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LISTA INSTYTUCJI UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA  
DLA OSÓB ZWOLNIONYCH*, PRZEWIDZIANYCH DO ZWOLNIENIA LUB ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY  

Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY 
 
 

Nazwa i adres 
instytucji 

udzielającej 
wsparcia 

Tytuł projektu 
Termin rekrutacji do 

projektu 
Dla kogo przewidziane jest wsparcie 

 

Formy wsparcia 

 

 

 

Instytut Rozwoju i 
Innowacji „Euro-

Konsult” Sp. z o. o. 

ul. Narutowicza 57/8 
20-016 Lublin  

 

 

 

 

 

Kapitał Kwalifikacji 

 

 

 

 

10-11.2016 r. 

Projekt skierowany do 80 uczestników (72 
m, 8k) należących do grupy: 
- 20 os. zwolnionych z przyczyn dot. 
Zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 
6 mieś. Przed przystąpieniem do projektu. 
-60 os. zagr. zwolnieniem/przewidzianych 
do zwolnienia z przyczyn dot. zakładu 
pracy.   

W tym: 

- min 30%os. (24os) w wieku pow. 54 lat. 
- min 50%os. (40 os) o najniższych 
kwalifikacjach.  

 

- Doradztwo zawodowe 
połączone z przygotowaniem 
IPD 

- Poradnictwo psychologiczne 

- Szkolenie zawodowe 

- Staż zawodowy 

- Pośrednictwo pracy. 

 

7 Cubes Sp. z o.o. 
 

ul. Mokotowska 
15A/1B 

00-640 Warszawa 

Nie bój się zmian. 01.09-30.11.2016 r. 

Projekt skierowany do osób zwolnionych 
z przyczyn dotyczących zakładu pracy w 
okresie nie dłuższym, niż 6 miesięcy 
przed dniem przystąpienia do projektu. 

 

- Indywidualne doradztwo 
zawodowe połączone z IPD 

- Szkolenie zawodowe 
zakończone egzaminem VCC 

- do wyboru jeden z 3 



 

 

 

 

modułów tematycznych 

- Staż  

- Pośrednictwo pracy. 

Kompass 
Consulting 

Buczkowski Maciej  
 

ul. Grunwaldzka 21 
60-783 Poznań 

 

DRUGA SZANSA – 
program wspierania osób 

zwolnionych lub 
przewidzianych do 

zwolnienia z przyczyn 
pracodawcy, na łódzkim 

rynku pracy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.2016 r.- 06.2018 r. 

Grupą docelową  są 72K i 58M, os. 
fizycznych, które utraciły pracę z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy w okresie nie 
dłuższym niż 6 m-cy przed dniem 
przystąpienia do projektu  lub są 
przewidziane do zwolnienia  z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy, w tym: 
zamieszkujących woj. łódzkie (wszystkie 
powiaty), z których min. 30% to os. w 
wieku powyżej 54 lat. 
Dodatkowo: 
- założono możliwość ubiegania się o 
wsparcie bezzwrotne wyłącznie dla os. 
należących min. do 1 z niżej 
wymienionych grup: 
* os. niepełnosprawnych ) 
* os.  powyżej 50 roku życia 
* kobiet 
 
* pracowników o niskich kwalifikacjach  
* os. poniżej 30 roku życia 
Ze wsparcia WYŁĄCZONE SĄ osoby 
określone w DK w tym m.in. odchodzące 
z rolnictwa. 

- Kompleksowe wsparcie 
doradcze 
- Szkolenia zawodowe 
- Pośrednictwo pracy 
- Wsparcie prowadzenia 
działalności gospodarczej 
- Bezzwrotna dotacja na 
założenie działalności 
gospodarczej 
- Stypendium szkoleniowe dla 
osób biorących udział w 
szkoleniach zawodowych 
- Doradcze wsparcie 
pomostowe. 

PLUSK POLSKA 
Sp. z o. o. Sp. k. 

 
ul. Kulczyńskiego 2 

38-440 Iwonicz 
Zdrój 

NOWY ZAWÓD - NOWY 
START! 

 
 
 
 

2 tury: 
 

09-10.2016 r.- 30 UP 

04-05.2017 r.- 30 UP 

Wsparcie przewidziane jest dla 60 osób 
(36 kobiet/24 mężczyzn),w tym osób 
niepełnosprawnych – osób fizycznych, 
które uczą się, pracują lub zamieszkują 
na obszarze województwa  łódzkiego (w 
rozumieniu KC), które utraciły pracę z 
przyczyn dotyczących zakładu pracy w 
okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed 
dniem przystąpienia do projektu. Wśród 
grupy docelowej wyróżniono: 
- min. 30% os. w wieku powyżej 54 roku 
życia, 
- min. 60% kobiet, 

- Doradztwo zawodowe 
połączone z przygotowaniem 
indywidualnego planu 
działania (IPD) 
- Poradnictwo psychologiczne  
- Szkolenia zawodowe 
- Staże przygotowujące do 
podjęcia pracy w nowym 
zawodzie 
- Pośrednictwo pracy. 



 

 

- min. 5% osób z niepełnosprawnościami. 
 

 

 

 

 

 

 

Centrum 

Samorządności             

i Regionalizmu 

99-400 Łowicz,           

ul. Kozia 11/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa droga do kariery 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2016 r. -  

31.12.2016 r. 

Projekt skierowany jest do 70 osób, które 

utraciły pracę z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy (w okresie nie dłuższym niż 

6 m-cy przed dniem przystąpienia do 

projektu), które uczą się/ pracują lub 

zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego 

w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego. Wszyscy uczestnicy muszą 

spełnić poniższe kryteria: 

-wiek 18-64 lata, 

-wykształcenie min. podstawowe (8 klas) 

lub gimnazjalne 

Realizując politykę równych szans, wśród 

osób przyjętych do projektu będzie 

minimum 36 kobiet oraz minimum 21 

osób w wieku powyżej 54 roku życia. 

Dodatkowo osoba zamierzająca 

rozpocząć prowadzenie własnej 

działalności gospodarczej (ścieżka DG)  

musi spełniać  minimalnie 1 z 

następujących kryteriów: 

-być osobą z niepełnosprawnością (ON) 

-być osobą powyżej 50 roku życia (tj. 

osoba ma prawo wziąć udział w projekcie 

począwszy od dnia swoich 50-tych 

urodzin)  

-być osobą poniżej 30 roku życia (tj. nie 

ukończyła 30 lat (do dnia 

poprzedzającego dzień 30 urodzin) 

-być kobietą. 

- Doradztwo zawodowe – 

opracowanie IPD;  

- Szkolenia zawodowe: 

operator koparko-ładowarki 

klasy III, księgowość, 

magazynier z kursem obsługi 

wózków widłowych, 

masażysta; 

- Staż zawodowy; 

- Pośrednictwo pracy; 

- Wsparcie szkoleniowo-

doradcze dla osób 

planujących rozpoczęcie 

działalności gospodarczej; 

- Wsparcie na uruchomienie 

oraz prowadzenie działalności 

gospodarczej; 

- Wsparcie pomostowe 

doradczo-szkoleniowe dla 

osób, które założyły 

działalność gospodarczą w 

ramach projektu.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eureka Technology 

Park sp. z o. o. 

ul. Innowatorów 8 

60-070 Dąbrowa,     

gm. Dopiewo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierunek: SUKCES NA 

RYNKU PRACY. 

Kompleksowy program 

outplacementowy dla 

województwa łódzkiego 

 

 

 

 

Ścieżka szkoleniowa: 

11.2016 r. - 03.2018 r. 

 

Ścieżka studiów 

podyplomowych: 

11.2016 r. – 02.2017 r. 

 

Ścieżka działalności 

gospodarczej: 

I edycja: 11.2016 r. – 

01.2017 r.; 

II edycja: 04-05.2017 

r. 

 

Grupą docelową jest 100 osób (55 

kobiet/45 mężczyzn), w tym: 

- osoby, które utraciły pracę z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy nie dłużej niż 

6 miesięcy przed przystąpieniem do 

projektu; 

- osoby pracujące przewidziane do 

zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem               

z przyczyn dotyczących zakładu pracy; 

- osoby w wieku 18-64 lat, 

- nie prowadzące działalności 

gospodarczej; 

- pracujące lub zamieszkujące na terenie 

województwa łódzkiego w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego 

W przypadku osób ubiegających się o 

bezzwrotne wsparcie finansowe spełnia 

dodatkowo min jeden z warunków: 

- jest osobą z niepełnosprawnością, 

- osobą powyżej 50. roku życia, 

-  kobietą, 

- pracownikiem o niskich kwalifikacjach, 

-  osobą poniżej 30. roku życia. 

- Doradztwo zawodowe – 

opracowanie IPD, spotkania z 

psychologiem;  

-Szkolenie zawodowe oraz co 

najmniej 3 miesięczny staż 

zawodowy; 

- Studia podyplomowe; 

- Wsparcie szkoleniowo 

doradcze umożliwiające 

uzyskanie wiedzy                      

i umiejętności niezbędnych do 

podjęcia i prowadzenia 

działalności gospodarczej; 

- Wsparcie na uruchomienie 

oraz prowadzenie działalności 

gospodarczej; 

- Wsparcie pomostowe 

doradczo-szkoleniowe dla 

osób, które założyły 

działalność gospodarczą w 

ramach projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupa docelowa jest 200 osób (min 110 

Kobiet) z obszaru województwa łódzkiego 

(osoby fizyczne zamieszkujące lub 

pracujące na tym obszarze w rozumieniu 

Kodeksu Cywilnego), w tym: 

- 55 K i 45 M, którzy utracili pracę                        

z przyczyn dotyczących zakładu pracy                

- Poradnictwo zawodowe 

(opracowanie IPD) i 

psychologiczne; 

- Szkolenia zawodowe; 

- Szkolenia interpersonalne; 

- Pośrednictwo Pracy; 



 

 

 

DGA S.A.                
Ul. Towarowa 35   
61-896 Poznań 

 

 

Restart Kariery - program 

outplacementowy                         

w województwie łódzkim 

 

09.2016 r.– 06.2018 r. 

w okresie nie dłuższym niż 6m-cy przed 

dniem przystąpienia do Projektu, 

- 44 K i 36 M przewidzianych do 

zwolnienia oraz 11 K i 9 M zagrożonych 

zwolnieniem          z pracy z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy.  

W tym uwzględniając kryteria premiujące: 

- 30% uczestników będą stanowić osoby 

powyżej 54 r.ż. = 60 BO (33 K), 

- 50% BO stanowić będą osoby                             

o najniższych kwalifikacjach i osoby z 

niepełnosprawnością (ON) = 100 BO 

(49K). 

- Coaching indywidualny. 

 

 

Instytut Nauk 
Społeczno-

Ekonomicznych          
Sp. z o.o. - Sp. k. 

ul. Piotrkowska 55 

lok. 111,                     

90-413 Łódź 

 

 
 
 
 

Od zwolnienia do 
zatrudnienia - 
kompleksowy 

outplacement w  
województwie łódzkim z 

zastosowaniem 
multimedialnych narzędzi 

rynku pracy 

 
 
 
 
 
 

01 - 02.2017 r. 

 

Grupa docelową jest 100 osób (55K i 45 

M) uczących się, pracujących lub 

zamieszkujących na  terenie 

województwa łódzkiego, które w okresie  

6 miesięcy przed przystąpieniem do 

projektu utraciły pracę z winy pracodawcy 

lub są przewidziane do zwolnienia bądź 

zagrożone zwolnieniem z przyczyn 

pracodawcy. 

- Dotacje na otwarcie 
działalności gospodarczej; 

- Staże zawodowe; 

- Szkolenia zawodowe;  

- Indywidulane doradztwo 
zawodowe; 

- Pośrednictwo pracy; 

- Szkolenia z zakresu 
zakładania i prowadzania 
działalności gospodarczej; 

- Wsparcie pomostowe w 
postaci doradztwa 
gospodarczego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ścieżka dla 
pracownika - osoby 
niezainteresowane 

założeniem i 

Projekt skierowany jest do osób, które 
utraciły pracę z przyczyn dotyczących 
zakładów pracy w okresie nie dłuższym 
niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia 
do projektu, którzy uczą się/pracują lub 
zamieszkują na obszarze całego 
województwa łódzkiego w rozumieniu 
przepisów Kodeksu Cywilnego. 

Dla  wszystkich uczestników 
projektu: 

- doradztwo zawodowe 
(utworzenie Indywidualnego 
Planu Działania); 

 

Ścieżka dla pracownika: 



 

 

 

 

 

Marek Leśniak 
Centrum 

Szkoleniowe 
Masterlang  

ul. Kuźnicy 
Kołłątajowskiej 

4/18,                       
31-234 Kraków 

 

 

 

OUTPLACEMENT – 
kompleksowy i skuteczny 

program wsparcia dla osób 
z terenu województwa 

łódzkiego 

prowadzeniem własnej 
działalności 

gospodarczej 

rekrutacja: 

19.10.2016 r. – 
30.06.2018 r. 

 

ścieżka dla 
przedsiębiorcy – 

osoby zainteresowane 
założeniem i 

prowadzeniem własnej 
działalności 

gospodarczej 

rekrutacja:  

19.10.2016 r. – 
30.04.2017 r. 

- szkolenia, kursy zawodowe; 

- stypendium szkoleniowe; 

- pośrednictwo pracy. 

 

Ścieżka dla przedsiębiorcy: 

- szkolenia i doradztwo 
biznesowe w zakresie 
prowadzenia działalności 
gospodarczej; 

- bezzwrotne dotacje na 
założenie własnej działalności 
gospodarczej; 

- wsparcie pomostowe w 
formie doradztwa w okresie 
pierwszych 12 miesięcy 
prowadzenia działalności 
gospodarczej (pomoc w 
efektywnym wykorzystaniu 
dotacji). 

NS Konsulting       
Sp. z.o.o. 

ul. Skromna 5             
20-704 Lublin       

 

Perspektywa na SUKCES 

 

30.09.2016 r. -
31.10.17 r. 

Osoby które utraciły prace z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy w okresie nie 
dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem 
przystąpienia do projektu. 

- Studia podyplomowe 

- Szkolenia zawodowe 

- Doradztwo zawodowe 
połączone z IPD 

- Poradnictwo psychologiczne 

- Pośrednictwo pracy 

- Staże 

- Bezzwrotne wsparcie dla 
osób zamierzających założyć 
działalność gospodarczą. 

Enterprise 
Investment 
Zarządzanie 

Ryzykiem 

Outplacement szansą na 
poprawę sytuacji na 

regionalnym rynku pracy  
 

10-11. 2016 r. (I tura) 

04-05.2017 r. 

(II tura) 

Projekt skierowany jest do  120 
os.(66K/54M) które uczą się/pracują lub 
zamieszkują (w rozumieniu przepisów 
KC) na obszarze  woj. łódzkiego, z 
których: 96 os. (53K/43M) to osoby 

 

 

- Doradztwo zawodowe – 



 

 

Katarzyna Książek 

ul. Pl. Solidarności 
1/3/5 lok.218         

53-661 Wrocław 

zwolnione (os. pozostające bez 
zatrudnienia), które utraciły pracę z 
przyczyn dot. zakładu pracy (ZPR) w 
okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed 
dniem przystąpienia do projektu,  24 os. 
(13K) to os. przewidziane do zwolnienia 
które znajdują się w okresie 
wypowiedzenia stosunku pracy lub 
służbowego lub zagrożonych zwolnieniem 
z pracy z przyczyn dot. zakładu pracy, 
które chcą podnieść/zmienić swoje 
kwalifikacje i zaktualizować swoje 
doświadczenie zawodowe zaw. 
Jednocześnie proj. objęte zostanie 36 
os.(20K) pow. 54 r. ż., 36 os.(20K) o 
niskich kwalifikacjach (z wykształceniem 
do poz. ISCED 3 włącznie). 

indywidualne i grupowe,  

- Pośrednictwo pracy- 
spotkania indywidualne,  

- Wsparcie psychologa- 
spotkania indywidualne,  

- Płatne szkolenia zawodowe -
zakończone wydaniem 
certyfikatu,  

-Płatne 5 - miesięczne staże 
zawodowe. 

Łódzka Izba 
Przemysłowo-

Handlowa 

 
ul. Prezydenta 

Gabriela 
Narutowicza 34, 

90-135 Łódź 

 
PRACA W CENTRUM – 

program typu outplacement 
w województwie łódzkim 

 

Dla osób chcących 
rozpocząć działalność 

gospodarczą -  
24.10.2016 r. -
30.11.2016 r. 

Dla pozostałych osób -  
01.09.2016 r. -
30.06.2018 r. 

 Projekt skierowany do 160 os., które 
uczą się, pracują lub zamieszkują na 
obszarze woj. łódzkiego, które utraciły 
pracę z przyczyn zakładu pracy w okresie 
nie dłuższym niż 6 mies. przed dniem 
przystąpienia do projektu lub  
przewidziane do zwolnienia lub 
zagrożone zwolnieniem z przyczyn 
zakładu pracy. 

W grupie docelowej min.30% uczestników 
stanowić będą osoby w wieku powyżej 54 
roku życia, min.60% kobiety, min.20% 
osoby o niskich kwalifikacjach oraz min. 
8% osoby z niepełnosprawnościami.  

- Doradztwo zawodowe i 
poradnictwo psychologiczne, 

- Szkolenia zawodowe 
dostosowane do potrzeb 
rynku pracy, 

- Pośrednictwo pracy, 

- Bezzwrotne wsparcie dla 
osób zamierzających podjąć 
działalność gospodarczą. 

 

 

 

Akademia Zdrowia 
Izabela Łajs,          

ul. Główna 81,       
95-020 Justynów,  

 

 

 

 

 

Pomocna Dłoń 

 

 

 

 

 

10.2016 r. – 02.2017 r. 

 

 

 

 

Projekt skierowany do osób, które utraciły 
pracę z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy w okresie do 6 miesięcy przed 

- Indywidualne doradztwo 
zawodowe połączone z 
przygotowaniem 
Indywidualnego Planu 
Działania 

- Kwalifikacyjny Kurs 
Zawodowy Kwalifikacja Z.4 
„Świadczenie usług 
opiekuńczych osobie chorej i 



 

 

     

Biuro Projektu: ul. 
Kilińskiego 21,           

90-205 Łódź 

07-08.2017 r. dniem przystąpienia do projektu oraz 
osób przewidzianych do zwolnienia lub 
zagrożonych zwolnieniem z pracy z 
przyczyn dotyczących zakładu pracy. 

niesamodzielnej” w zawodzie 
OPIEKUN MEDYCZNY 

- Certyfikowane kursy 
zawodowe dla 12 
Uczestników/Uczestniczek 
Projektu zgodne z 
predyspozycjami zawodowymi 

- Indywidualne poradnictwo 
psychologiczne 

- 3 miesięczne staże 
zawodowe. 

O.K. Centrum 
Języków Obcych 

Sp. z o.o. 

ul. Bohaterów 
Monte Cassino 53, 

20-705 Lublin 

Ponowny start zawodowy! 
03.10.2016 r.-
31.10.2016 r. 

Projekt skierowany jest do osób 
pozostających bez zatrudnienia, które 
utraciły pracę z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 
6 miesięcy przed dniem przystąpienia do 
projektu, z obszaru województwa 
łódzkiego. 

 

Projekt zakłada szeroki i 
kompleksowy katalog form 
wsparcia : 

- Doradztwo zawodowe 
połączone z przygotowaniem 
Indywidualnego Planu 
Działania i wykorzystaniem 
Wieloaspektowej Oceny 
Preferencji Zawodowych. 

- Poradnictwo psychologiczne. 

- Studia podyplomowe. 

- Bezzwrotne wsparcie dla 
osób zwolnionych 
zamierzających podjąć 
działalność gospodarczą-
wsparcie bezzwrotne, którego 
maksymalna kwota wsparcia 
nie przekracza 6-krotności 
przeciętnego wynagrodzenia 
za pracę w gospodarce 
narodowej obowiązującego w 
dniu przyznania wsparcia oraz 
wsparcie pomostowe 
udzielane w okresie 
pierwszych 12 miesięcy 
prowadzenia działalności 



 

 

gospodarczej (pomoc w 
efektywnym wykorzystaniu 
wsparcia finansowego 
wspomagająca rozwój 
działalności gospodarczej). 

- Bezzwrotne wsparcie dla 
osób zamierzających podjąć 
działalność gospodarczą - 
doradztwo (indywidualne i 
grupowe) oraz szkolenia 
umożliwiające uzyskanie 
wiedzy i umiejętności 
potrzebnych do założenia i 
prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

- Szkolenia zawodowe zgodne 
ze zdiagnozowanymi 
potrzebami i potencjałem 
Uczestników Projektu oraz 
zdiagnozowanymi potrzebami 
na rynku pracy. 

- Pośrednictwo pracy. 

- Staże zawodowe 
przygotowujące do podjęcia 
pracy w nowym zawodzie. 

 
 
 
 
 

Vivid Consulting 
Sp. z o.o.             

Plac Solny 14/3, 
50-062 Wrocław 

 
 
 
 
 
 

Nie ”zwalniaj” tempa pracy 

 
 
 
 
 
 

01.09 – 30.11.2016 r. 

Projekt skierowany jest do: 
- osób, które utraciły pracę z przyczyn 

dot. zakładu pracy w okresie nie 

dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem 

przystąpienia do projektu, 

- osób przewidzianych do zwolnienia lub 

zagrożonych zwolnieniem z pracy z 

przyczyn dot. zakładu pracy 

- osób z obszaru woj. łódzkiego (osoby 

fizyczne uczące się, pracujące lub 

zamieszkujące na obszarze woj. 

łódzkiego w rozumieniu przepisów 

W ramach projektu 
przewidziano następujące 
formy wsparcia:  
- Doradztwo zawodowe 

(indywidualne) połączone z 

przygotowaniem 

Indywidualnego Planu 

Działania dla 90 Uczestników 

Projektu (3h/UP). 

- Poradnictwo psychologiczne 

(indywidualne) dla 90 



 

 

Kodeksu Cywilnego). 

Min. 30% Uczestników stanowią osoby 
powyżej 54 roku życia (tj. 27 osób). 
Min. 50% Uczestników stanowią kobiety 
(tj. 54 osoby). 
Min. 2% Uczestników to osoby 
niepełnosprawne (tj. 2 osoby) 
 
Osoba ubiegająca się o bezzwrotne 
wsparcie na założenie działalności 
gospodarczej musi spełniać dodatkowo 
jeden z warunków: 

 jest osobą 

z niepełnosprawnością, 

 jest osobą powyżej 50 roku życia, 

 jest kobietą, 

 jest pracownikiem o niskich 

kwalifikacjach, 

 jest osobą poniżej 30 roku życia. 

 

Uczestników Projektu (4h/UP). 

- Szkolenie zawodowe dla 50 

Uczestników Projektu - 30 

kobiet i 20 mężczyzn 

(150h/grupę), do wyboru 

szkolenia: Opiekun/ka osób 

starszych, Przedstawiciel 

handlowy, Asystent/ka ds. 

księgowości 

- Staż zawodowy dla 50 

Uczestników Projektu, 3 

miesiące kalendarzowe (UP 

otrzymają stypendium 

stażowe). 

- Pośrednictwo pracy dla 50 

Uczestników Projektu. 

- Doradztwo dla osób 

zamierzających podjąć 

działalność gospodarczą dla 

40 Uczestników Projektu – 24 

kobiety i 16 mężczyzn; 

doradztwo indywidualne 

(4h/UP), doradztwo grupowe 

(8h / grupę). 

- Szkolenie ,,Zakładanie 

i prowadzenie działalności 

gospodarczej” dla osób 

zamierzających podjąć 

działalność gospodarczą dla 

40 Uczestników Projektu (78h/ 

grupę). 

- Wsparcie bezzwrotne dla 30 

Uczestników Projektu 



 

 

(maksymalna kwota wsparcia 

nie przekracza 6-krotności 

przeciętnego wynagrodzenia 

za pracę w gospodarce 

narodowej w dniu przyznania 

wsparcia). 

- Wsparcie pomostowe 

szkoleniowo-doradcze 

(indywidualne) dla 30 

Uczestników Projektu, 

udzielane w okresie 

pierwszych 12 miesięcy 

prowadzenia działalności 

gospodarczej (pomoc w 

efektywnym wykorzystaniu 

wsparcia finansowego 

wspomagającego rozwój 

działalności gospodarczej. 

 
 
 
 

Międzynarodowe 
Centrum 

Doskonalenia Kadr 
Sp. z o.o.                   

 
ul. Trzy Lipy 3 
80-172 Gdańsk 

 

 
 
 
 
 

Na pomoc pracy 

 
 
 
 
 
 

01.09.2016 r. -  
31.01.2018 r.  

 
Grupa docelowa projektu to: 
 
84 osoby (51K,33M), w tym: 
 
- os., które utraciły pracę w okresie nie 
dłuższym  niż  6 mies. przed dniem  
przystąpienia do proj. 
 
- os. przewidzianych do zwolnienia lub 
zagrożonych zwolnieniem z pracy z 
przyczyn dot. zakładu pracy, 
zamieszkujących lub pracujących na 
obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu 
Kodeksu Cywilnego, w tym: 
 
Min. 30% os.pow.54r.ż. (tj.min.26os.) 
[kryterium premiujące nr 1] 
 
Min.60% K (tj.min.51K) [kryterium 

 
W ramach projektu 
przewidziano następujące 
formy wsparcia:  
 
- Doradztwo zawodowe 
połączone z przygotowaniem 
Indywidualnego Planu 
Działania (realizowane jako 
etap rekrutacji)  

- Szkolenie ABC 
przedsiębiorczości  

- Doradztwo na założenie 
działalności gospodarczej 

- Wsparcie finansowe na 
założenie działalności 
gospodarczej 



 

 

premiujące nr 2] 
 
Ponadto w przypadku os. ubiegającej się 
o wsparcie bezzwrotne będzie ona 
należała co najmniej do 1.z poniższych 
grup: 
-os. z niepełnosprawnością 
-os.pow.50 r.ż. 
-kobiet 
-pracowników o niskich kwalifikacjach 
-os. poniżej 30 r.ż. 

- Wsparcie pomostowe 
doradcze 

- Szkolenie zawodowe  

- Staż zawodowy 

- Pośrednictwo pracy 

Navigator 
International         

Sp. z o.o., 
 

Al. Jana Pawła II 25, 
00-854 Warszawa 

Reaguj szybko! 

01.09.2016 r. – 
30.04.2017 r. (moduł: 

szkolenia i staże) 
 

31.10 – 30.11.2016 r. 
(moduł: działalność 

gospodarcza) 

Projekt skierowany jest do 90 osób, które 
utraciły pracę z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 
6 miesięcy przed dniem przystąpienia do 
projektu/ osoby przewidziane do 
zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z 
pracy z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy, pracujące lub zamieszkujące w 
rozumieniu Kodeksu Cywilnego na 
obszarze województwa łódzkiego. 

- Doradztwo zawodowe z IPD; 

- Poradnictwo psychologiczne; 

- Wsparcie szkoleniowo – 
doradcze „ABC 
przedsiębiorczości”; 

- Przyznanie środków 
finansowych na rozpoczęcie 
prowadzenia działalności 
gospodarczej; 

- Wsparcie pomostowe 
szkoleniowo – doradcze; 

- Szkolenia zawodowe do 
wyboru : monter rusztowań, 
przedstawiciel handlowy, 
monter systemów suchej 
zabudowy, budownictwo 
pasywne, budowa i 
eksploatacja systemów 
fotowoltaicznych, 
proekologiczne rozwiązania w 
zakresie: systemów 
grzewczych i elektrycznych, 
opiekun seniora, programista 
aplikacji, analityk systemów 
komputerowych; 

- 3 – mies. staż zawodowy 
wynagrodzenie: 1850 zł brutto 



 

 

miesięcznie, 

- Pośrednictwo pracy. 

Łódzkie 
Stowarzyszenie 
Przewoźników 

Międzynarodowych 
i Spedytorów 

 
91-765 Łódź           

ul. Górnicza 18/36 

Nowe kwalifikacje szansą 
na nową pracę 

01.10.2016 r.– 
15.11.2016 r. 

Projekt skierowany jest do 60 osób ( 
16K/44M ) z terenu woj. łódzkiego, branży 
transportowo-spedycyjnej, w tym osób – z 
niepełnosprawnością 3(1K/2M), w wieku 
54 l i więcej 18(9K/9M), o najniższych 
kwalifikacjach 15(2K/13M), o 
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy 
30(16K/14M)  

- Doradztwo zawodowe,  
- Pośrednictwo pracy,  
- Staże zawodowe,  
- Szkolenia zawodowe CPC 
(certyfikat kompetencji 
zawodowych przewoźnika),  
- Szkolenie prawa jazdy kat C, 
C/E,  
- Szkolenie z kwalifikacji 
wstępnej,  
- Szkolenie z bezpiecznej i 
ekologicznej jazdy dla 
kierowców zawodowych.  

Fundacja Inicjatyw 
Społecznych 

„Barwy Ziemi” 
 

Olszanka 21D        
23-110 Krzczonów 

 

 

 

Twój pomysł na lepsze 
jutro I tura 01.09-

31.10.2016 r. 

II tura 01.11-
31.12.2016 r. 

Grupę docelową stanowi 
80os.(48K/32M),które utraciły pracę z 
przyczyn dotyczących zakładu pracy w 
okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed 
dniem przystąpienia do projektu, 
zamieszkujących na obszarze woj. 
łódzkiego w rozumieniu KC, należących 
do przynajmniej jednej z 
grup:Kobiety,os.50+, osoby poniżej 
30roku życia, osoba niepełnosprawna.  
 

- Indywidualne Doradztwo 
Zawodowe 
- Szkolenie Zawodowe 
- Staże 
- Pośrednictwo pracy 
- Wsparcie szkoleniowo-
doradcze 
- Wsparcie pomostowo-
szkoleniowo-doradcze 
- Wsparcie finansowe na 
założenie własnej działalności 
gospodarczej 

Asesor Ewaluacja i 
Rozwój 

Balcerzak Sławomir 
 

 ul. Grażyny 13/15 
02-548 Warszawa 

Nowy zawód, nowe szanse 
Rekrutacja otwarta od 

02.11.2016 r. do 
wyczerpania miejsc 

Grupę docelowa projektu stanowią osoby 
zwolnione (48), osoby pracujące, łącznie 
z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek (12), kobiety (32), osoby z 
wykształceniem nie wyższym niż ISCED 
3 włącznie (10), osoby z 
niepełnosprawnościami (6) 
osoby powyżej 54 lat (18) 
 

- Poradnictwo zawodowe 
indywidualne (w tym IPD) i 
grupowe 12.2016 – 02.2017 
- Szkolenia zawodowe         
02-07.2017 
- Pośrednictwo pracy 01-
06.2018 
- Staże 12.2016-06.2018 
- Poradnictwo psychologiczne 
02.2017-03.2018 

MDDP Sp. z o.o. 
Akademia Biznesu 

spółka 

Nowe kwalifikacje – Nowa 
praca 

01.01.2017 r. – 
31.01.2018 r. 

 
Grupa docelowa projektu to 120 osób 
(72kobiety, 48 mężczyzn), które  pracują/ 

 
W ramach projektu 
przewidziano:  



 

 

komandytowa  
 

Aleja Jana Pawła II 
25                            

00-854 Warszawa 

zamieszkują w Łodzi (zg. z KC), w tym 96 
os (58 K, 38M) pozostających bez 
zatrudnienia, zwolnionych z przyczyn 
zakładu pracy w okresie do 6 m-cy przed 
przystąpieniem do projektu i 24 os (14k, 
10m) przewidziane do zwolnienia z 
przyczyn dot. zakładu pracy w wyniku 
procesów adaptacyjno-modernizacyjnych. 
 

- IPD – doradca zawodowy 
(04.06.09.2017) 
- Indywidualne poradnictwo 
psychologiczne (05.2017) 
- Pośrednictwo pracy (05-
12.2017) 
- Szkolenia (06-08.2017) 
- Staże (09-12.2017) 

 
 
 
 
 

BUSINESS 
SCHOOL Hanna 

Polak, Marcin Polak 
Spółka Jawna  

 
00-585 Warszawa 

ul. Bagatela 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESTART –kompleksowy 
program wsparcia dla osób 

zwolnionych, 
przewidzianych do 

zwolnienia lub zagrożonych 
zwolnieniem z 

województwa łódzkiego 

15.01-31.03.2017 r. 

Projekt skierowany jest do 60 osób (33K i 
27M) w wieku aktywności zawodowej 
pracujących lub zamieszkałych (wg KC) 
na terenie woj. łódzkiego, w tym: -40 os. 
(22K i 18M), które utraciły pracę z 
przyczyn dotyczących zakładu pracy w 
okresie nie dłuższym niż 6mies. przed 
dniem przystąpienia do projektu 
(bezrobotnych lub biernych zawodowo) 
-20 os. (11K i 9M) przewidzianych do 
zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem 
z pracy z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy. 
 
Spośród grupy min. 9 (5K i 4M) będzie z 
wykształceniem podstawowym lub 
gimnazjalnym, 5 (3K i 2M) osobami 
niepełnosprawnymi (ON). 

- Doradztwo zawodowe, 
- Poradnictwo psychologiczne, 
- Pośrednictwo pracy, 
- Szkolenia (komputerowe, 
zawodowe),  
- Staże,  
- Wsparcie w zakresie 
otworzenia i prowadzenia 
działalności gospodarczej 
(szkolenia ABC działalności 
gospodarczej, doradztwo 
biznesowe, dotacje, 
pomostowe wsparcie 
szkoleniowo-doradcze). 

BUSINESS 
SCHOOL Hanna 

Polak, Marcin Polak 
Spółka Jawna   

 
 00-585 Warszawa 

ul. Bagatela 13 

Nowe szanse na 
zatrudnienie - 2 edycja 

 
 1edycja: 

 01.12.2016 r. - 
31.01.2017 r. - 30 os.;  

 
2 edycja: 

 01.02.-31.03.2017 r. – 
30 os. 

Grupa docelowa to 60 osób (34K i 26M), 
które utraciły pracę z przyczyn dot. 
zakładu pracy w okresie nie dłuższym, niż 
6 m-cy przed dniem przystąpienia do proj. 
(23Ki 17M), osoby przewidziane do 
zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z 
pracy z przyczyn dot. zakładu pracy (11K 
i 9M), w tym: 

 26% os. do 30r.życia (9Ki7M), 

 33% os. po 50r.życia (11Ki9M), w 

- Obligatoryjnie doradztwo 
zawodowe zakończone IPD 
oraz określeniem 
odpowiedniej ścieżki:  
 
- Doradztwo Biznesowe w 
zakresie zakładania i 
prowadzenia działalności oraz 
przygotowania Biznes Planów 
dla 26 os oraz wsparcie 
nowoutworzonych działalności 



 

 

tym 30% os. po 54r.życia 
(10Ki8M), 

 33% os. o niskich kwalifikacjach 
(11Ki9M), 

 6% os. z niepełnosprawnościami 
(3Ki1M) 

z obszaru woj. łódzkiego, tj. osób 
fizycznych, które uczą się/pracują lub 
zamieszkują na obszarze woj. łódzkiego 
w rozumieniu przepisów Kodeksu 
Cywilnego. 

gospodarczych (w tym 
przedsiębiorstw społecznych) 
20 osób (dotacja do 23300,00 
+ wsparcie szkoleniowo-
doradcze) lub 
- Indywidualnie dobrane 
szkolenia zawodowe wg 
wskazań IPD dla 40 osób 
- 3-6 miesięczne staże 
zawodowe dla 35osób 
- Pośrednictwo pracy dla 40 
osób 

Ecorys Polska      
Sp. z o.o. 

 
Solec 38/105,  

00-394 Warszawa 

Nowe szanse na rynku 
pracy 

10-12.2016 r.  

Grupa docelowa w projekcie to osoby, 
które utraciły pracę z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy w okresie nie 
dłuższym niż 6 m-cy przed dniem 
przystąpienia do projektu, osoby 
przewidziane do zwolnienia lub 
zagrożone zwolnieniem z pracy z 
przyczyn dotyczących zakładu pracy, 
uczące się/pracuj lub zamieszkujące (w 
rozum KC) na ter woj. łódzkiego- łącznie 
60os. 

- Realizacja doradztwa 
zawodowego wraz z IPD, 
 
- Pozostałe formy wsparcia, 
opcjonalne w zależności od 
zidentyfikowanych w ramach 
IPD ścieżki: 
 
Ścieżka I: wsparcie 
szkoleniowe skutkujące uzysk 
nowych kwalifikacji i 
uprawnień do wykonywania 
zawodu, do wyboru: 
- Administrator baz danych 
- Administrator sieci 
komputerowych 
- Grafik komputerowy 
- Telemarketer oraz: 
pośrednictwo pracy, 3-
mies.staże zawodowe 
 
Ścieżka II: wsparcie 
szkoleniowo-doradcze w 
zakresie zakładania 
działalności gospodarczej 
(DG), dotacje oraz wsparcie 
szkoleniowo-doradcze pomost 
dla osób które założą DG. 
 
Pierwszeństwo mają osoby, 



 

 

które utraciły zatrudnienie w 
okresie nie dłuższym, niż 6 
miesięcy od przystąpienia do 
projektu i pracowały w okresie 
wypowiedzenia stanowiska 
pracy. Dla osób których 
biznesplany uzyskały zbyt 
niską punkt - o ile takie będą - 
zakłada się możliwość 
zapewnienia subsydiowanego 
zatrudnienia (do 12 miesięcy). 

 
 

* osoby, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu 
 


