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Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku 

INFORMACJA O PROJEKTACH W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA 

ZAWODOWEGO - 2014 r. 

Lp. Nazwa projektu Oferowane wsparcie Grupa docelowa Termin 
rekrutacji 

Kontakt 

1.  Krok do 
samodzielności 

Konsultacje z psychologiem i 
prawnikiem 
Warsztaty umiejętności społecznych 
Środowiskowe grupy wsparcia 
Wsparcie trenera aktywności 
Warsztaty komputerowe 
„Usamodzielnienie w sieci” 

Osoby niepełnosprawne 
(umiarkowany i znaczny stopień), 
niezatrudnione zamieszkujące na 
Podlasiu, Warmii i Mazurach 

2015 Fundacja Aktywizacja Centrum Edukacji  
i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych 
ul. Legionowa 28 (lok. 609), Białystok 
Te. 85 679 26 65 
bialystok@idn.org.pl  
www.aktywizacja.org.pl 

2.  Od samodzielności 
do aktywności 
zawodowej 

Doradztwo zawodowe, psychologiczne, 
prawne, pośrednictwo pracy (wsparcie 
trenera pracy), spotkania aktywizacyjne, 
warsztaty umiejętności społecznych 

Osoby niepełnosprawne z 
umiarkowanym lub znacznym 
stopniem niepełnosprawności, 
bezrobotne i nieaktywne 
zawodowo, bądź zatrudnione 
poniżej kwalifikacji 

2015 Fundacja Aktywizacja Centrum Edukacji  
i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych 
ul. Legionowa 28 (lok. 609), Białystok 
Te. 85 679 26 65 
bialystok@idn.org.pl  
www.aktywizacja.org.pl 

3.  Poradnia życiowa 
dla osób z 
niepełnospraw-
nościami 

Warsztaty umiejętności społecznych 
Doradztwo, wsparcie psychologa, 
wsparcie prawnika 

Osoby z orzeczoną 
niepełnosprawnością 

31.03.2015 Fundacja Normalna Przyszłość 
ul. Zwycięstwa 26c 
15-703 Białystok 
85 676 33 44 
biuro.bialystok@normalnaprzyszlosc.org 
www.normalnaprzyszlosc.org 
tel.692 084 802  
e-mail: 
m.milewska@normalnaprzyszlosc.org  
 

 

mailto:bialystok@idn.org.pl
mailto:bialystok@idn.org.pl
mailto:biuro.bialystok@normalnaprzyszlosc.org
http://www.normalnaprzyszlosc.org/
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4.  Wysokie 
kwalifikacje szansą 
na dobry start III 

Warsztaty umiejętności społecznych 
Doradztwo, wsparcie psychologa, 
wsparcie prawnika 

Osoby z orzeczoną 
niepełnosprawnością 

 Fundacja Normalna Przyszłość 
ul. Zwycięstwa 26c 
15-703 Białystok 
85 676 33 44 
biuro.bialystok@normalnaprzyszlosc.org 
www.normalnaprzyszlosc.org 

5.  Młodzi z pasją w 
pracy 

Oferowane wsparcie obejmuje udział w 
jednej z następujących ścieżek: 
- Indywidulane poradnictwo zawodowe -
> pośrednictwo pracy ->  płatny staż 
- Indywidulane poradnictwo zawodowe -
> pośrednictwo pracy -> szkolenie 
zawodowe -> płatny staż 
 
Szkolenia zawodowe (jedno): 
- Monter ociepleń budynków i Monter 
rusztowań  – 12 osób 
- Monter urządzeń energii odnawialnej z 
uprawnieniami eksploatacji i dozoru- 12 
osób 
- Pracownik kancelaryjny z elementami 
obsługi komputera– 10 osób 
- Pomoc kuchenna – 10 osób 
- Specjalista ds. sprzedaży – 10 osób 
- Asystent ds. księgowości z elementami 
kadrowymi– 10 osób 
- Spawacz MAG i TIG- 4 osoby 
- Fryzjer- 4 osoby 
Szkolenia zlecone dodatkowe: 
- Kierowca samochodu osobowego– 4 
osoby 
- Kierowca samochodu ciężarowego z 
przewozem rzeczy- 4 osoby 
- Operator wózka jezdniowego- 4 osoby 
- Certyfikator energetyczy - 4 osoby 
DLA OSÓB BEZ SZKOLEŃ 

Osoby niepracujących 
zamieszkujących m. Białystok lub 
powiat białostocki lub powiat 
sokólski w wieku 15-30 lat. 
Osoby niepracujące (bezrobotne 
lub nieaktywne zawodowo), 
- zdolne i gotowe do podjęcia 
zatrudnienia, 
- zamieszkujące m. Białystok lub 
powiat białostocki, lub powiat 
sokólski,  
- do 30 roku życia. 
W projekcie uczestniczyć będą 42 
kobiety i 34 mężczyzn: wg założeń: 
m. Białystok - 11 osób, powiat 
białostocki - 49 osoby, powiat 
sokólski - 16 osób, w tym: 20 osób 
w wieku do 24  roku życia. 
 
 

 Training Group 
Al. Jana Pawła II 59c, lok. 2 
15-704 Białystok 
664 440 044 
biuro@training-group.com.pl 
www.training-group.com.pl 
 

 

mailto:biuro.bialystok@normalnaprzyszlosc.org
http://www.normalnaprzyszlosc.org/
mailto:biuro@training-group.com.pl
http://www.training-group.com.pl/
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ZAWODOWYCH 
- Indywidualne poradnictwo zawodowe 
Lipiec 2014-Styczeń 2015 
- Pośrednictwo pracy Lipiec- Sierpień 
2014 
- Staż Wrzesień 2014- Styczeń 2015 
 DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH 
NA SZKOLENIA ZAWODOWE  
- Indywidualne poradnictwo zawodowe 
Lipiec 2014-Maj 2015 
- Pośrednictwo pracy Wrzesień 2014- 
Listopad 2014 
- Szkolenie zawodowe Sierpień 2014- 
Październik 2014 
- Staż Listopad 2014-Marzec 2015 
 DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH 
NA SZKOLENIA ZAWODOWE I 
SZKOLENIE DODATKOWE 

 Indywidualne poradnictwo 
zawodowe Lipiec 2014-Maj 2015 

 Pośrednictwo pracy Wrzesień 
2014- Listopad 2014 

 Szkolenie zawodowe Sierpień 
2014- Październik 2014 

 Szkolenie zawodowe dodatkowe 
Wrzesień 2014- Grudzień 2014 

 Staż Styczeń 2015-Maj 2015 
Oferujemy: 
1. Szkolenia zawodowe 

dostosowane do potrzeb lokalnego 
rynku pracy 

2. Stypendium szkoleniowe 
3. Materiały szkoleniowe 
4. Staż na pełen etat przez 5 

miesięcy wraz ze stypendium 
5. Pomoc w znalezieniu 

zatrudnienia z uwzględnieniem 
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specyficznych potrzeb Uczestników 
Projektu 

Wszystkie działania w ramach projektu 
,,Młodzi z pasją w pracy” będą odbywały 
się na terenie miasta Białystok lub 
powiatu białostockiego lub powiatu 
sokólskiego. Osoby zarejestrowane w 
PUP zobowiązane są dostarczyć 
zaświadczenie potwierdzające ten stan. 

6.  Wspólnymi siłami Szkolenia i warsztaty zawodowe: pomoc 
kuchenna, pracownik gospodarczy, 
opiekunka domowa 
 
Zajęcia z pracownikiem socjalnym, 
poradnictwo psychologiczne, warsztaty i 
spotkania z doradcą zawodowym, 
wsparcie indywidualnych coachów 
(asystentów) w poszukiwaniu pracy, 
udział w stażach zawodowych 
 

sześćdziesiąt bezrobotnych osób 
powyżej 50 roku życia z 
następujących grup: osoby 
długotrwale bezrobotne, osoby po 
terapii uzależnień, osoby zwalniane 
z zakładów karnych, osoby 
bezdomne 

 Caritas Archidiecezji Białostockiej 
ul. Warszawska 32,  
15-077 Białystok 
85 651 90 08 
szansa@caritas.pl  
www.bialystok.caritas.pl 
2. Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” 
ul. Żelazna  23,  
15-297 Białystok 
kudobrej@gmail.com 
www.kdn.bialystok.pl 
Strona projektu:  
http://www.bialystok.caritas.pl/p/index.php?
option=com_content&view=article&id=587&
Itemid=178 

7.  Nowe kwalifikacje- 
nowe możliwości- 
szkolenia dla 
osób 
odchodzących z 
rolnictwa 

Szkolenia zawodowe 

Kierowca ciężarówki kat. C- 4gr x 
15os; + kurs kwalifikacji wstępnej 
przyspieszonej kat. C- 4gr x 14os;  

Kierowca autobusu kat. D- 4gr x 15os; 
+ kurs kwalifikacji wstępnej 
przyspieszonej kat. D- 4gr x 14os;  

Przedstawiciel handlowy- 2gr x 15os; 
+ kurs prawa jazdy kat. B- 2gr x 15os;  

210 osób (68K, 142M) chcących 
odejść z rolnictwa (rolnicy 
ubezpieczeni w KRUS lub ich 
domowników) z obszaru 
województwa podlaskiego 

Uczestnicy muszą spełniać 
poniższe kryteria: 
- ubezpieczenie w KRUS, 
- zamieszkują w gminie wiejskiej, 
miejsko- wiejskiej lub w mieście do 
25 tys. mieszkańców, 
- wykonują działalność rolniczą, 
lecz w momencie  przystąpienia do 

 POLSKIE STOWARZYSZENIE 
DORADCZE I KONSULTINGOWE 
ul. Rynek Kościuszki 2, 
15-091 Białystok (nad Kinem Ton) 
85 652 61 07 
www.polskiestowarzyszenie.pl 
Strona projektu: 
http://www.nowekwalifikacje.info/  

mailto:szansa@caritas.pl
mailto:kudobrej@gmail.com
http://www.integracjaspoleczna.pl/
http://www.polskiestowarzyszenie.pl/
http://www.nowekwalifikacje.info/
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Kucharz- 2gr x 15os; + kurs prawa 
jazdy kat. B- 2gr x 15os;  

Monter/ka urządzeń energii 
odnawialnej- 2gr x 15os;  

projektu składają oświadczenie o 
zamiarze podjęcia zatrudnienia w 
obszarach niezwiązanych z 
działalnością rolniczą lub o 
zamiarze podjęcia pozarolniczej 
działalności gospodarczej. 

8.  Szkolenie w 
Ramach Projektu 
”Ośrodek 
Wsparcia 
Ekonomii 
Społecznej - 
Subregion 
Łomżyński” 

 
 

Zakładanie spółdzielni socjalnej 
Cel szkolenia: 
Nabycie wiedzy dotyczącej zakładania 
oraz prowadzenia działalności 
gospodarczej w formie spółdzielni 
socjalnej. 
Program szkolenia: 
W ramach szkolenia zaplanowanych jest 
63 godz. zajęć z zakresu: aspektów 
ekonomii społecznej, aspektów 
prawnych, księgowości, rachunkowości, 
spółdzielczości socjalnej, opracowania 
biznesplanu. 
Kwalifikacje po ukończeniu 
szkolenia: 
Każdy uczestnik szkolenia otrzyma 
wiedzę dotyczącą rejestracji 
zatrudnienia oraz zakładania 
działalności gospodarczej w formie 
spółdzielni socjalnej.  

osoby fizyczne, niezatrudnione w 
wieku aktywności zawodowej  

 

2015 Ul. Brukowa 28 lok 4 
15-889 Białystok 
85 675 00 17 
Fax. 85 654 58 97 

9.  „Nowe 
kwalifikacje – 
nowe możliwości 
po 50. roku życia 
– III edycja”. – dla 
pracujących 

Rekrutację na bezpłatne szkolenia 
językowe skierowane do pracujących  

osoby po 50. roku życia z terenu 
województwa podlaskiego.  
 

VIII/2014 –  
V /2015 

Szkoła Języków Obcych Euroschool 
Perfect 
ul. Upalna 1A  
15-688 Białystok 
85 663 53 31 
www.perfect.ids.pl 

http://www.perfect.ids.pl/
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10.  Projekt pt. 
„Adaptacja i 
zatrudnienie” 

W ramach działań projektowych 
zaplanowano poradnictwo zawodowe i 
psychologiczne, szkolenia i kursy 
zawodowe, studia podyplomowe oraz 
staże zawodowe. 

Przedmiotowy projekt skierowany 
jest do 120 osób (97 K i 23 M) 
wyłącznie pracowników instytucji 
sektora oświaty zwolnionych, 
przewidzianych do zwolnienia lub 
zagrożonych zwolnieniem z pracy 
po dn. 31.12.12r. z przyczyn 
zakładu pracy, mieszkańców 
podregionu białostockiego (powiaty: 
m. Białystok, białostocki, sokólski). 

2014-2015 Europejskie Centrum Wspierania 
Innowacji i Nowych Technologii 
ul. Waszyngtona 32/15U 
15-305 Białystok 
690 800 449 
biuro@adaptacjaizatrudnienie.pl  
www.adaptacjaizatrudnienie.pl 

11.  Projekt pt. 
„OdNowa – 
kompleksowe 
wsparcie 
pracowników 
sektora oświaty” 

 

 

W ramach działań projektowych 
zaplanowano wsparcie psychologiczno-
doradcze, szkolenia i studia 
podyplomowe, wsparcie dla osób 
zamierzających podjąć działalność 
gospodarczą (w tym środki finansowe 
na podjęcie własnej działalności 
gospodarczej i wsparcie pomostowe) 
oraz staże. 

Przedmiotowy projekt skierowany 
jest do 60 (45 K i 15 M) nauczycieli 
i pracowników instytucji sektora 
oświaty zwolnionych, zagrożonych 
zwolnieniem lub przewidzianych do 
zwolnienia po dn. 31.12.12r. z 
przyczyn zakładu pracy, 
mieszkańców podregionu 
łomżyńskiego (powiaty: m. Łomża, 
łomżyński, bielski, hajnowski, 
kolneński, siemiatycki, 
wysokomazowiecki, zambrowski). 

2014-2015 Zakład Doskonalenia Zawodowego w 
Białymstoku 
ul. Pogodna 63/1 
15-365 Białystok 
85 742 41 51 
projekty@zdz.bialystok.pl 
www.projekty.zdz.bialystok.pl 
 
 

 

12.  Projekt pt. „Nowa 
praca lub własna 
firma – wsparcie 
zwolnionych, 
przewidzianych 
do zwolnienia lub 
zagrożonych 
zwolnieniem 
nauczycieli z 
podregionu 
suwalskiego” 

W ramach działań projektowych 
przewidziano poradnictwo 
psychologiczne i zawodowe, studia 
podyplomowe, zawodowe szkolenia 
przekwalifikujące oraz wsparcie dla 
osób zamierzających założyć 
działalność gospodarczą (w tym środki 
finansowe na podjęcie własnej 
działalności gospodarczej i wsparcie 
pomostowe). 

Przedmiotowy projekt skierowany 
jest do 40 (30 K i 10 M) nauczycieli 
zwolnionych lub przewidzianych do 
zwolnienia, mieszkańców 
podregionu suwalskiego (powiaty: 
m. Suwałki, suwalski, sejneński, 
moniecki, grajewski, augustowski). 

2014-2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. prof. Edwarda F. Szczepaniaka w 
Suwałkach 
ul. T. Noniewicza 10 
16-400 Suwałki 
87 562 84 62 

13.  Projekt „Młodzi na 
staż” 

 

Warsztaty: taneczne, wizaż, radiowo-
muzyczne 
Staże 3 lub 6 miesięczny płatny 1000zł, 
plus bilet miesięczny 

Przedmiotowy projekt skierowany 
jest do kobiet w wieku 15-24 lata 

 ECDS Polska Sp.z o. o.  
Ul. Św. Rocha 5 lok. 208 
15-879 Białystok 
85 744 39 35 

mailto:biuro@adaptacjaizatrudnienie.pl
http://www.adaptacjaizatrudnienie.pl/
mailto:projekty@zdz.bialystok.pl
http://www.projekty.zdz.bialystok.pl/
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14.  Opiekun 
medyczny 
1 roczny – tryb 
zaoczny  
 

Przedmiotowy projekt skierowany jest 
do wszystkich osób chętnych zdobyć 
nowy zawód 
 
 

  Akademii Sukcesu 
Biuro Projektu 
Ul. Cieszyńska 3a IV piętro 
15-425 Białystok 
85 667 22 60 lub 883 351 004 

15.  „Nowe 
kwalifikacje- nowe  
- nowa praca” 

Kursy: Cieśla/dekarz, księgowy, 
glazurnik, spawacz 

Przedmiotowy projekt skierowany 
jest do osób bez zatrudnienia, 
powyżej 30 r.ż. lub powyżej 50r.ż 
mieszkańców : Białegostoku, 
powiat białostockiego i powiat u 
sokólskiego  

 Biuro Polskie Stowarzyszenie Dekarzy 
Ul. 1000LeciaPP8 
15-111 Białystok 
85 653 77 44, 509 468 772 
biuro@dekarzepodlasia.pl 
www.dekarzepodlasia.pl 
 

19 Training Group szkolenia i staże:  
 - szkolenie monter ociepleń budynków,  
 - pomoc kuchenna, 
 - Monter urządzeń energii odnawialnej z 
uprawnieniami eksploatacji i dozoru do 
1KV. 
Staż 1351 zł. 

Zapraszamy osoby bezrobotne w 
wieku 18-30 lat z powiatu 
białostockiego 

 Training Group  
ul. Al. Jana Pawła II 59c, lok 2  
15-704 Białystok 
660 722 399, 664 787 251 
www.training-group.com.pl 

 
21 

Młody człowieku – 
zmień swoje cele i 
zrób karierę 

Ostatnie wolne miejsce na szkolenie 
zawodowe:  
WÓZKI JEZDNIOWE (widłowe) !!!  
 
W ramach projektu:  
• Zapewniamy indywidualne wsparcie 
każdemu uczestnikowi poprzez opiekę 
Asystentów kariery i indywidualne 
doradztwo zawodowe;  
• Organizujemy szkolenia zawodowe 
dopasowane do predyspozycji 
zawodowych uczestnika oraz warsztaty 
rozwoju umiejętności społecznych;  
• Dajemy możliwość udziału w stażach 
zawodowych;  
• Zapewniamy stypendia uczestnikom 
Projektu;  
 

Projekt skierowany jest do osób 
młodych, niezatrudnionych, 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w wieku 18-25 lat. 

 Biuro Projektu  
ul. Warszawska 50,  
15-077 Białystok  
85 732 01 34  
www.spesalvi.archibial.pl 
 

mailto:biuro@dekarzepodlasia.pl
http://www.dekarzepodlasia.pl/
http://www.training-group.com.pl/
http://www.bialystokonline.pl/fundacja-spe-salvi-zaprasza-do-udzialu-w-projekcie-mlody-czlowieku-zmien-swoje-cele-i-zrob-kariere,ogloszenie,3342223,9,1.html
http://www.bialystokonline.pl/fundacja-spe-salvi-zaprasza-do-udzialu-w-projekcie-mlody-czlowieku-zmien-swoje-cele-i-zrob-kariere,ogloszenie,3342223,9,1.html
http://www.bialystokonline.pl/fundacja-spe-salvi-zaprasza-do-udzialu-w-projekcie-mlody-czlowieku-zmien-swoje-cele-i-zrob-kariere,ogloszenie,3342223,9,1.html
http://www.spesalvi.archibial.pl/
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„PWP JESTEŚMY 
AKTYWNI 
ZAWODOWO” 

 

Programy aktywizacji społeczno-
zawodowej osób niepełnosprawnych, w 
ramach których dla każdego z 
uczestników przygotowywane i 
realizowane są indywidualne plany 
działania, opracowane w oparciu o 
analizę predyspozycji zawodowych 
danej osoby niepełnosprawnej, 
obejmujące następujące formy 
wsparcia:  

1. Poradnictwo psychologiczne i 
psychospołeczne, prowadzące 
do integracji społecznej 
i zawodowej. 

2. Kursy i szkolenia umożliwiające 
nabycie, podniesienie lub 
zmianę kwalifikacji i kompetencji 
zawodowych oraz rozwijanie 
umiejętności i kompetencji 
społecznych, niezbędnych na 
rynku pracy. 

3. Poradnictwo zawodowe. 
4. Pośrednictwo pracy. 
5. Zatrudnienie wspomagane 

obejmując wsparcie osoby 
niepełnosprawnej przez trenera 
pracy/asystenta zawodowego 
u pracodawcy. 

6. Staże i praktyki zawodowe. 

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE 
mające na celu zmianę lub nabycie 
nowych umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych. Tematem modułów 
szkolenia specjalistycznego będą 
m. in. "Kadry i płace", 

Wzrost aktywności społeczno-
zawodowej u 70 osób 
niepełnosprawnych (31K, 39M) 
z województwa podlaskiego 

od 
01.02.2013 r. 
do 
30.06.2015 r. 

Stowarzyszenie Europartner AKIE 
ul. Warszawska 44/1 (III piętro) 
15-077 Białystok 
85 732 02 58 
www.europartner-akie.pl  

Fundacja Biznes i Prawo 
ul. Józefa Karola Puchalskiego 15 
15-197 Białystok 
85 732 02 58 
kontrola@biznesiprawo.nazwa.pl 
www.biznesiprawo.eu 

De Boei 
Hurksestraat 26 
5652AL Eindhoven 
Postbus 2436 
5600CK Eindhoven 
Telefon: (+31)040 243 42 64 
Fax: 040 243 13 88 
info@deboei.com 
www.deboei.com  

 

http://www.europartner-akie.pl/
mailto:kontrola@biznesiprawo.nazwa.pl
http://www.biznesiprawo.eu/
mailto:info@deboei.com
http://www.deboei.com/
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"Podstawy księgowości", 
"Techniki sprzedaży". Wybór szkolenia 
będzie opierał się o stworzone IPD.  

Przykładowe kursy:  

 Pracownik ochrony mienia i 
osób 

 Pracownik administracji-biurowy 
z elementami księgowo-
kadrowymi: pracownik 
księgowości, pracownik 
pomocniczy obsługi hotelowej, 
specjalista ds. wynagrodzeń 

 Pracownik administracji-
biurowej z elementami wizażu i 
stylizacji 

 Grafik komputerowy/Projektant 
stron www  

 Diagnosta samochodowy 

 Robotnik gospodarczy 

 Telemarketer 

 Telewindykator (Analityk  

25 
 
 

Corel Draw 
Podlaskie 
@edoradca.pl 

Bezpłatne szkolenie CORELDRAW 
DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH 
PRZEDSIĘBIORSTW 

W projekcie mogą wziąć udział osoby 
spełniające następujące kryteria: 

 Projekt adresowany jest do 
przedsiębiorstw prowadzących 
działalność w branżach :  

o przetwórstwo 
przemysłowe 

Właściciele i pracownicy mikro, 
małych i średnich firm na terenie 
województwa podlaskiego 

2015 ul. Cieszyńska 3a, lok. 103 
15-425 Białystok 
85 674 99 17 lub 730 003 691 
podlaskie@edoradca.pl 
www.podlaskie.edoradca.pl 

mailto:podlaskie@edoradca.pl
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o budownictwo 
o działalność związana z 

zakwaterowaniem i 
usługami 
gastronomicznymi 

o transport i gospodarka 
magazynowa 

o pozostała działalność 
usługowa 

o handel hurtowy i 
detaliczny 

o naprawa pojazdów 
samochodowych 
(włączając motocykle) 

o informacja i 
komunikacja 

 Szkolenia w projekcie 
adresowane są m.in. do osób 
zatrudnionych w działach 
marketingu, do projektantów 
stron internetowych, grafików, a 
także do osób zajmujących się 
tworzeniem wizerunku 
przedsiębiorstwa. 

 

26 Profesjonalny 
pracownik 
administracyjno – 
biurowy 

Adresatami kursu są osoby, które chcą 
zdobywać nowe kwalifikacje lub 
podwyższać już posiadane. Celem 
kursu jest przygotowanie do pracy na 
stanowisku pracownika biurowego. 

Szkolenie skierowane jest do osób 
niepełnosprawnych z aktualnym 
orzeczeniem o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu 
niepełnosprawności, bezrobotnych. 

 Fundacja Aktywizacja Centrum Edukacji  
i Aktywizacji Zawodowej Osób 
Niepełnosprawnych 

ul. Legionowa 28 lok 609,  
15-281 Białystok  
509 662 672, 85 679 26 65 

bialystok@idn.org.pl  
www.aktywizacja.org.pl 

27 
 

„Nowe 
kwalifikacje nowe 

Serdecznie zapraszamy do udziału w 
Projekcie „Nowe kwalifikacje- nowe 

Bezpłatne szkolenia dla osób 
ubezpieczonych w KRUS 

 ul. Rynek Kościuszki 2  
15-091 Białystok 

mailto:bialystok@idn.org.pl
http://www.bialystokonline.pl/bezplatne-szkolenia-dla-osob-ubezpieczonych-w-krus,ogloszenie,3355970,9,1.html
http://www.bialystokonline.pl/bezplatne-szkolenia-dla-osob-ubezpieczonych-w-krus,ogloszenie,3355970,9,1.html
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możliwości” możliwości- szkolenia dla osób 
odchodzących z rolnictwa” osoby, które:  
1. są ubezpieczone w KRUS, bądź są 
domownikiem rolnika,  
2. zamieszkują na terenie województwa 
podlaskiego w gminie wiejskiej, miejsko- 
wiejskiej, bądź w mieście do 25 tys 
mieszkańców,  
3. chcą podjąć zatrudnienie w 
obszarach niezwiązanych z 
działalnością rolniczą,  
W ramach Projektu realizowane będą 
następujące szkolenia:  
1. kurs prawa jazdy kat. D + kurs 
kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. 
D,  
2. Kucharz + kurs prawa jazdy kat. B,  
3. Monter/ka urządzeń energii 
odnawialnej, 

85 652 61 07 
www.nowekwalifikacje.info 
 

29 
 

„Opieka” 
 w Białymstoku 

Podlaskie Centrum Opiekunek ogłasza 
nabór na BEZPŁATNE szkolenie: 
„Profesjonalna Opiekunka Dziecięca”  
 
 
Wszystkim kursantkom zapewniamy:  
- STYPENDIUM 600 zł netto za odbycie 
zajęć teoretycznych  
- zaświadczenie o ukończeniu kursu  
- po odbyciu zajęć 3 mies. staż w 
żłobkach lub u naszych klientów, za 
który przysługuje STYPENDIUM 3480 
zł. netto (za 3 mies.)  
 
Praca dla najlepszych kursantek!  
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje 
kolejność zgłoszeń i rozmowa z 
koordynatorem 

W pierwszej kolejności 
przyjmowane są osoby z 
orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności  

Zapraszamy Panie do 30 roku życia 
lub powyżej 50 roku życia z powiatu 
białostockiego i sokólskiego 

Rekrutacja w 
toku! 

Podlaskie Centrum Opiekunek 
ul. Piękna 5 lok. 28,  
15-282 Białystok 
85 74 55 673 wew 26, 796 677 709 

 biuro@opieka.info.pl 
 

http://www.nowekwalifikacje.info/
mailto:biuro@opieka.info.pl


12 

 

30 „Równi na rynku 
pracy” 

W projekcie m.in. kursy zawodowe, 
6/msc płatne staże zawodowe, prawo 
jazdy kat. B 

18-24l. nieuczące się i niepracujące  OHP  
ul. Handlowa 6 G,  
15-399 Białystok 
85 651 61 87, 651 73 65 
podlaska@ohp.pl 

31 Sysco Polska Sp. 
z o. o. zaprasza 
małe firmy z woj. 
podlaskiego 

BEZPŁATNE szkolenia menedżerskie (6 
dni szkolenia w podziale na III moduły):  
1.Rola menedżera w rozwoju organizacji  
2.Zarządzanie projektami  
3.Zarządzanie stresem i konfliktem  
Więcej na 
www.szkoleniamenedzerskie.com  
W ramach szkolenia oferujemy:  
-szkolenie  
-catering (przerwy kawowe i obiad)  
-materiały szkoleniowe  
-materiały promocyjne  
-dostęp do Bazy ILM  
-zwrot kosztów za dojazdy 
 
 

Dla pracujących  Szkolenie odbędzie się w Hotelu Podlasie, 
ul. 44 Pułku Piechoty 6, 15-181 Białystok 

Biuro w Białymstoku 
ul. Cieszyńska 3a lok.219 
15-425 Białystok 
85 811 07 79 
85 811 03 83 
bialystok@syscopolska.pl 

32 „Doskonalenie 
języka obcego w 
biznesie drogą do 
prężnego rozwoju 
firmy - V Edycja" 

Szkoła Języków Obcych Euroschool-
Perfect zaprasza do udziału w projekcie:  
„Doskonalenie języka obcego w biznesie 
drogą do prężnego rozwoju firmy - V 
Edycja"  
W ramach projektu oferujemy:  
- bezpłatną naukę języka angielskiego 
na różnych poziomach zaawansowania 
językowego  
- 120 godzin zajęć prowadzonych 
metodą komunikatywną  

Dla pracujących właścicieli i 
pracowników mikro, małych i 
średnich przedsiębiorstw z woj. 
podlaskiego 

 

 Szkoła Języków Obcych Euroschool 

Perfect 
ul. Upalna 1a 
15-668 Białystok 
85 663 53 31 
perfect@perfect.ids.pl 
www.perfect.ids.pl 

33 Projekt 
"Akademia IT" 

realizowany jest przez Radę Federacji 
Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych NOT w Białymstoku w 
partnerstwie z Fundacją Inicjatyw 
Regionalnych "Progres", w ramach 

Dla pracujących 

 

Okres 
realizacji 
projektu: 
01.05.2014 - 
30.04.2015 

Biuro projektu: 
Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych NOT w 
Białymstoku                     
ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, pok. 113 

mailto:podlaska@ohp.pl
mailto:bialystok@syscopolska.pl
mailto:perfect@perfect.ids.pl
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Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VIII Regionalne kadry 
gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój 
pracowników i przedsiębiorstw w 
regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie 
rozwoju kwalifikacji zawodowych i 
doradztwo dla przedsiębiorstw. 

Celem projektu: jest podniesienie 
kompetencji 50 pracowników w zakresie 
IT z 15 podlaskich przedsiębiorstw do 
kwietnia 2015 r. 

W ramach projektu przewidzianych jest 
5 różnych szkoleń z zakresu technik 
informatycznych: 

 szkolenie z zakresu 
oprogramowania Solid Works, 

 szkolenie Sieci Komputerowe, 

 szkolenie Linux Serwer, 

 szkolenie SQL Serwer, 

 szkolenie Windows Serwer. 

Szkolenia prowadzone w ramach 
projektu przygotowują do egzaminów na 
certyfikaty zawodowe SolidWorks, 
Cisco, LPI, Microsoft. 

Zajęcia prowadzone będą przez 
uprawnionych instruktorów w oparciu o 
materiały zatwierdzone przez firmy 
wydające certyfikaty. Uczestnik, który 
ukończy szkolenie przystąpi do 
zewnętrznego egzaminu 

15-950 Białystok 
 czynne:  poniedziałek - piątek w godz. 
8:00-15:30 
 85 742 12 75 
odk@bialystok.enot.pl 
www.ait.not.bialystok.pl 

  

 

mailto:odk@bialystok.enot.pl
http://ait.not.bialystok.pl/
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certyfikacyjnego. 

Udział w szkoleniu oraz egzaminie 
zewnętrznym dla osób spełniających 
kryteria formalne (patrz Rekrutacja) jest 
bezpłatny. Każdy uczestnik szkolenia 
otrzyma bezpłatnie komplet materiałów 
szkoleniowych. Udział w szkoleniach 
jest finansowany w 100% ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i 
budżetu państwa. 

Projekt nie przewiduje finansowania 
kosztów dojazdu na szkolenia, 
wyżywienia i ewentualnego 
zakwaterowania uczestników. 

39 Bezpłatne kursy 
komputerowe 

Kursy komputerowe z pakietu MS 
Office: PowerPoint Excel, Access, Word 
w różnych poziomach to tylko niektóre z 
propozycji, które bezpłatnie oferujemy w 
Centrum Edukacji i Aktywizacji 
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w 
Białymstoku. Obsługa komputera i 
programów komputerowych to 
umiejętności potrzebne na każdym 
stanowisku pracy jak i w codziennym 
życiu. 

 

Osoby niepełnosprawne  Fundacja Aktywizacja  
Centrum Edukacji i Aktywizacji 
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w 
Białymstoku  
ul. Legionowa 28 lok 609,  
15-281 Białystok  
509 662 672, 85 679 26 65 

40 "Młodość + 
Przedsiębiorczość 
= Sukces!" 

ZAKRES TEMATYCZNY:  
-Planowanie działalności gospodarczej i 
tworzenie BP  
-Pozyskiwanie funduszy na działalność 
gospodarczą/ metody wsparcia 
finansowego i niefinansowego  
-Rejestracja działalności 
gospodarczej/mechanizm zachowań 

60 osób w wieku 18-30 lat, którzy 
zamieszkują miasto Białystok 

od 
01.11.2014 
do 
28.02.2015 
(tryb 
weekendowy
) 

Stowarzyszenie Europartner AKIE 
ul. Warszawska 44/1 piętro II 
15-077 Białystok 
570 994 070 
inkubator.doradztwo@gmail.com 

 

http://ait.not.bialystok.pl/rekrutacja
mailto:inkubator.doradztwo@gmail.com
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podmiotów gospodarczych w 
gospodarce rynkowej  
-Księgowość w przedsiębiorstwie 

 


