
 

 

 

SZKOLENIA I STAŻE  
DLA OSÓB PO 29 ROKU ŻYCIA 

 
 

 Jak wziąć udział w projekcie ? 

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi wybiera instytucje, które oferują m.in. wsparcie doradcze, 

szkoleniowe oraz staże dla osób po 29 roku życia pozostających bez pracy. Przedstawiamy listę firm, 

które aktualnie prowadzą rekrutacje do swoich projektów.  Aby wziąć udział w projekcie, sprawdź 

czy spełniasz warunki udziału i skontaktuj się z daną instytucją/firmą, która go realizuje. Wskazane 

terminy rekrutacji mogą ulec zmianie, dlatego prosimy o kontakt z realizatorami, którzy udzielą 

szczegółowych informacji o projektach. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi nie prowadzi rekrutacji. 

Kto może uczestniczyć w projekcie ? 

W projektach mogą wziąć udział osoby  po 29. roku życia pozostające bez pracy. Jednocześnie 

muszą to być osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. z niepełnosprawnościami,  

o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne, po 50. roku życia i kobiety.  

 

Jeśli potrzebujesz więcej informacji skontaktuj się z nami: 

Punkt Informacyjny EFS 
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi 
90-608 Łódź, ul. Wólczańska 49,bud. B, pok. 1.03 i 1.04 
tel. 42 638-91-30/39 
rpo@wup.lodz.pl 
www.rpo.wup.lodz.pl 
 

 
 
 
 
 



 

TERRA SZKOLENIA I DORADZTWO PRZEMYSŁAW OMIECZYŃSKI 
 
Tytuł projektu: TWÓJ CEL – PRACA! 
 
Dla kogo jest projekt?  
osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, z niepełnosprawnościami, 
długotrwale bezrobotne 
 
Co oferuje projekt?  
poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenie zawodowe, staż zawodowy.   
 
Miejsce realizacji : województwo łódzkie 
 
Termin rekrutacji:  
styczeń - czerwiec 2017 r. 
 
tel. 519 857 604  
e-mail: projekty@terra-szkolenia.pl 

 

O.K. CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH SP. Z.O.O. 
 
Tytuł projektu: AKADEMIA AKTYWNOŚCI 
 
Dla kogo jest projekt? 
 osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne. 
 
Co oferuje projekt? 
 instrumenty i usługi rynku pracy mające na celu zidentyfikowanie barier uniemożliwiających 
wejście lub powrót na rynek pracy, określenie ścieżki zawodowej oraz indywidualizację, 
wsparcia-identyfikacja potrzeb, pośrednictwo pracy, szkolenia, staże. 
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie 
 
Termin rekrutacji:  
styczeń - kwiecień 2017 r. 
 
tel. 519 358 508, 
 e-mail : akademiaaktywnosci@okcjo.com.pl 
  



VISION CONSULTING SP. Z.O.O. 
 
Tytuł projektu: AKTYWIZACJA I ZATRUDNIENIE 
 
Dla kogo jest projekt?  
osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, niskie kwalifikacje, kobiety 
 
Co oferuje projekt?  
identyfikacja potrzeb, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staż zawodowy, 
pośrednictwo pracy. 
 
Miejsce realizacji : województwo łódzkie 
 
Termin rekrutacji:  
styczeń - maj 2017 r. 
 
tel. 514 301 188 
e-mail : aktywizacja.zatrudnienie@vision-consulting.pl 

  

Stowarzyszenie PROREW 
Tytuł projektu : TWOJA SZANSA 
 
Dla kogo jest projekt? 
osoby  po 50 roku życia, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne,  z niepełnosprawnościami , 
o niskich kwalifikacjach 
 
Co oferuje projekt? 
identyfikacja potrzeb, w tym indywidualny plan działania oraz poradnictwo zawodowe, 
wysokiej jakości szkolenia, staże, pośrednictwo pracy 
 
Miejsce realizacji : powiaty opoczyński, radomszczański, tomaszowski 
  
Termin rekrutacji :  
czerwiec – lipiec 2017 r. 
 
Tel. 533 323 329 
 e-mail : stowarzyszenie.prorew@gmail.com, annapalus@gmail.com 
 
  



NAVIGATOR INTERNATIONAL SP. Z.O.O. 
 
Tytuł projektu : KUMULACJA MOŻLIWOŚCI 
 
Dla kogo jest projekt? 
osoby po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, kobiety , osoby niepełnosprawne ,o niskich 
kwalifikacjach. 
 
Co oferuje projekt? 
identyfikacja potrzeb  obligatoryjnie dla każdego uczestnika projektu, pośrednictwo pracy, 
szkolenia zawodowe, staż zawodowy. 
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie 
 
Termin rekrutacji:  
styczeń - czerwiec 2017r. 
 
tel. 573 012 952,  
e-mail : kumulacjamożliwości@navigator.edu.pl 
  

 

BUSINESS SCHOOL HANNA POLAK, MARCIN POLAK SP.J 
 
Tytuł projektu : CZAS NA AKTYWNOŚĆ 
 
Dla kogo jest projekt? 
osoby o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych, po 50 roku życia, z 
niepełnosprawnościami 
 
Co oferuje projekt? 
indywidualny plan działania, szkolenia zawodowe, staże. 
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie 
 
Termin rekrutacji:  
kwiecień 2017 r. 
 
tel. 22 864 47 47 
e-mail: studium@business-school.pl 



LUBELSKA SZKOŁA BIZNESU SP. Z.O.O FUNDACJI ROZWOJU KUL 
 
Tytuł projektu: AKTYWNI, BO PRACUJĄCY! 
 
Dla kogo jest projekt?   
osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z 
niepełnosprawnościami,  o niskich kwalifikacjach 
 
Co oferuje projekt?  
indywidualny plan działania, poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staż  zawodowy 
 
Miejsce realizacji:  
powiaty łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński, opoczyński, radomszczański, 
tomaszowski, łaski, pajęczański, poddębicki, zduńskowolski, kutnowski, łęczycki 
 
Termin rekrutacji: 
styczeń- marzec 2017 r.  
 
tel.  81 445 46 63  
e-mail : info@lbs.pl 

 

CENTRUM EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 
Tytuł projektu : AKTYWNI NA RYNKU PRACY! 
 
Dla kogo jest projekt?  
osoby o niskich kwalifikacjach , długotrwale bezrobotne 
 
Co oferuje projekt?  
identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości  
w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku 
pracy, kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy, szkolenia, staże 
 
Miejsce realizacji: 
 powiaty brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski i miasto Łódź 
 
Termin rekrutacji:  
wrzesień 2017 r.  
 
tel. 42 674 44 66 
e-mail: centrumszkoleniowe@ceiron.org.pl 



FUNDACJA INKUBATOR 
 
Tytuł projektu: SZANSA DLA KOBIET 
 
Dla kogo jest projekt?  
osoby 50+, kobiety, długotrwale bezrobotni, z niepełnosprawnościami 
 
Co oferuje projekt?  
identyfikacja potrzeb i poradnictwo zawodowe, indywidualne  wsparcie psychologiczne, 
szkolenia zawodowe i kursy, pośrednictwo staży i pracy 
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie 
 
Termin rekrutacji: ciągła 
 
tel. 42 637 01 78, 609 466 688 
 

 

WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ 
DYMEK 
 
Tytuł projektu: POSTAW NA ROZWÓJ! 
 
Dla kogo jest projekt?  
osoby  po 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby  o niskich kwalifikacjach, 
osoby długotrwale bezrobotne 
 
Co oferuje projekt?  
poradnictwo zawodowe wraz z identyfikacją potrzeb, szkolenia, staże, pośrednictwo pracy 
 
Miejsce realizacji : powiaty: łódzki wschodni, tomaszowski, opoczyński, zgierski 
 
Termin rekrutacji : 

 marzec 2017 r.  
 maj 2017 r. 
 wrzesień 2017 r. 

 
tel. 67 211 30 60 
e-mail : biuro@wirpe.pl 



ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PŁOCKU 
 
Tytuł projektu : SZANSA NA ZATRUDNIENIE 
 
Dla kogo jest projekt? 
osoby po 50 roku życia, długotrwale  bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami,  
o niskich kwalifikacjach 
 
Co oferuje projekt? 
identyfikacja potrzeb i pośrednictwo pracy, szkolenia, staże 
 
Miejsce realizacji: powiat kutnowski 
 
Termin rekrutacji :  
styczeń – luty 2017 r. 
 
tel. 24 254 49 59 
e-mail : kutno@zdz-plock.com.pl   
 

 

CENTRUM EDUKACYJNO-TURYSTYCZNE ,,CENTAUREA” WOJCIECH FRYCZ 
 
Tytuł projektu : KURS NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ W WOJ. ŁÓDZKIM 
 
Dla kogo jest projekt? 
osoby o niskich kwalifikacjach, powyżej 50 roku życia,  długotrwale bezrobotne 
 
Co oferuje projekt? 
poradnictwo zawodowe, szkolenia, staże, pośrednictwo pracy 
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie 
 
Termin rekrutacji:  
luty – marzec 2017 r. 
 
tel.  667 087 715 
e-mail: biuro@centaurea.com.pl 
 
  



AKADEMIA KSZTAŁCENIA EUROPEJSKIEGO KRZYSZTOF KURYŁOWICZ 
 
Tytuł projektu : NOWA SZANSA, LEPSZE JUTRO 2 
 
Dla kogo projekt?  
osoby po 50 roku życia,  długotrwale bezrobotne , kobiety, osoby z 
niepełnosprawnościami,  o niskich kwalifikacjach, pochodzących wyłącznie z obszarów 
wiejskich, w tym z powiatów o wysokiej stopie bezrobocia 
 
Co oferuje projekt? 
identyfikacja potrzeb i opracowanie indywidualnego planu działania, grupowe poradnictwo 
zawodowe, szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe, staże i 
pośrednictwo pracy 
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie 
 
Termin rekrutacji : styczeń-luty 2017 r., kwiecień-lipiec 2017 r. 

 
tel. 607 764 450, 507 336 679 
e-mail : ake@post.pl 

 

RÓG SPÓŁKA JAWNA CONSULTING & BUSINESS TRAINING 
 
Tytuł projektu : NOWE KWALIFIKACJE – NOWE MOŻLIWOŚCI 
 
Dla kogo jest projekt?  
osoby posiadające  niskie kwalifikacje, powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, 
długotrwale bezrobotne zamieszkałe na obszarach wiejskich 
 
Co oferuje projekt? 
poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kurs instalatora systemów odnawialnych 
źródeł energii, kurs operatora maszyn CNC, szkolenie specjalista ds. sprzedaży (marketingu  
i handlu), staże dla uczestników projektu. 
 
Miejsce realizacji: województwo łódzkie 
 
Termin rekrutacji: ciągła 
 
tel. 608 809 711 
 e-mail : nowe.kwalifikacje@interia.pl 



EURODORADZTWO SP. Z.O.O. 
 
Tytuł projektu : ZDOBYWAM KWALIFIKACJE – ZDOBYWAM ZAWÓD! 
 
Dla kogo jest projekt? 
osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich 
kwalifikacjach 
 
Co oferuje projekt? 
 indywidualny plan działania, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, szkolenia 
zawodowe: spawacz MIG/MAG, szkolenia zawodowe z branży IT, szkolenie zawodowe 
opiekun osoby starszej, szkolenie-pokojowy/a, staże zawodowe. 
 
Miejsce realizacji: powiat: brzeziński, pabianicki, zgierski , tomaszowski, poddębicki, łódzki – 
wschodni 
 
Termin rekrutacji:  
marzec 2017 r., styczeń 2018 r. 
tel. 668 900 490 
e-mail : biuro@doradztwoeuropejskie.com 

 

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 
 
Tytuł projektu : KIERUNEK : AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA 
 
Dla kogo projekt? 
osoby  50+  długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami , osoby o 
niskich kwalifikacjach 
 
Co oferuje projekt?   
doradztwo zawodowe oraz opracowanie indywidualnego planu działania, warsztaty 
kompetencji miękkich, mentoring, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, pośrednictwo 
pracy. 
 
Miejsce realizacji: powiaty: łódzki wschodni, tomaszowski, opoczyński, zgierski 
Termin rekrutacji:  
styczeń-marzec 2017 r. 
tel. 61 642 94 46 
 e-mail : firs@firs.org.pl 
 



EUROSOLUTIONS JAN DYMEK 
 
Tytuł projektu : ZAWODOWO AKTYWNI! 
 
Dla kogo jest projekt? :  
osoby po 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach, zamieszkałe 
szczególnie w powiatach, w których stopa bezrobocia  jest wyższa niż dla całego 
województwa 
 
Co oferuje projekt? 
poradnictwo zawodowe wraz z identyfikacją potrzeb osób bez zatrudnienia, szkolenia, staże 
zawodowe, pośrednictwo pracy 
 
Miejsce realizacji: powiaty: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, brzeziński, opoczyński, 
radomszczański, tomaszowski, łaski, pajęczański, poddębicki, zduńskowolski, kutnowski, 
łęczycki 
 
Termin rekrutacji:  
styczeń-maj 2017 r. 
 
tel. 67 215 23 26  
e-mail : eurosolutions.chodziez@gmail.com 

 

FORECAST CONSULTING SP. Z.O.O. 
 
Tytuł projektu : ŁÓDZKA AKADEMIA LIDERÓW 
 
Dla kogo jest projekt?  
osoby po 50 roku życia, długotrwale  bezrobotne, z niepełnosprawnościami, kobiety,  
o niskich kwalifikacjach.  Ponadto projekt realizowany będzie na obszarach o wysokiej stopie 
bezrobocia 
 
Co oferuje projekt?  
szkolenia, staż zawodowy, pośrednictwo pracy 
 
Miejsce realizacji: powiaty: zgierski, brzeziński, pabianicki, łódzki wschodni oraz  z m. Łodzi 
 
Termin rekrutacji : kwiecień - maj 2017 r., grudzień 2017 - styczeń 2018 r. 
tel. 42 239 79 86 
 e-mail : biuro@forecast.com.pl 



SZKOLENIA I EDUKACJA SP. Z.O.O., SP. K. 
 
Tytuł projektu : NIE BĄDŹ BIERNY NA RYNKU PRACY! 
 
Dla kogo jest projekt? 
osoby po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, kobiety, z niepełnosprawnościami, o niskich 
kwalifikacjach 
 
Co oferuje projekt? 
identyfikacja potrzeb, pośrednictwo pracy, szkolenia, staże zawodowe 
 
Miejsce realizacji: powiaty: łódzki-wschodni, radomszczański, zduńskowolski, kutnowski, 
łęczycki. 
 
Termin rekrutacji :  
kwiecień 2017 r. 
 
tel. 17 854 82 15,  
e-mail : biuro@szkoleniawkk.pl 

 

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM DOSKONALENIA KADR SP. Z.O.O. 
  
Tytuł projektu : AKTYWIZACJA – TWOJA SZANSA! 
 
Dla kogo jest projekt? :  
osoby po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami,  
o niskich kwalifikacjach 
 
Co oferuje projekt? 
poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże 
 
Miejsce realizacji : województwo łódzkie 
 
Termin rekrutacji:  
styczeń-czerwiec 2017 r. 
 
tel. 58 305 41 32 
e-mail : mcdk@home.pl 
 
 



 
 
 
 
 
 


