
1. KONTRAKTOR SP. Z O.O. POWR.01.02.02-02-0022/15-00

Kompleksowy program aktywizacji zawodowej 

młodych os. niepełnosprawnych z kategorii NEET w 

woj. Dolnośląskim

od 2016-02-01 do 

2018-01-31

województwo 

dolnośląskie
100

obligatoryjne formy wsparcia:                      

- Indywidualizacja wsparcia i określenie ścieżki zawodowej - IPD dla każdego 

uczestnika proj., 

- poradnictwo zawodowe,

- pośrednictwo pracy

fakultatywne formy wsparcia:                     

 -staże i wsparcie towarzyszące                                                      

 -realizacja szkoleń

wsparcie towarzyszące (stypendia, opieka asystentów ON podczas stażu, 

zwroty kosztów dojazdu), w zależności od potrzeb ucz.

2. Pro4 Sp. z o.o. POWR.01.02.02-02-0056/15-00 Stawiam na siebie
od 2016-02-01 do 

2018-01-31

województwo 

dolnośląskie
90

obligatoryjne formy wsparcia:                                                                                                                                                                                                                                                                            

- realizacja poradnictwa zawodowego,                                                                                                                                                                                                                                                               

- przygotowanie lub aktualizacja IPD,                                                                                                                                                                                                                                                          

fakultatywne formy wsparcia:                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- doradztwo psychologiczne,                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- mentoring pracy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- szkolenia,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- subsydiowane zatrudnienie, 

3.
LEOS DATABASE MARKETING 

AGNIESZKA SKRZYPCZYK
POWR.01.02.02-02-0075/15-00 NEET - Kierunek: PRACA

od 2016-02-01 do 

2018-01-31

województwo 

dolnośląskie: powiaty

- górowski

- kłodzki

- lwówecki

- wałbrzyski

- złotoryjski

80

obligatoryjne formy wsparcia:    

- identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego oraz 

ustalenie  IPD dla wszystkich UP

-  pośrednictwo pracy dla wszytkich UP

- poradnictwo zawodowe indywidualne dla wszystkich UP

fakultatywne formy wsparcia

- wsparcie UP innowacyjna metodą pracy zatrudnienia wspieranego - 20 UP

- szkolenia zawodowe dla  40 os

- staże zawodowe dla 60 UP

- bony na zasiedlenie dla  4 os

 wsparcie towarzyszące: transport/zwrot kosztów, dla os. uczestniczących w 

formach wsparcia poza miejscem zamieszkania

PROJEKTY KONKURSOWE - PODDZIAŁANIE 1.2.2

Lp. Nazwa Beneficjenta Nr projektu Tytuł projektu opis form wsparcia
Okres realizacji 

projektu

Obszar 

realizacji

Formy wsparcia dla osób młodych do 30 roku życia w projektach wyłonionych w ramach konkursu PO WER.01.02.02-IP.10-02-002/15

Stan na 07.04.2016 r. po podpisaniu umów z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy

Liczba osób 

objętych 

wsparciem



4.
MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z 

o.o.
POWR.01.02.02-02-0080/15-00 Już nie NEET!

od 2016-01-01  do 

2017-12-31

województwo 

dolnośląskie: powiaty

- górowski

- kłodzki

- lwówecki

- wałbrzyski

- złotoryjski

80

obligatoryjne formy wsparcia:    

- identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego oraz 

ustalenie  IPD dla wszystkich UP

-  pośrednictwo pracy dla wszytkich UP

- poradnictwo zawodowe indywidualne dla wszystkich UP

fakultatywne formy wsparcia

- aktywizacja innowacyjnym modelem "wieku gorącego ziemniaka"

- szkolenia zawodowe 

- staże zawodowe 

- wsparcie towarzyszące: Asystent dla ON i transporrt/zwrot kosztów przejazdu

5. Fundacja Rozwoju Obywatelskiego POWR.01.02.02-02-0081/15-00

"Czas na zmiany". Kompleksowy program 

aktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców 

regionu wałbrzyskiego w wieku 15-24 lata.

od 2016-01-01 do 

2017-12-31

województwo 

dolnoślaskie: powiat 

wałbrzyski
100

obligatoryjne formy wsparcia:                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe,                                                                                                                                                                                                                                      

- pośrednictwo pracy,                                                                                                                                                                                                                                                                                       

fakultatywne formy wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- wsparcie psychologa/coacha,                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- szkolenia zawodowe zakończone egzaminem zewn.,                                                                                                                                                                                                                                  

- staże zawodowe

6.
CENTRUM WSPIERANIA BIZNESU 

EUROPEA SP. Z O.O.
POWR.01.02.02-02-0096/15-00 Zdobądź kwalifikacje i zyskaj upragniony zawód

od 2016-01-01 do 

2017-12-31

województwo 

dolnośląskie: powiaty

- górowski

- kłodzki

- lwówecki

- wałbrzyski

- złotoryjski

132

obligatoryjne formy wsparcia

- identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz 

diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym 

identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych - IPD dla 

wszystkich uczestników

- poradnictwo zawodowe

fakultatywne formy wsparcia

- szkolenia i kursy

- staże/praktyki zawodowe

7.
STOWARZYSZENIE "CENTRUM 

WSPIERANIA 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

POWR.01.02.02-02-0097/15-00
Krok w przyszłość poprzez aktywność zawodową i 

edukację

od 2016-01-01 do 

2017-12-31

województwo 

dolnośląskie: powiaty

- górowski

- kłodzki

- lwówecki

- wałbrzyski

- złotoryjski

132

obligatoryjne formy wsparcia

- identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz 

diagnozowanie mozliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym 

identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych - IPD dla 

wszystkich uczestników

- poradnictwo zawodowe

fakultatywne formy wsparcia

- szkolenia i kursy

- staże/praktyki zawodowe

8. M&M ELECTRONICS SP. Z O.O. POWR.01.02.02-02-0098/15-00
Przygotowanie zawodowe i aktywność edukacyjna 

szansą na lepsze jutro

od 2016-01-01 do 

2017-12-31

województwo 

dolnośląskie: powiaty

- górowski

- kłodzki

- lwówecki

- wałbrzyski

- złotoryjski

66

obligatoryjne formy wsparcia

- identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz 

diagnozowanie mozliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym 

identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych - IPD dla 

wszystkich uczestników

- poradnictwo zawodowe

fakultatywne formy wsparcia

- szkolenia i kursy

- staże/praktyki zawodowe



9.
POLSKA SZKOŁA FLORYSTYCZNA 

MAŁGORZATA BUKALSKA
POWR.01.02.02-02-0107/15-00 Kobiety w działaniu :)

od 2016-01-01 do 

2017-12-31

województwo 

dolnośląskie: powiaty

- głogowski

- lubiński

- zgorzelecki

- polkowicki

48

obligatoryjne formy wsparcia

- diagnoza potrzeb os. młodych, możliwości w zakresie doskonalenia 

zawodowego i IPD

- kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy

fakultatywne formy wsparcia

- szkolenia zawodowe z zakresu florysta i robotnik gospodarczy

- wsparcie psychologiczne

- praktykami/stazami

- mentoring

10.
Fundacja Inicjowania Rozwoju 

Społecznego 
POWR.01.02.02-02-0120/15-00 Ambitna młodzież

od 2016-01-01 do 

2017-12-31

województwo 

dolnośląskie: powiaty

- kłodzki

- lwówecki

- złotoryjski

- wałbrzyski

70

obligatoryjne formy wsparcia

-  diagnoza potrzeb os. młodych i utworzenie IPD

-  kompleksowe i indywidualne poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy 

fakultatywne formy wsparcia 

- wysokiej jakości szkolenia zawodowe

- wsparcie psychologiczne i mentoring

- staże zawodowe

- opieka asystentów dla ON

11. CERTES SP. Z O.O. POWR.01.02.02-02-0121/15-00 Dolnośląski Akcelerator Startu Zawodowego
od 2016-02-01 do 

2018-01-31

województwo 

dolnośląskie
140

obligatoryjne formy wsparcia

- sesje doradztwa zawodowego - IPD

- pośrednictwo pracy

fakultatywne formy wsparcia

- wysokiej jakości szkolenia

- 2 miesięczny staż

12. Stowarzyszenie Euro-Concret POWR.01.02.02-02-0123/15-00
Per Aspera ad astra- kompleksowy program 

wprowadzania młodzieży NEET na rynek pracy

od 2016-01-01 

do2018-02-28

województwo 

dolnośląskie
78

obligatoryjne formy wsparcia:                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- doradztwo zawodowe,                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- wypracowanie IPD,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- pośrednictwo pracy,                                                                                                                                                                                                                                                                                       

fakultatywne formy wsparcia:                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- wsparcie edukacyjno-szkoleniowe,                                                                                                                                                                                                                                                                    

-staże/praktyki zawodowe,                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- wsparcie psychologiczne,                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- coaching, mentoring,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- dotacje, wsparcie pomostowe

13. Polska Izba Młodych Przedsiębiorców POWR.01.02.02-02-0124/15-00
Pierwszy krok do zatrudnienia- program wsparcia 

młodzieży NEET na rynku pracy i edukacji

od 2016-01-01 do 

2018-03-31

województwo 

dolnoślaskie, powiaty: 

górowski, lwówecki, 

kłodzkiki, wałbrzyski, 

złotoryjski

78

obligatoryjne formy wsparcia:                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- doradztwo zawodowe,                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- wypracowanie IPD,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- pośrednictwo pracy,                                                                                                                                                                                                                                                                                       

fakultatywne formy wsparcia:                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- wsparcie edukacyjno-szkoleniowe,                                                                                                                                                                                                                                                                    

-staże/praktyki zawodowe,                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- wsparcie psychologiczne,                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- coaching, mentoring,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- dotacje, wsparcie pomostowe

14. JMM Mariusz Lewandowski POWR.01.02.02-02-0125/15-00

CENTRUM PRACY - projekt indywidualnej i 

kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej 

młodych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w 

oparciu o model mentoringu

od 2016-01-01 do 

2017-12-31

województwo 

dolnoślaskie, powiat 

dzierżoniowski
70

obligatoryjne formy wsparcia

- usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa zawodowego w zakresie 

planowania rozwoju kariery zawodowej

- pośrednictwo pracy

fakultatywne fomy wsparcia

- 100 godzinny program szkoleń dla 50 UP lub

- min. 6 miesięczny program staży/praktyk zawodowych (20 UP, dla 10 

przewidziano przedłużenie staży o kolejne 6 m-cy)

- mentoring



15.
Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa 

w Świdnicy
POWR.01.02.02-02-0126/15-00

DOŚWIADCZENIE-KOMPETENCJE-PRACA. 

Projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji 

zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców 

powiatu świdnickiego w oparciu o model mentoringu

od 2016-01-01 do 

2017-12-31

województwo 

dolnoślaskie, powiat 

świdnicki
70

obligatoryjne formy wsparcia

- usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa zawodowego w zakresie 

planowania rozwoju kariery zawodowej

- pośrednictwo pracy

fakultatywne fomy wsparcia

- 100 godzinny program szkoleń dla 50 UP lub

- min. 6 miesięczny program staży/praktyk zawodowych (20 UP, dla 10 

przewidziano przedłużenie staży o kolejne 6 m-cy)

- mentoring

16.
EUROPEAN FINACIAL STABILITY 

FUND Sp. z o.o.
POWR.01.02.02-02-0146/15-00

Szybka ścieżka integracji z rynkiem pracy 

dolnośląskiej młodzieży z rejonu pogranicza

od 2016-03-01 do 

2018-02-28

powiat lubiński i 

powiat polkowicki
120

obligatoryjne formy wsparcia:                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- diagnoza potrzeb, IPD,                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- pośrednictwo pracy,                                                                                                                                                                                                                                                                                        

fakultatywne formy wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- wsparcie psycholiogiczne,                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- szkolenia/kursy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- staże

17. Ewal Ewelina Korczak-Koszów POWR.01.02.02-02-0149/15-00 KOBIETY zdobywają dolnośląski rynek pracy
od 2016-03-01 do 

2018-02-28

powiaty: lubiński, 

polkowicki
100

obligatoryjne formy wsparcia:                                                                                                                                                                                                                                                                                   

- identyfikacja potrzeb i diagnozy możliwości doskonalenia zawodowego,                                                                                                                                                                                          

- indywidualne poradnictwo zawodowe,                                                                                                                                                                                                                                                             

- pośrednictwo pracy

fakultatywne formy wsparcia

 -  grupowe poradnictwo dla ON,                                                                                                                                                                                                                                                                               

- szkolenia zawodowe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- staże zawodowe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- zapewnienie środków na zasiedlenie

18.
Europejski Fundusz Hipoteczny Ostoja 

Sp. z o.o.
POWR.01.02.02-02-0151/15-00 Nie dla NEET na Dolnym Śląsku

od 2016-03-01 do 

2018-02-28

województwo 

dolnoślaskie
120

obligatoryjne formy wsparcia: 

- indywidualna diagnoza sytuacji na rynku pracy, predyspozycji zawodowych i 

kierunków rozwoju - IPD,

- poradnictwo zawodowe, 

fakultatywne formy wsparcia:

- indywidualne wsparcie dla osób niepełnosporawnych, 

- szkolenia, 

- staże

19. FUNDACJA CONCEPTUS POWR.01.02.02-02-0158/15-00 Aktywizacja dla młodych
od 2016-01-01 do 

2017-12-31

województwo 

dolnośląskie powiat 

wałbrzyski
60

obligatoryjne formy wsparcia

- indywidualne doradztwo zawodowe

- IPD

- indywidualne wsparcie psychologiczne

fakultatywne formy wsparcia

- doradca klienta dla osób skierowanych na szkolenia zawodowe i staże

- szkolenia

- staże

wsparcie towarzyszące - asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

20. Fundacja Imago POWR.01.02.02-02-0166/15-00
KIERUNEK PRACA! Aktywizacja zawodowo-

edukacyjna młodzieży z powiatu ząbkowickiego

od 2016-02-01   do 

2018-01-31

województwo 

dolnoslaski, powiat 

ząbkowicki
132

obligatoryjne formy wsparcia

- indywidualne doradztwo zawodowe

- IPD

- realizacja instrumentów kompleksowej i indywidualnej aktywizacji zawodowo-

edukacyjnej poprzez kontraktowanie usług rynku pracy,

- wsparcie zatrudnienia

fakultatywne formy wsparcia

-szkolenia zawodowe,

- staze zawodowe,

- dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,



21. Fundacja Ekspert-Kujawy POWR.01.02.02-02-0177/15-00

Wsparcie na starcie! Indywidualna i kompleksowa 

pomoc w wejściu na rynek pracy osób młodych 

zamieszkujących powiat wałbrzyski

od 2016-04-01

do 2018-03-31

województwo 

dolnośląskie, powiat 

wałbrzyski
65

obligatoryjne formy wsparcia:

- indywidualne wsparcie doradcze, IPD,

- indywidualne pośrednictwo pracy,

fakultatywne formy wsparcia:

- certyfikowane szkolenia dla 40 osób, 

- staże u pracodawców dla 43 osób,

- bon na zasiedlenie dla 5 osób.

22. SENSE consulting Sp. z o.o. POWR.01.02.02-02-0228/15-00

MOJA STREFA WPŁYWU: program zwiększania 

zatrudnienia osób młodych na dolnośląskim rynku 

pracy

od 2016-02-01 do 

2018-01-31

województwo 

dolnoślaskie
140

obligatoryjne formy wsparcia:

- indywidualne wsparcie doradcze, 

- kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy, 

fakultatywne formy wsparcia:

- certyfikowane szkolenia i kursy, 

- staże u pracodawców

23. EURODORADZTWO SPÓŁKA Z O.O. POWR.01.02.02-02-0240/15-00 Młodzi aktywni na dolnośląskim rynku pracy
od 2016-01-01 do 

2017-12-31

powiaty: oławski, 

wrocławski, Wrocław, 

oleśnicki, trzebnicki 
100

obligatoryjne formy wsparcia:

-indywidualne konsultacje  z doradcą zawodowym w celu utworzenia IPD,

 -indywidualne poradnictwo zawodowe, 

-pośrednictwo pracy,

fakultatywne formy wsparcia:

- warsztaty aktywizacji zawodowej, 

-warsztaty umiejętności interpersonalnych, 

-warsztaty z zakresu diagnozy predyspozycji zawodowych, 

-szkolenia zawodowe, 

-staże zawodowe 


