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FORMY WSPARCIA finansowane w 
projekcie Rekrutacja do projektu 

1 2 3 4 5 6 7 7

1. PUP Bydgoszcz
Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy 
w Bydgoszczy i powiecie 
bydgoskim (II) 

85-880 Bydgoszcz ,
 ul. Toruńska 147
tel.: 52 360-43-00 

www.bydgoszcz.praca.gov.pl 577
 Szkolenia zawodowe (50 osób); 

Staże (450 osoby);
Środki na rozpoczecie działalnosci 

gospodarczej (77 osoby). 

2. PUP Grudziądz
Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy 
w Grudziądzu i powiecie 
grudziądzkim (II)

86-300 Grudziądz , 
ul. Parkowa 22
56 643-30-00

www.pup.grudziadz.com.pl 465
 Szkolenia zawodowe (66 osoby);

Staże (324 osób);
Środki na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej (77 osób).  

3. PUP dla Miasta Torunia
Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy 
w  Toruniu (II) 

87-100 Toruń , 
ul. Mazowiecka 49a
tel.: 56 658-02-02 

http://muptorun.praca.gov.pl/ 374

 Staże (201 osób);
Szkolenia zawodowe (104 osób);

BonySzkoleniowe (4 osób);
Bon na zasiedlenie (20);

Informacje o 
trwających 

rekrutacjach dostępne 
sa w powiatowych 

urzędach pracy.

Uczestnikami form wsparcia mogą zostać osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą 
w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

UMOWY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE URZEDY PRACY

w  Toruniu (II) tel.: 56 658-02-02 Bon na zasiedlenie (20);
Środki na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej (30 osób). 

4. PUP dla Powiatu Toruńskiego
Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy 
w powiecie toruńskim (II)

87-100 Toruń , 
ul. Towarowa 4-6
tel.: 56 662-87-87 

http://pupdlapowiatutorunskiego.pl/ 314
 Szkolenia zawodowe (82 osób);

Staże (159 osób);
Środki na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej (51);
prace interwencyjne (22 osób) 

5. PUP Włocławek
Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy we 
Włocławku i Powiecie 
Włocławskim (II)

87-800 Włocławek ,
ul. Kapitulna 24
tel.: 54 234-00-89/90

http://wloclawek.praca.gov.pl/ 820

 Staże (470 osób);
Szkolenia (150 osób);

Jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej (100 osób);

Bon na zasiedlenie (100). 

6. PUP Aleksandrów Kujawski
Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy 
w powiecie aleksandrowskim (II)

87-700 Aleksandrów Kujawski ,
 ul. Przemysłowa 1
tel.: 54 282-46-96 

www.aleksandrowkujawski.praca.g
ov.pl 277

 Staże (190 osób); 
Szkolenia (60 osób); 

jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej (22 osób);

BonySzkoleniowe (5 osób). 
7. PUP Brodnica

Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy 
w powiecie brodnickim (II)

87-300 Brodnica ,
ul. Żwirki i Wigury 3
tel.: 56 649 89 40

http://brodnica.praca.gov.pl/ 155
 Staże (145 osób); 

Jednorazowe środki na podjęcie 
dzialalności gospodarczej (12 osób). 

8. PUP Chełmno
Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy 
w powiecie chełmińskim (II)

86-200 Chełmno , 
ul. Świętojerska 1
tel.: 56 686-00-40

http://chelmno.praca.gov.pl/ 245
 Staże (190 osób);

Szkolenia (40 osób);
Jednorazowe środki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej (10 osób). 

9. PUP Golub-Dobrzyń
Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy 
w powiecie golubsko-
dobrzyńskim (II)

87-400 Golub – Dobrzyń 
ul.Szosa Rypińska 26
tel.: 56 683-52-30

http://golub-dobrzyn.praca.gov.pl/ 175
 Staże (150 osoby );

Jednorazowe środki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej (25 osób); 

10. PUP Inowrocław
Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy 
w powiecie inowrocławskim (II)

88-100 Inowrocław , 
ul. Mątewska 17
tel.: 52 359-24-00 

http://pupinowroclaw.pl/ 740

 Staże (620 osób);
Szkolenia (40);

Bon na zasiedlenie (20);
Jednorazowe środki na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej (60 osoby). 



11. PUP Lipno
Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy 
w powiecie lipnowskim (II)

87-600 Lipno , 
ul. Okrzei 7
tel.: 54 288-67-00

http://puplipno.pl/ 360
 Staże (340 osób);

Jednorazowe środki na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej (20 osoby). 

12. PUP Mogilno
Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy 
w powiecie mogileńskim (II)

88-300 Mogilno , 
ul. Obrońców  Mogilna 1
tel.: 52 318-67-10

http://mogilno.praca.gov.pl/ 208
 Staż (143 osoby); 

Jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej (22 osób);  

Bon zasiedleniowy (43 osób). 

13. PUP Nakło nad Notecią
Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy 
w powiecie nakielskim (II)

89-100 Nakło nad Notecią,
ul. Dąbrowskiego 46
tel.: 52 386 76 10

http://www.pupnaklo.pl/ 294
 Szkolenia (14); 

Staże (260 osób);
Jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej (20 osób) 

14. PUP Radziejów
Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy 
w powiecie radziejowskim (II)

88-200 Radziejów , 
ul. Kościuszki 20/22 
tel.: 54 285-29-91                    

http://www.pupradziejow.pl/ 234
 Szkolenia (11 osób); 

Staże (187 osób); 
Jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej (12 osób); 
Bon na zasiedlenie (24 osób). 

15. PUP Rypin
Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy 
w powiecie rypińskim (II)

87-500 Rypin , 
ul. Nowy Rynek 14
tel.: 54 280-21-44

http://pup.rypin.pl/ 153  Staże (134 osób);
Jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej (19 osób);  

16. PUPSępólno Krajeńskie
Wsparcie aktywności 
zawodowej osób bezrobotnych
w powiecieSępoleńskim (II)

89-400Sępólno Krajeńskie ,
ul. Kościuszki 11
tel.: 52 388-13-50 

http://pup.sepolno.pl/ 207
 Staże (145 osób);

Bony na zasiedlenie (6 osób);
Jednorazowe środki na rozpoczęcie 
dzialalności gospodarczej (20 osób);

Prace interwencyjne (36 osób). 
17. PUP Świecie

Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy 
w powiecieSępoleńskim (II)

86-100 Świecie , 
ul. Wojska Polskiego 195a
tel.: 52 333-22-10

http://www.pupswiecie.pl/ 316
 Szkolenia (10 osób); 

Staże (290 osób); 
Jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej (16 osób). w powiecieSępoleńskim (II) tel.: 52 333-22-10 działalności gospodarczej (16 osób). 

18. PUP Tuchola
Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy 
w powiecie tucholskim (II)

89-500 Tuchola , 
ul. Pl. Wolności 23
tel.: 52 559-08-00 

http://www.pup.tuchola.pl/ 197

 Staż (96 osoby);
Jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej (24 osób); 
BonStażowy (15 osób)

Bon zasiedleniowy (6 osób); 
Prace interwencyjne (16 osób). 

19. PUP Wąbrzeźno
Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy 
w powiecie wąbrzeskim (II)

87-200 Wąbrzeźno 
ul. Wolności 44 
tel.: 56 688-28-00

http://wabrzezno.praca.gov.pl/ 146
 Staż (90 osób); 

Szkolenia (20 osób); 
BonySzkolenowe (9 osób);

Jednorazowe środki na podjęcie 
dzialalności gospodarczej (19). 

20. PUP Żnin
Aktywizacja osób młodych 
pozostających bez pracy 
w powiecie żnińskim (II)

88-400 Żnin , 
ul.Składowa 4
tel.: 52 303-10-64

http://znin.praca.gov.pl/ 289
 Szkolenia (24 osób); 

Staże (221 osób); 
Jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej (29 osób); 
Bon na zasiedlenie (15 osób). 

DEFINICJA NEET: Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie 3 warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna), nie kształci się (tj. 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).



Lp Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu Formy wsparcia Uczestnicy projektu Obszar realizacji projektu Okres realizacji projektu Adres strony internetowej 
Beneficjenta Telefon

Rekrutacja do 
projektu 

(trwa/zakończona)

1
Ośrodek Doskonalenia Kadr 
SIMP Firma Franszyzingowa 

Henryk Wojciechowski
Akademia Rozwoju Kwalifikacji 

Zawodowych

1. Poradnictwo zawodowe w formie
indywidualnej) oraz diagnozowanie 
możliwości w zakresie
doskonalenia zawodowego.    
 2. Szkolenia zawodowe w 
obszarze obsługi urzadzeń 
transportu bliskiego - suwnice, 
podesty ruchome przejezdne. 
Spawanie metodą TIG i MAG. 
Uprawnienia elektryczne                      
 3. Poradnictwo zawodowe (w 
formie indywidualnej)  w
zakresie planowania rozwoju 
kariery zawodowej, w tym
podnoszenia lub uzupełniania 
kompetencji i kwalifikacji 
zawodowych                                          
4. Staże zawodowe.

Osoby do 29 roku życia z katerogii 
NEET z maksymalnie średnim 

wykształceniem, zamieszkałe na 
terenie województwa kujawsko-

pomorskiego

Województwo Kujawsko-
Pomorskie od 2016-05-01 do 2017-04-30 www.uprawnienia-simp.pl/ 52 322 92 58 trwa

2 Ośrodek Szkoleniowo - 
Wdrożeniowy Marek Szarata

WORK-ON 2: kompleksowy 
program aktywizacji zawodowo-

edukacyjnej osób młodych 
biernych zawodowo w branży 

ICT

1.Identyfikacja indywidualnych 
potrzeb 
2.Akademia kompetencji i 
kwalifikacji zawodowych w branży 
IT(kursy: CISCO CCNA, E-
Marketing, Tworzenie aplikacji 
internetowych, szkolenie Business 
English z egz. TOEIC)

Osoby bierne zawodowo w wieku 18-
29 lat z terenu woj. kujawsko-

pomorskiego, NEET, nie  posiadające 
doświadczenia zawodowego w 

branży IT

Województwo Kujawsko-
Pomorskie od 2016-05-01 do 2017-05-31 www.work-on.pl/  (52)  373  36  89,  kom.  517  

764  644 zakończona

UMOWY REALIZOWANE PRZEZ INNE PODMIOTY

English z egz. TOEIC)
3.Staże zawodowe i pośrednictwo 
pracy

3 Wyższa Szkoła Gospodarki w 
Bydgoszczy Praca na START

1.Przeprowadzenie IPD, wsparcie 
psychologiczne
2.Kursy: Spawanie metodą MAG, 
obsługa wózków widłowych, ECDL 
Base
3.Staże zawodowe i pośrednictwo 
pracy

osoby  bierne zawodowo w wieku 15-
29 lat, które nie uczestniczą w 

kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież 
NEET),

 z województwa kuj-pom,w 50% 
osoby niepełnosprawne (ON) z 
wykształceniem policealnym i 

wyższym i w 50% osoby o niskich 
kwalifikacjach

Województwo Kujawsko-
Pomorskie od 2016-05-01 do 2017-08-31 www.pracanastart.byd.pl (52) 567 00 89

zgodnie z 
harmonogramem 

realizacji projektu II tura 
rekrutacji od listopada 

2016 (20 osób)

4 Biuro Doradztwa Inwestycyjnego 
"Europejczyk" Jacek Leski

Kierowca autobusu - nowy 
zawód

1.Opracowanie Indywidualnego 
Planu Działania                                             
2. Wsparcie motywacyjno-
tutoringowe                                                    
3. Kursy: kwalifikacja wstępna 
kategorii D, kurs prawa jazdy 
kategorii D           
4. Pośrednictwo pracy oraz staże 
zawodowe.

Osoby bierne zawodowo w wieku 15-
29 lat o wykształceniu min. 

ponadgimnazjalnym z terenu woj. 
kujawsko-pomorskiego, NEET.

Województwo Kujawsko-
Pomorskie od 2016-05-01 do 2017-02-28 www.bdi-

europejczyk.com.pl/kierowca_autobusu.php (52) 322 33 96 trwa

5 investHR Cezary Urbański Dobry KLIMAT do rozwoju 
zawodowego!

1.Opracowanie Indywidualnego 
Planu Działania
2.Poradnictwo zawodowe.                
3.Kursy:Operator Urządzeń 
Transportu Bliskiego - obsługa 
podestów ruchomych przejezdnych 
oraz wózków jezdniowych 
podnośnikowych. Operator 
Urządzeń Elektrycznych, obsługa 
podestów ruchomych przejezdnych 
oraz uprawnienia elektryczne i 
chłodnicze w zakresie eksploatacji                             
4. Staże zawodowe.

Osoby bierne zawodowo w wieku 18-
29 lat o wykształceniu min. 

ponadgimnazjalnym z terenu woj. 
kujawsko-pomorskiego, NEET. Mile 

widziane orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności

Województwo Kujawsko-
Pomorskie od 2016-05-01 do 2017-01-31 projekty.investhr.pl/dobry-klimat-do-rozwoju-

zawodowego/ 600 787 530, 696 057 199 trwa

6 LOGICOS Firma Prywatna 
Izabela Bejma-Bąk Droga do sukcesu

1. Identyfikacja potrzeb i 
poradnictwo zawodowe                                             
2. Dotacją na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej                                      
3. Staże zawodowe.

Osoby NEET, zamieszkałe w 
województwie kujawsko-pomorskim, 
w wieku 15-29 lat, które posiadają 

formalne kwalifikacje zawodowe, ale 
brakuje im doświadczenia 

wymaganego przez pracodawców

Województwo Kujawsko-
Pomorskie od 2016-04-01 do 2017-07-31 www.logicos.pl/projekty/projekty-otwarte/droga-

do-sukcesu 600 996 881 zakończona



7
Akademia Projektów 

Europejskich Sławomir 
Witkowski

Wygraj swoją przyszłość! – II 
edycja

1. Diagnoza potrzeb uczestników 
projektu                                                 
2. Warsztaty aktywnego 
poszukiwania pracy                                                    
3. Kierowca ciężarówki kat C+E 
oraz kwalifikacja wstępna, operator 
wózków widłowych i podestów 
ruchomych oraz indywidualne 
szkolenia wybrane na podstawie 
diagnozy potrzeb uczestników 
projektu                                                
4. Staże zawodowe.         
5. Pośrednictwo pracy

Osoby bierne zawodowo w wieku 15-
29 lat z terenu woj. kujawsko-

pomorskiego, NEET, nie  posiadające 
doświadczenia zawodowegow branży 

IT
powiat chełmiński od 2016-05-01 do 2017-03-31 akademiaprojektow.eu/strona-glowna-wygraj-

swoja-przyszlosc-ii/ 530-071-087 lub 530-095-363 zakończona

8 Akademia Szybkiej Nauki 
Tadeusz Buzarewicz

Podniesienie kwalifikacji 
zawodowych młodych 
mieszkańców Torunia

1. Identyfikacja potrzeb młodych 
osób                                            2. 
Szkolenia wybrane na podstawie 
diagnozy potrzeb uczestników 
projektu 
3. Staże zawodowe.              
 4. Pośrednictwo pracy

Osoby bierne zawodowo w wieku 15 - 
29 roku życia z katerogii NEET, 

zamieszkałe na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego

Województwo Kujawsko-
Pomorskie od 2016-05-01 do 2017-06-30 www.akn.pl/projekt-unijny/ 509 823 297 trwa

1.Identyfikacja potrzeb osób 

9 MROZEK MACIEJ "EKSPERT"
TWARDE UPRAWNIENIA - 
podstawą rozwoju kariery 

zawodowej

1.Identyfikacja potrzeb osób 
młodych pozostających 
bezzatrudnienia
2.Poradnictwo zawodowe w 
zakresie planowania rozwoju
kariery zawodowej
3. Proces Szkoleniowy (obecnie 
trwają: Spawacz metodą TIG 
oraz Kwalifikowany pracownik 
ochrony i mienia; pozostałe 
kursy wyłonione po 
przeprowadzeniu IPD)
4.Staże zawodowe.

osoby bierne zawodowo w wieku 18-
29lat,  które nie uczestniczą w 

kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież 
NEET), w tym w szczególności osoby 

w wieku 18-24 lata

Województwo Kujawsko-
Pomorskie od 2016-05-02 do 2017-06-30 tu.ekspert-szkolenia.pl 794-919-952 trwa

10 Fundacja Gospodarcza Pro 
Europa  Młodzi na rynku pracy

1. Identyfikacja potrzeb młodych 
osób                 2. Pośrednictwo 
pracy                              
3. Staże zawodowe+ coaching

Osoby bierne zawodowo w wieku 15-
29 lat, zgodnie z def. kategorii NEET, 

zamieszkujące woj. Kuj-pom.
powiat sepoleński, inowrocławski, 

radziejowski, lipnowski od 2016-06-01 do 2017-04-30 www.fundacja-proeuropa.org.pl/projekty/mlodzi-
na-rynku-pracy/ 56 658 59 09 zakończona

11 MROZEK MACIEJ "EKSPERT
KIEROWCA zawodem 

przyszłości dla osób biernych 
zawodowo w województwie 

kujawsko-pomorskim

1.Identyfikacja potrzeb osób 
młodych pozostających 
bezzatrudnienia
2.Poradnictwo zawodowe w 
zakresie planowania rozwoju
kariery zawodowej                       
3.Proces szkoleniowy:kierowca 
samochodu ciężarowego kat. 
C+KWP, kierowca autobusu 
D+KWP                    
4. Staże zawodowe.

Osoby w wieku 15-29 lat bierne 
zawodowo, NEET, zamieszkujące 

województwo kujawsko - pomorskie, 
w  szczególności osoby w wieku 15-

24 lata

Województwo Kujawsko-
Pomorskie od 2016-05-02 do 2017-06-30 www.kierowca.ekspert-szkolenia.pl 501 670 814 trwa


