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PROGRAM WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 

Lp. 
Podmiot realizujący / 

Nazwa projektu 
Formy wsparcia Dla kogo 

Obszar 
realizacji 

Rekrutacja Link do projektu Dane kontaktowe  

1. 

Polskie Towarzystwo 
Ekonomiczne/ 
 
Szansa na lepszy start - 
wsparcie dla osób 
młodych pozostających 
bez pracy 

- IPD i poradnictwo zawodowe, 
- staże, 
- pośrednictwo pracy, 
- szkolenia zawodowe, 
- jednorazowe środki na działalność 

gospodarczą 

- wyłącznie bierne zawodowo 
pozostające bez zatrudnienia - w 
wieku 15-29 lat;, które nie 
uczestniczą w kształceniu i 
szkoleniu (tzw. młodzież NEET), 
zgodnie z definicją osoby z 
kategorii NEET  

kujawsko-
pomorskie 

04.2017 – 
31.01.2018 

http://pte.bydgoszcz.pl/projek
ty/szansa-na-lepszy-start-
wsparcie-dla-osob-mlodych-
pozostajacych-bez-pracy/ 

Kordynatorka -  
Karolina Walczak  
 walczak@pte.bydgoszcz.pl 
tel. 52 322 90 60, 

2. 

Akademickie 
Stowarzyszenie 
Inicjatyw Społeczno-
Edukacyjnych 
 
Młodzi - wykształceni 

- Indywidualne doradztwo zawodowe + IPD, 
- szkolenie zawodowe: prawo jazdy kat. D + 

kw. wstępna przyspieszona w zakresie 
przewozu osób, 

- spawacz MAG lub TIG, 
- prawo jazdy kat. C + kw. Wstępna, 

przyspieszona w zakresie przewozu rzeczy, 
- staż zawodowy, 
-  pośrednictwo pracy. 

- wyłącznie bierne zawodowo 
pozostające bez zatrudnieni  w 
wieku 18-29 lat, które nie 
uczestniczą w kształceniu i 
szkoleniu (tzw. młodzież NEET) z 
terenu województwa kujawsko-
pomorskiego.  

kujawsko-
pomorskie 

07.2017 - 
31.12.2017 

http://www.szkolenia.asise.pl/
szkolenia/19-mlodzi-
wyksztalceni.html  

Marcin Gajewski  
(osoba do kontaktów),   
info@asise.eu, 
tel. 81 532 46 32,       
                    

3. 

Akademia Nauczania/ 
 
Staże szansą na 
zatrudnienie 

- IPD i poradnictwo zawodowe 
- Staże 
- pośrednictwo pracy 

Wyłącznie bierne zawodowo 
pozostające bez zatrudnienia,  w 
wieku 18-29 lat, które nie 
uczestniczą w kształceniu i 
szkoleniu (tzw. młodzież NEET) 

Miasto 
Grudziądz, 
powiat 
grudziądzki 

01.04.2017
- 
31.12.2017 

http://web.akademia-
nauczania.pl/fundusze-
ue/staze-szansa-na-
zatrudnienie/rekrutacja-do-
projektu/  

Aleksandra Łyszkiewicz  
(osoba do kontaktów), 
biuro @rarytas.malbork.pl 
tel. 792 660 221 

4. 
MDDP Sp. z o.o./ 
 
Aktywna młodzież 

- Doradztwo zawodowe + IPD 
- pośrednictwo pracy 
- szkolenia zawodowe (koszyk szkoleń) 
- staże 

Wyłącznie bierne zawodowo 
pozostające bez zatrudnienia,  w 
wieku 18-29 lat, które nie 
uczestniczą w kształceniu i 
szkoleniu (tzw. młodzież NEET) 
w tym o niskich kwalifikacjach. 

Miasto 
Bydgoszcz, 
powiat 
bydgoski 

01.06.2017 
- 
31.12.2017 

www.aktywnamlodziez.com 

biuro@aktywnamlodziez.c
om 
 tel. 608 058 478 
 tel. 790 577 499 

5. 

Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w 
Toruniu 
 
Akademia spawania 

- Diagnoza uczestnika projektu + IPD, 
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, 
- pośrednictwo pracy, 
- kurs spawacza MAG/TIG, 
- staże zawodowe. 

Wyłącznie bierne zawodowo 
pozostające bez zatrudnienia,  w 
wieku 18-29 lat, które nie 
uczestniczą w kształceniu i 
szkoleniu (tzw. młodzież NEET) 
w województwie kujawsko-
pomorskim,  

powiat 
toruński, 
miasto 
Toruń, 
powiat 
rypiński, 
grudziądzki  
i miasto 
Grudziądz. 

01.09.2017
- 
31.01.2018 

www.zdz.torun.pl  

Małgorzata Szatan 
centrum@zdz.torun.pl 
tel. 56 659 80 32 (Toruń), 
tel. 56 461 14 74 
(Grudziądz),  
tel. 54 280 28 50 (Rypin) 
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6. 

Invest HR/ 
 
Kuźnia Rozwoju 
Kwalifikacji 
Zawodowego 

- Diagnoza uczestnika projektu + IPD, 
- kursy i szkolenia zawodowe, 
- poradnictwo zawodowe, 
- staże zawodowe. 

Wyłącznie bierne zawodowo 
pozostające bez zatrudnienia,  w 
wieku 18-29 lat, które nie 
uczestniczą w kształceniu i 
szkoleniu (tzw. młodzież NEET) 

kujawsko-
pomorskie 

01.09.2017
-
28.02.2018 

http://projekty.investhr.pl/pro
jekty-realizowane/krkz/  

Cezary Urbański, 
tel. 600 787 530 
teresa.urbanska@investhr.
pl 

7. 

Ośrodek Kształcenia 
Zawodowego Faktor/ 
 
Kujawy dla sławy! 

- Diagnoza uczestnika projektu + IPD, 
- Szkolenie "Kwalifikowany pracownik 

ochrony fizycznej", 
- staże zawodowe, 
- pośrednictwo pracy. 

Wyłącznie bierne zawodowo 
pozostające bez zatrudnienia,  w 
wieku 18-29 lat, które nie 
uczestniczą w kształceniu i 
szkoleniu (tzw. młodzież NEET) 

kujawsko-
pomorskie 

 
 
01.08.2017 
-
31.01.2018 

www.okzfaktor.pl 

tel. 89 534 67 50 
szkolenia@okzfaktor.pl 

8. 

CENTRUM EDUKACJI I 
ZARZĄDZANIA 
„ROMANISZYN” 
+ Fundacja 
Ekspert-Kujawy/ 
 
Przyszłość dla młodych 

- Diagnoza uczestnika projektu + IPD, 
- szkolenia zawodowe, 
- staże zawodowe, 
- pośrednictwo pracy 

Wyłącznie bierne zawodowo 
pozostające bez zatrudnienia,  w 
wieku 18-29 lat, które nie 
uczestniczą w kształceniu i 
szkoleniu (tzw. młodzież NEET) 

 
kujawsko-
pomorskie 

01.09.2017
- 
31.12 2017 

http://www.lgdchelmno.pl/akt
ualnosci/centrum-edukacji-i-
zarzadzania-romaniszyn-sp-z-
o-o-oraz-fundacja-ekspert-
kujawy-zapraszaja-do-udzialu-
w-projekcie-przyszlosc-dla-
mlodych/ 

Kamilla Buczkowska 
tel. 664 491 531 
kamilla.buczkowska@gmai
l.com 

9. 

Ośrodek Doradztwa 
Biznesowego Jarosław 
Napierała 
 
Czas na STAŻ! 

- Diagnoza uczestnika projektu + IPD, 
- poradnictwo zawodowe, 
- staż zawodowy, 
- pośrednictwo pracy 

Wyłącznie bierne zawodowo 
pozostające bez zatrudnienia,  w 
wieku 18-29 lat, które nie 
uczestniczą w kształceniu i 
szkoleniu (tzw. młodzież NEET) 

kujawsko-
pomorskie 

01.11.2017
-
31.02.2018 

https://doradztwobiznesowe.e
u/projekt/projekt-czas-na-
staz/ 
 

Jarosław Napierała  
tel. 505 154 429 

10. 

Stowarzyszenie Wolna 
Przedsiębiorczość/ 
 
Młodzi na podbój 
rynku pracy! 

- Identyfikacja potrzeb uczestników + IPD), 
-  Grupowe poradnictwo zawodowe 
- Pośrednictwo pracy, 
- Szkolenia zawodowe - koszyk szkoleń 
- Staże zawodowe.                                         

Wyłącznie bierne zawodowo 
pozostające bez zatrudnienia,  w 
wieku 18-29 lat, które nie 
uczestniczą w kształceniu i 
szkoleniu (tzw. młodzież NEET) 

kujawsko-
pomorskie 

01.01.2018 
-
31.01.2018 

 www.swp.gda.pl 
Magdalena Piskor 
tel. 531 531 632 
tel. 531531632 

11. 

Instytut Rozwoju i 
Innowacji Euro-
Konsult sp. z o.o.                                     
 
Aktywizacja młodzieży 
NEET 

identyfikacja potrzeb i poradnictwo 
zawodowe; pośrednictwo pracy; szkolenia 
zawodowe; staże i praktyki 

Wyłącznie bierne zawodowo 
pozostające bez zatrudnienia,  w 
wieku 18-29 lat, które nie 
uczestniczą w kształceniu i 
szkoleniu (tzw. młodzież NEET) 

kujawsko-
pomorskie 

01.12.2017
-
31.01.2018  

http://www.euro-
konsult.pl/szkolenia/woj-
kujawsko-pomorskie/348-
aktywizacja-mlodziezy-neet-
woj-kujawsko-pomorskie.html 
 

Justyna Turc 
 tel: 81 534 73 37                                      
kom. 791 555 526                                  

12. 

Ośrodek Szkolenia i 
Rozwoju Kadr DENAR 
 
Akademia Wiedzy i 
Doświadczenia 

indywidualna identyfikacja potrzeb osób 
młodych,  indywidualne i kompleksowe 
pośrednictwo pracy,  szkolenia dostosowane 
do potrzeb uczestników projektu, staże 
zawodowe. 

Wyłącznie bierne zawodowo 
pozostające bez zatrudnienia,  w 
wieku 18-29 lat, które nie 
uczestniczą w kształceniu i 
szkoleniu (tzw. młodzież NEET) 

powiat 
bydgoski, 
nakielski, 
Miasto 
Bydgoszcz 

01.12.2017
-
31.01.2019 

www.denar.edu.pl  

Dorota Wierzgała 
 tel: 509 633 635 
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