12, 35-045 Rzeszów 

tel. / faks: 17 740-22-25 
email: biuro@cras.org.pl 

http://www.cras.org.pl/projekty-aktualne/projekt-praca-to-sie-oplaca 

 



 

 
Osoby fizyczne 

POSTAW NA PRAKTYKĘ, SZKOLENIE + STAŻ = ZATRUDNIENIE 
POWER 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Uczestnikiem/-czką w projekcie może zostać osoba 

bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy lub 

bierna zawodowo niezarejestrowana w urzędzie pracy, 

która w dniu podpisania Regulaminu oraz przystąpienia 

do projektu spełnia następujące kryteria:  

� jest osobą w wieku od 15 do 29 roku życia, w tym 

osobą z niepełnosprawnościami;  

� należy do kategorii NEET, nie pracuje, nie kształci 

się ani nie szkoli  

� nie należy do grupy określonej dla trybu 

konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1.  

� zamieszkuje na terenie województwa 

podkarpackiego (zgodnie z definicją Kodeksu 

Cywilnego);  

� zgłasza z własnej inicjatywy chęć udziału w 

projekcie;  

� deklaruje chęć podjęcia zatrudnienia. 

� Indywidualne Poradnictwo Zawodowe w tym opracowanie 
Indywidualnego Planu Działania obejmującego:  
� 1 spotkania 3 godziny służące opracowaniu Indywidualnego Planu 

Działania  
� Pośrednictwo Pracy (stałe przez cały okres pomocy uczestnikom projektu) 
� Szkolenia zawodowe 

� Przewidywany czas szkolenia to średnio 96 godziny szkoleniowe 
(12 dni roboczych po maksymalnie 8 godzin szkoleniowych 
dziennie) 

� uczestnikom szkoleń zapewniamy: materiały szkoleniowe, 
stypendium szkoleniowe, podejście do egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe, 

� Aktywizacja zawodowa poprzez nabywanie doświadczenia zawodowego w 
postaci: 
� 5 miesięcznych staży zawodowych (średnio 160 godzin miesięcznie 

dla Uczestników Projektu)  
� 5 miesięcznych staży zawodowych (średnio 140 godzin miesięcznie 

dla Uczestników Projektu będących osobami niepełnosprawnymi)  
� W ramach staży zawodowych Uczestnikom Projektu zapewniamy: 

stypendium stażowe w wysokości 1450 zł brutto (w tym składki 
ZUS), badania lekarskie. 

 

TRANS-COM Tomasz Stec 
36-001 Trzebownisko 928 B 

tel. 513 093 320 
ts.transcom@gmail.com 

http://trans-com.eu/szkolenia-ue.html 

 

 
Osoby fizyczne 

ZATRUDNIENIE TWOJĄ SZANSĄ 
POWER 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Uczestnikiem projektu może być wyłącznie osoba fizyczna w 
wieku 15 – 29 lat bez pracy, zamieszkująca (w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa 
podkarpackiego, która: 
� pozostaje bez zatrudnienia,  
� jest niezarejestrowana w urzędzie pracy, 
� nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie 

stacjonarnym (kształcenie się w trybie zaocznym i 
wieczorowym nie wyklucza z udziału w projekcie), 

� w ciągu 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu nie 
uczestniczyła w szkoleniach mających na celu 
uzupełnienie, uzyskanie lub doskonalenie kwalifikacji i 
umiejętności potrzebnych do wykonywania pracy, 
finansowanych ze środków publicznych (udział 
w szkoleniu finansowanym ze środków prywatnych nie 
wyklucza z udziału w projekcie). 

 

� Poradnictwo zawodowe – Indywidualne Plany Działań IPD (2 godzin wsparcia 
doradczego) 

� Poradnictwo grupowe – warsztaty „Kompetencje społeczne i rynek pracy” 
(uczestnicy szkoleń otrzymają zwrot kosztów dojazdu na szkolenie) 

� Pośrednictwo pracy (w formie co najmniej dwóch indywidualnych spotkań z 
pośrednikiem pracy, który na podstawie analizy dokumentów i spotkań z UP 
pozyskiwał będzie od pracodawców oferty stażu oraz pracy. Uczestnicy 
otrzymają zwrot kosztów dojazdu na spotkania z pośrednikiem pracy) 

� Szkolenia zawodowe (szkolenia zakończą się egzaminem i uzyskaniem 
certyfikatu potwierdzającego nabyte kwalifikacje. Uczestnicy szkoleń 
otrzymają stypendia szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu na szkolenie) 

� Staże (Stażyści otrzymają miesięczne stypendia stażowe, zwrot kosztów 
dojazdu do miejsca odbywania stażu i z powrotem) 
� okres odbywania stażu wynosi 6 miesięcy 
� osoba odbywająca staż powinna wykonywać czynności lub zadania w 

wymiarze nie przekraczającym 40 godzin tygodniowo i 8 godzin 
dziennie. W przypadku Uczestników projektu ze stopniem 
niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym czas pracy może 
zostać skrócony do 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo po 
przedłożeniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności 

� Refundacja wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy (Pracodawcy 
zatrudniający uczestników w formie subsydiowanego zatrudnienia przez okres 
min. 12 miesięcy otrzymają uprzednio wsparcie w postaci doposażenia  nowo 
utworzonych stanowisk pracy. Nowoutworzone miejsca pracy należy 
obligatoryjnie utrzymać przez okres minimum 24 miesięcy) 

� Pokrycie kosztów subsydiowanego zatrudnienia (Pracodawcy, którzy otrzymają 
refundację wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy są zobowiązani do 
zatrudnienia Uczestników projektu przez okres min. 12 miesięcy. W związku z 
powyższym otrzymają refundację kosztów wynagrodzenia brutto wraz z 
obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne w wysokości nie 
większej niż 50%) 
 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo-Doradcza Sp. z o.o. 
Ul. Kadyiego 12, II piętro - pokój 211, 38-200 Jasło 

tel. 517 367 818 

http://zatrudnienie.pakd.pl/ 

 



 

 
Osoby fizyczne 

MŁODZI –AKTYWNI-WYKWALIFIKOWANI – aktywizacja społeczno-
zawodowa osób młodych  grupy NEET z powiatu kolbuszowskiego 
i ropczycko- sędziszowskiego 

POWER 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Uczestnikiem/-czką w projekcie może zostać osoba 
bezrobotna, bierna zawodowo lub długotrwale bezrobotna 
niezarejestrowana w urzędzie pracy, niepracujących, 
niezarejestrowanych w pup która w dniu podpisania 
niniejszego Regulaminu oraz przystąpienia do projektu 
spełnia następujące kryteria:  

� w wieku 18-29 lat z grupy NEET zdolnych do 
podjęcia zatrudnienia z wyłącz. grupy os. 
określonej dla trybu konkursowego w 
poddziałaniu 1.3.1, 

� zamieszkała na ternie pow. kolbuszowskiego, 
ropczycko-sędziszowskiego, 

� nieuczestniczących w kształceniu formalnym 
w trybie dziennym, nie szkoląca się  

 
 

� opracowanie Indywidulanego Planu Działania obejmujące: 
- 2 spotkania po 1h, mające na celu wybór najlepszej ścieżki kariery 
zawodowej  

� indywidualne wsparcie psychologiczne/zawodowe 
� Pośrednictwo Pracy 
� Zajęcia grupowe: Trening Motywacji i Kompetencji Społecznych, 

Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy w celu nabycie 
umiejętności poszukiwania pracy, oprac. CV, LM, prowadzenie 
rozmowy kwalifikacyjnej.  

� Szkolenia zawodowe  połączone ze stażem/praktyką w celu nabycia, 
podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych 

� Staże zawodowe:  
– 3- miesięczne staże zawodowe po szkoleniach 

zawodowych  
– 5-miesieczne staże zawodowe 
– W ramach staży zawodowych Uczestnikom Projektu 

zapewniamy:, stypendium stażowe w wysokości 1850 
zł brutto brutto (w tym składki ZUS), badania lekarskie, 
zwrot kosztów dojazdu 

 
Podczas uczestnictwa w zajęciach grupowych oraz szkoleniach zawodowych jest 
zwrotu poniesionych kosztów dojazdu. 
 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” 
ul. Jana Pawła II 8, 36-100 Kolbuszowa 

tel. 17 227 02 58 
nil@kolbuszowa.pl  

http://www.nil.kolbuszowa.pl/projekty 

 

 
Osoby fizyczne 

AKTYWNY-START 
POWER 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Grupą docelową projektu będą osoby w wieku 15-29 lat 
bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu 
tzw. młodzież NEET, niezarejestrowane w urzędach pracy, 
z wyłączeniem  grup określonych dla trybu konkurs. w 
Poddziałaniu 1.3.1. w tym: 
� osoby o niskich kwalifikacjach, 
� osoby bierne zawodowo, 
� osoby bezrobotne i długotrwale bezrobotne 

niezarejestrowane w PUP 
Projekt skierowany do os. fiz. zamieszkujących na 
obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu K C. 
 

� Określenie Indywidualnego Planu Działania (IPD), którego celem będzie 
analiza stopnia oddalenia od rynku pracy, diagnoza możliwości w zakresie 
doskonalenia zawodowego oraz określenie profilu pomocy dla UP, 
identyfikacja potrze, wsparcie indywidualne – 2 godz. na uczestnika 

� Poradnictwo zawodowe, którego celem będzie planowanie kariery 
zawodowej, badanie predyspozycji zawodowych. Wsparcie indywidualne 
– średnio 4 godz. na uczestnika 

� Pośrednictwo pracy, którego celem będzie pomoc w wyborze zawodu 
odpowiadającego kwalifikacjom/kompetencjom UP, monitorowanie 
samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia, 

� Szkolenia zawodowe, których celem będzie nabycie/dostosowanie 
kwalifikacji do potrzeb rynku pracy 
� średnio 100 godz. szkolenia,  
� uczestnikom szkoleń zapewnione zostaną: materiały szkoleniowe, 

wyżywienie, ubezpieczenie NNW, stypendium szkoleniowe, 
badania lekarskie, podejście do egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe, zwroty kosztów dojazdu 

� Staże zawodowe, których celem będzie nabycie doświadczenia 
zawodowego/praktycznych umiejętności,  
� trwać będą od 3 do 5 miesięcy, średnio 4 m-ce 
� w ramach staży zawodowych uczestnikom zapewnione zostanie: 

ubezpieczenie NNW, stypendium stażowe w wysokości 1850 zł 
brutto brutto (w tym składki ZUS), badania lekarskie, opieka 
opiekuna stażu. 

 

Firma Doradczo Szkoleniowa Michał Krempa 
e-mail aktywnystart@wp.pl 

tel. 790-765-831, 790-765-878 

www.aktywnystart.pl 

 

 



 

 
Osoby fizyczne 

AKTYWNY MŁODZI NA RYNKU PRACY NA PODKARPACIU 
POWER 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

Uczestnikiem projektu w ramach Ścieżki B może zostać 
osoba fizyczna spełniająca łącznie następujące kryteria:  
� w wieku 15 -29 lat;  
� zamieszkująca na terenie województwa 

podkarpackiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego – 
art. 25 KC);  

� bierna zawodowo (nieposzukująca pracy) lub 
bezrobotna (poszukująca pracy), niezarejestrowana 
w powiatowym urzędzie pracy, w tym 70 osób z 
niepełnosprawnościami;  

� nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie 
stacjonarnym, przy czym kształcenie formalne w 
trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie 
w systemie szkolnym na poziomie szkoły 
podstawowej, gimnazjum, szkół 
ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na 
poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub 
doktoranckich realizowanych w trybie dziennym; e) 
nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających 
na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub 
ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy – nie 
brała udziału w tego typu formie aktywizacji 
finansowanej ze środków publicznych w okresie 
ostatnich 4 tygodni przed dniem złożenia 
dokumentów rekrutacyjnych oraz przystąpienia do 
projektu;  

� nie prowadzi działalności na własny rachunek;  
� nie posiada gospodarstwa rolnego o powierzchni 

powyżej 1ha przeliczeniowego użytków rolnych;  
� nie jest zarejestrowana w KRUS jako „domownik”;  
� nie przebywa na urlopie macierzyńskim lub 

rodzicielskim;  
� nie jest objęta zatrudnieniem subsydiowanym;  
� która dostarczy do biura projektu w terminie 

trwania naboru dokumenty rekrutacyjne. 
 

� Opracowanie Indywidualnego Planu Działania, 
� Poradnictwo zawodowe, 
� Pośrednictwo pracy, 
� Staże zawodowe ( od 4 do 9 miesięcy, średnio 6 miesięcy), 
� Szkolenia zawodowe, 
� Stypendia stażowe i szkoleniowe (staż – 1500,00 zł brutto/miesiąc, 

szkolenie zawodowe – 6,65 zł brutto/h), 
� Zwroty kosztów dojazdu na staże i szkolenia zawodowe. 

 

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego 
Ul. Słowackiego 24/56, 35-060 Rzeszów 

tel.: 508 902 807 
e-mail: e.tecza@fundacjatarnowskiego.pl 

http://aktywnipodkarpacie.pl/ 

 

 
Osoby fizyczne 

NOWE KOMPETENCJE NOWY START 
POWER 

2014-2020 

GRUPA DOCELOWA OFERTA 

BRAK INFORMACJI 

http://imaestra.pl/ 
 

 

w w w . f u n d u s z e . p o d k a r p a c k i e . p l  

BIURO INFORMACJI 

O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH  

al. Ł. Cieplińskiego 4 
35-010 Rzeszów  

zapytaj@podkarpackie.pl  

       

       

 


