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

1.

Nazwa
Beneficjenta

Europejskie
Towarzystwo
Inicjatyw
Obywatelskich

Nazwa projektu

Przygotowani do
zmiany

Na co

1. Doradztwo zawodowe z przygotowaniem IPD
2. Poradnictwo psychologiczne
3. Szkolenie dla osób planujących rozpoczęcie działalności
gospodarczej
4. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności
gospodarczej
5. Wsparcie pomostowe finansowe i doradcze
6. Kursy i szkolenia zawodowe - kat. C, kat. D i spawanie
metodą MAG, TIG
7. Pośrednictwo pracy
8. Staże zawodowe

Obszar realizacji projektu

kujawsko-pomorskie

Termin realizacji
projektu

01.04.201831.10.2019

Dla kogo

WWW / e-mail/ adres
siedziby/ biuro projektu

Projekt jest dla 84
uczestników
(24 osób zwolnionych
w okresie nie
dłuższym niż 6
miesięcy z
przyczyn dotyczących
etio.org.pl/
zakładu pracy;
ul. Sukiennicza 6/1, 8760 osób
100 Toruń
przewidzianych do
zwolnienia lub
zagrożonych
zwolnieniem z
przyczyn dotyczących
zakładu pracy)

Tel.

56 653 95 65
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2.

Ośrodek
Szkolenia
Kierowców
AUTOSTER
Szwed Dariusz

"CENTRUM
EDUKACYJNE
ŻELAZNA"
3.
Magdalena
Karpik-Adamska

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

1. Identyfikacja potrzeb Uczestników i stworzenie
Indywidualnych Planów Działań
2. Kurs prawa jazdy kat. C
3. Kurs prawa jazdy kat. D
4. Szkolenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
5. Poradnictwo psychologiczne

1. Diagnoza potrzeb i opracowanie IPD w ramach
indywidualnego doradztwa zawodowego
2. Poradnictwo psychologiczne
3. Pośrednictwo pracy
NIE dla zwolnienia - 4. Pośrednictwo pracy grupowe
TAK dla zatrudnienia 5. Szkolenia prowadzące do nabycia kwalifikacji lub
kompetencji
6. Studia podyplomowe
7. Staże zawodowe
8. Bezzwrotne wsparcie finansowe dla planujących
rozpoczęcie działalność gospodarczą

kujawsko-pomorskie

kujawsko-pomorskie

01.04.201831.12.2019

Projekt jest dla 100
uczestników
(70 osób
zwolnionych w
okresie nie dłuższym
niż 6 miesięcy z
www.autoster.pl/ ul
przyczyn
dotyczących zakładu Szosa Chełmińska 163
pracy;
87-100 Toruń/
30 osób
ul Szosa Chełmińska 42A
przewidzianych do
87-100 Toruń
zwolnienia lub
zagrożonych
zwolnieniem z
przyczyn
dotyczących zakładu
pracy)

01.07.201830.04.2020

Projekt jest dla 90
uczestników
(20 osób
zwolnionych w
okresie nie dłuższym
niż 6 miesięcy z
www.cezelazna.pl/
przyczyn
dotyczących zakładu ul. Wałbrzyska 11/85
pracy;
02-739 Warszawa
70 osób
/ul. Włocławskiej 167
przewidzianych do
lok. 263 (budynek TARR)
zwolnienia lub
zagrożonych
zwolnieniem z
przyczyn
dotyczących zakładu
pracy)

56 475 61 06

884 805 026
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4.

5.

ALFA PROJEKT
Sp. z o.o.

Stowarzyszenie
Inicjatyw
Społeczno Ekonomicznych
SUKCES

1. Doradztwo zawodowe wraz z IPD
2. Poradnictwo psychologiczne
3. Kurs zawodowy
Program pomocy
osobom zwalnianym 4. Staż zawodowy
5. Szkolenie i doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia
w województwie
kujawsko-pomorskim działalności gospodarczej - ABC przedsiębiorczości i
doradztwo indywidualne
6. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
7. Wsparcie pomostowe – finansowe podstawowe

"Włocławski program
wsparcia osób
odchodzących z
rolnictwa"

1. IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKÓW POPRZEZ
OPRACOWANIE I WDROŻENIE INDYWIDUALNEGO
PLANU DZIAŁANIA
2. INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
3. GRUPOWE DORADZTWO ZAWODOWE
4. INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE
5. SZKOLENIA ZAWODOWE
6. POŚREDNICTWO PRACY
7. STAŻE ZAWODOWE

kujawsko-pomorskie

Powiat włocławski

01.07.201831.12.2019

Projekt jest dla 30
uczestników
(10 osób
zwolnionych w
okresie nie dłuższym
niż 6 miesięcy z
przyczyn
dotyczących zakładu
pracy;
20 osób
przewidzianych do
zwolnienia lub
zagrożonych
zwolnieniem z
przyczyn
dotyczących zakładu
pracy)

01.05.201930.06.2020

Projekt jest dla 55
uczestników
(55 osób
odchodzących z
rolnictwa,
posiadających
gospodarstwo rolne http://www.sise.cba.pl/
o powierzchni
ul. Kaliska 50/4
powyżej 2 ha
87-800 Włocławek
przeliczeniowych lub
członkowie ich
rodzin ubezpieczeni
w KRUS, planujący
podjąć zatrudnienie
poza rolnictwem)

www.a-projekt.eu/
ul. Przedzamcze 8
87-100 Toruń

56 681 25 21

695249489
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6.

Powiatowy
Urząd Pracy dla
Miasta Torunia

Nowe możliwości

1.
2.
3.
4.

PORADNICTWO ZAWODOWE
POŚREDNICTWO PRACY
SZKOLENIA ZAWODOWE
SUBSYDIOWANE ZATRUDNIENIE

Powiat Toruń

01.02.2019 31.12.2020

Projekt jest dla 24
uczestników
(24 osób
http://muptorun.praca.
zwolnionych w
gov.pl/
okresie nie dłuższym
ul. Mazowiecka 49A
niż 6 miesięcy z
87-100 Toruń
przyczyn
dotyczących zakładu
pracy)

566580202

4

INSTYTUT
ROZWOJU I
INNOWACJI
EURO-KONSULT
7.
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALN
OŚCIĄ

Skuteczny
outplacement

1.
2.
3.
4.

Doradztwo zawodowe z IPD
Szkolenia, kursy
Staże, praktyki
Pośrednictwo pracy

kujawsko-pomorskie

01.05.201931.12.2019

Projekt jest dla 60
uczestników
(15 osób
zwolnionych w
okresie nie dłuższym
niż 6 miesięcy z
przyczyn
dotyczących zakładu
pracy; 15 osób
odchodzących z
rolnictwa,
posiadających
http://www.eurogospodarstwo rolne
konsult.pl/
o powierzchni
ul. Gabriela Narutowicza
powyżej 2 ha
57/8
przeliczeniowych lub
20-016 Lublin
członkowie ich
rodzin ubezpieczeni
w KRUS, planujący
podjąć zatrudnienie
poza rolnictwem; 30
osób przewidzianych
do zwolnienia lub
zagrożonych
zwolnieniem z
przyczyn
dotyczących zakładu
pracy)

815318826
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Centrum
"Program aktywizacji
Edukacji i Kultury
osób odchodzących z
8. "Zenit" Ryszard
rolnictwa"
Girczyc

9.

4YOU

1. IDENTYFIKACJA POTRZEB UCZESTNIKÓW POPRZEZ
OPRACOWANIE I WDROŻENIE INDYWIDUALNEGO
PLANU DZIAŁANIA
2. INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
3. GRUPOWE DORADZTWO ZAWODOWE
4. INDYWIDUALNE DORADZTWO ZAWODOWE
5. SZKOLENIA ZAWODOWE
6. POŚREDNICTWO PRACY
7. STAŻE ZAWODOWE

1.Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji
wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki
zawodowej w tym opracowanie Indywidualnego Planu
Działania
Outplacement szansą 2. Kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe
3. Szkolenia zawodowe/kursy
na pracę
4. Bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących
rozpocząć działalność gospodarczą połączone ze wsparciem
pomostowym o charakterze doradczo-szkoleniowym
oraz w postaci finansowej
5. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy

Powiaty: włocławski.,
radziejowski, lipnowski,
aleksandrowski

Powiaty: Grudziądz, grudziądzki

01.04.201930.04.2020

Projekt jest dla 55
uczestników
(55 osób
odchodzących z
rolnictwa,
posiadających
gospodarstwo rolne http://www.cezenit.pl/
o powierzchni
ul. Młynarska 1A/3
powyżej 2 ha
87-800 Włocławek
przeliczeniowych lub
członkowie ich
rodzin ubezpieczeni
w KRUS, planujący
podjąć zatrudnienie
poza rolnictwem)

01.03.201931.12.2020

Projekt jest dla 110
uczestników
(55 osób
zwolnionych w
http://grudziadz.praca.g
okresie nie dłuższym
ov.pl/
niż 6 miesięcy z
ul. Juliana
przyczyn
Szychowskiego 31
dotyczących zakładu
86-300 Grudziądz/
pracy; 55 osób
przewidzianych do Biuro projektu mieści się
w Grudziądzu, ul.
zwolnienia lub
zagrożonych
Parkowa 22, 86-300
zwolnieniem z
Grudziądz, pokój 203
przyczyn
dotyczących zakładu
pracy)

544262667

566433000
692403907
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Akademickie
Stowarzyszenie
Inicjatyw
10.
Społeczno Edukacyjnych

ALFA PROJEKT
11.
Sp. z o.o.

Siła kwalifikacji

1. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem
Indywidualnego Planu Działania
2. Szkolenia zawodowe
3. Staże zawodowe
4. Indywidualne pośrednictwo pracy

1. Doradztwo zawodowe wraz z IPD
2. Poradnictwo psychologiczne
Program pomocy
osobom zwalnianym 3. Kurs zawodowy
4. Staż zawodowy
w województwie
kujawsko-pomorskim 5. Szkolenie i doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia
działalności gospodarczej
- II edycja
6. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
7. Wsparcie pomostowe – finansowe podstawowe

kujawsko-pomorskie

kujawsko-pomorskie

01.08.201930.06.2020

01.07.201931.12.2020

Projekt jest dla 60
uczestników
(30 osób
zwolnionych w
okresie nie dłuższym
niż 6 miesięcy z
http://www.szkolenia.as
przyczyn
ise.pl/
dotyczących zakładu
ul. Narutowicza 61
pracy; 30 osób
przewidzianych do
20-016 Lublin
zwolnienia lub
zagrożonych
zwolnieniem z
przyczyn
dotyczących zakładu
pracy)

815324632

Projekt jest dla 30
uczestników
(10 osób
zwolnionych w
okresie nie dłuższym
niż 6 miesięcy z
przyczyn
dotyczących zakładu
pracy;
20 osób
przewidzianych do
zwolnienia lub
zagrożonych
zwolnieniem z
przyczyn
dotyczących zakładu
pracy

566812521

http://a-projekt.eu/
ul. Przedzamcze 8
87-100 Toruń
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FOCUSTRAINING
Instytut
12. Doskonalenia
Kadr i Rozwoju
Osobowości

Zwolnienie ->
Akceptacja ->
Adaptacja

1. Doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem
Indywidualnego Planu Działania jako obowiązkowy
element wsparcia (Ścieżka I,II, Typ 1) Wsparcie o
charakterze obligatoryjnym.
2. Poradnictwo psychologiczne
3. Szkolenia, kursy
4. Staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia
pracy w nowym zawodzie
5. Bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących
rozpocząć działalność gospodarczą - wsparcie
szkoleniowo- doradcze
6. Bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących
rozpocząć działalność gospodarczą, połączone ze
wsparciem pomostowym o charakterze doradczo
szkoleniowym oraz w postaci finansowej
7. Pośrednictwo pracy

kujawsko-pomorskie

01.04.201931.08.2020

Projekt jest dla 58
uczestników
(34 osób
zwolnionych w
okresie nie dłuższym
niż 6 miesięcy z
przyczyn
dotyczących zakładu
pracy; 2 osoby
odchodzących z
rolnictwa,
posiadających
gospodarstwo rolne
o powierzchni
powyżej 2 ha
przeliczeniowych lub
członkowie ich
rodzin ubezpieczeni
w KRUS, planujący
podjąć zatrudnienie
poza rolnictwem; 22
osób przewidzianych
do zwolnienia lub
zagrożonych
zwolnieniem z
przyczyn
dotyczących zakładu
pracy)

http://focustraining.com.pl/
ul. Bolesława
Domaradzkiego 12
86-100 Sulnowo

600822507
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Lech Consulting
spółka z
ograniczoną
13.
odpowiedzialnoś
cią

Przedsiębiorczość i
nowe kwalifikacje szansą na sukces
zawodowy

1. Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem IPD
2. Poradnictwo psychologiczne
3. Kurs zawodowy
4. Staż zawodowy
5. Szkolenie i doradztwo przygotowujące do
rozpoczęcia działalności gosp.
6. Dotacja na rozpoczęcie działalności gosp.
7. Wsparcie pomostowe - finansowe podstawowe
8. Wsparcie pomostowe - indywidualne usługi
doradcze o charakterze specjalistycznym

kujawsko-pomorskie

01.07.201931.12.2020

Projekt jest dla 55
uczestników
(20osób
zwolnionych w
okresie nie dłuższym
niż 6 miesięcy z
https://lc.net.pl/
przyczyn
dotyczących zakładu
biuro@lc.net.pl
pracy; 35 osób
ul. Podmurna 65/1, 87przewidzianych do
100 Toruń
zwolnienia lub
zagrożonych
zwolnieniem z
przyczyn
dotyczących zakładu
pracy)

566226338
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Zakład
Doskonalenia
14.
Zawodowego

Szansa na zmiany

1.Wsparcie podstawowe - IPD, poradnictwo
zawodowe, poradnictwo psychologiczne,
pośrednictwo pracy
2. Kurs spawacza MAG
3. Kurs spawacza TIG
4. Kurs operatora koparko - ładowarki
5. Kurs operatora obrabiarek skrawających
6. Kurs technolog prac wykończeniowych w
budownictwie
7. Kurs kosmetyczka-wizażystka z obsługą kas
fiskalnych
8. Kurs opiekun osób starszych
9. Kurs elektryczny z uprawnieniami do 1 kV
10. Inne kursy zmierzające do uzyskania kwalifikacji w
ramach zawodów deficytowych
11. Wparcie doświadczenia zawodowego - staże

Powiaty: lipnowski,
aleksandrowski, brodnicki,
chełmiński, golubsko –
dobrzyński, grudziądzki, świecki,
toruński, rypiński, wąbrzeski
Grudziądz i Toruń

01.07.201931.05.2021

Projekt jest dla 240
uczestników
(24 osób
zwolnionych w
okresie nie dłuższym
niż 6 miesięcy z
przyczyn
dotyczących zakładu
pracy; 24 osoby
odchodzących z
rolnictwa,
posiadających
gospodarstwo rolne https://www.zdz.torun.
pl/
o powierzchni
szkolenia@zdz.torun.pl
powyżej 2 ha
przeliczeniowych lub ul. Żółkiewskiego 37/41
członkowie ich
87-100 Toruń
rodzin ubezpieczeni
w KRUS, planujący
podjąć zatrudnienie
poza rolnictwem;
192 osób
przewidzianych do
zwolnienia lub
zagrożonych
zwolnieniem z
przyczyn
dotyczących zakładu
pracy)

566598525
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Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
15.
GESAL

Jeśli nie teraz to
kiedy?!

1) Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem IPD
2) Poradnictwo psychologiczne
3) Kurs zawodowy
4) Staż zawodowy
5)Szkolenie i doradztwo przygotowujące do
rozpoczęcia działalności gospodarczej
a) ABC przedsiębiorczości
b) Doradztwo indywidualne
6) Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej
7) Wsparcie pomostowe - finansowe podstawowe
8) Wsparcie pomostowe - indywidualne usługi
doradcze o charakterze specjalistycznym

kujawsko-pomorskie

01.07.201931.12.2020

Projekt jest dla 55
uczestników
(25 osób
zwolnionych w
okresie nie dłuższym
niż 6 miesięcy z
przyczyn
dotyczących zakładu
pracy; 30 osób
przewidzianych do
zwolnienia lub
zagrożonych
zwolnieniem z
przyczyn
dotyczących zakładu
pracy)

http://gesal.pl/
gesal2@gesal.pl
ul. Składowa 6 88-100
Inowrocław

523533623
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