Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020
Działanie/Poddziałanie ( numer, tytuł) 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb
lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych
ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
Informacje zamieszczono na podstawie danych uzyskanych od beneficjentów. Wszelkie pytania szczegółowe należy kierować bezpośrednio do nich.
Aktualizacja ( data):

18.06.2018

0bszar

Nr/Tytuł projektu

Beneficjent
/Realizator
projektu

Dane kontaktowe
w zakresie
szczegółowych
informacji
o projekcie

wsparcia
Kryteria udziału
w projekcie

1.

WND-RPSL.11.03.0024-034D/16-003

4EDU Sp. z o.o.

32 302 96 80
projekty@4edu.com.pl

/okres
realizacji
projektu

Ogólne warunki
uczestnictwa:
-ukończone 18 lat.
-zamieszkanie i/lub
zatrudnienie na terenie
województwa śląskiego.
„Poszukiwany
specjalista”

Formy wsparcia w projekcie

Planowany
termin
naboru
uczestników

Dodatkowo w zależności od
kursu:
1. Kurs spawania TIG 141
- podstawowe uprawnienia
spawalnicze TIG oraz
wykształcenie min.
podstawowe (8-letnia SP)
lub gimnazjalne;
2. Monter zabudowy i
robót wykończeniowych
– 3-letni staż w zawodzie
montera zabudowy i robót
wykończeniowych oraz

1. Kurs spawania TIG 141 - 3
poziomy do 13 CrMo dla 54 osób –
265 godzin szkolenia, egzamin
przeprowadzany przez Instytut
Spawalnictwa w Gliwicach i TUV
SUD;
2. Monter zabudowy i robót
wykończeniowych dla 36 osób 220 godzin szkolenia, egzamin
czeladniczy przeprowadzony przez
Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i
Średniej Przedsiębiorczości w
Katowiach;

województwo
śląskie
okres
realizacji:
01.2017 –
12.2018

rekrutacja
ciągła od
01.2017

2.
„W mundurze –
dopasuj swoje
kwalifikacje
zawodowe”
WND-RPSL.11.03.0024-036G/16-001

Centrum
Kształcenia
Zawodowego
Cypcer Stanisław
Sp. z o.o.
43-392
Międzyrzecze
Górne 165

Lucyna Iskrzycka
519 058 500

wykształcenie min.
podstawowe (8-letnia SP)
lub gimnazjalne;
3. Dekarz (czeladnik) – 3letni staż w zawodzie
dekarza oraz wykształcenie
min. podstawowe (8-letnia
SP) lub gimnazjalne;
4. Dekarz (mistrz) - tytuł
czeladnika, 3-letni po
zdobyciu tytułu staż pracy
w zawodzie dekarza lub 6letni staż pracy w zawodzie
dekarza oraz wykształcenie
min. średnie;

3. Dekarz (czeladnik) dla 24 osób –
88 godzin szkolenia, egzamin
czeladniczy przeprowadzony przez
Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i
Średniej Przedsiębiorczości w
Katowiach;

1. Osoby dorosłe (w
założeniach 550 osób w
tym co najmniej 100
Kobiet),
2. Zamieszkanie .na
obszarze woj. śląskiego w
rozumieniu przepisów KC
3. 3. Osoby zgłaszające z
własnej inicjatywy
chęć kształcenia
formalnego poprzez
podnoszenie lub
uzupełnienie kwalifikacji
zawodowych z
wyłączeniem osób
prowadzących działalność
gospodarczą .Ze względu
na przedmiot proj. grupę
docelową stanowią
funkcjonariusze służb
mundurowych oraz osoby
pragnące wstąpić do służb
mundurowych.

1. Prawo jazdy kategorii B– (gr.12
os.). 30h szk. teoretycznego .oraz
30h zaj. praktycznych.
2. Koparko-ładowarka, Koparka,
Ładowarka (do wyboru) –
(gr.10os.).Każdy ukończy 116h szk.
teoretycznego oraz 60h zaj.
praktycznych - Egzamin Instytutu
Mechanizacji Budownictwa i
Górnictwa Skalnego.
3. Język angielski zawodowy dl(gr.10os.) 180h szk. z j. ang. j. ang.
zawodowy (np. j. ang.
funkcjonariuszy .policji, j. angielski
funkcjonariuszy straży gran.Egzamin TOEIC/TOEFL.
4. Operator pił mechanicznych do
ścinki drze- (gr.10os.). 32h szk.
teoretycznego .oraz 12h zajęć
praktycznych. Egzamin IMBiS.
5. Operator żurawi przenośnych –
(gr.12os.). 32h szk. teoretycznego
oraz 15h zajęć praktycznych.

4. Dekarz (mistrz) dla 12 osób – 120
godzin szkolenia, egzamin
mistrzowski przeprowadzony przez
Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i
Średniej Przedsiębiorczości w
Katowicach;

Woj. śląskie

Grudzień
2016 –
marzec 2018

Z powodu trudną sytuację
na rynku pracy w proj.
preferowane
są osoby o niskich
kwalifikacjach, os.
bezrobotne oraz os. z
niepełnosprawne.(zdolne
do wykonywania zawodu w
służbach mundurowych).

3.
Szkolenia zawodowe
nową drogą na
podniesienie i
uzupełnienie
kwalifikacji

Ośrodek Szkoleń
Zawodowych
"DIAGNO -TEST"
spółka z o. o.

32 222 52 57 wew. 136
lub
798 717 992
szkoleniazawodowe11.3
@diagno-test.pl/

WND-RPSL.11.03.0024-0316/16

4.
„Z najnowszymi
trendami fryzjerstwa
na Ty Szkolenia
zawodowe dla
rozwoju kariery w
branży fryzjerskiej”
WND-RPSL.11.3.0024-0376/16-002

“PROSPECTOR”
spółka z o. o.

ul. Klimczoka 6 pok.5,
Katowice 40-857.
786 262 000
791 431 000
http://trendyfryzjerstwa.
pl/

Os. dorosłe zamieszkujące
teren woj. Śląskiego (z
wyłączeniem osób
prowadzących działalność
gospodarczą, Właścicieli
przedsiębiorstw pełniący
funkcje kierownicze,
wspólników (partnerów
prowadzących regularną
działalność w
przedsiębiorstwie i
czerpiący z niego korzyści
finansowe)
W projekcie mogą wziąć
udział osoby dorosłe, zam.
na terenie woj. śląskiego,
zgłaszające z własnej
inicjatywy chęć kształcenia
formalnego poprzez
podniesienie lub
uzupełnienie kwalifikacji
zawodowych, z
wyłączeniem osób
prowadzących działalność
gosp.

Egzamin UDT.
6. Uprawnienia SEP E i D gr 2 dla
monterów instalacji elektrycznych –
(gr.10os.). 14h szk. teoretycznego
Egzamin Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Przemysłu hutniczego.
7. Kurs obsługi sprzętu
wysokościowego i alpinistycznego
podczas akcji ratowniczych w
sytuacjach .kryzysowych i
antyterrorystycznych – poziom 1, 2 i
3 - gr.10 os.) - EgzaminyStowarzyszenia Służb Mundurowych
RP.
Szkolenia zawodowe: Prawo jazdy
kat. B.C, C+E,D; KWP przewóz
rzeczy/osób.
Spawanie metodą: MIG,MAG,TIG.
Szkolenia miękkie:
-Spedytor;
-Telefoniczna obsługa klienta,
-Przedstawiciel handlowy
- Język angielski dla spedytorów.

Po sprawdzeniu Twoich umiejętności
skierujemy Cię na wybrane szkolenie
lub szkolenia, takie jak:
I. Szkolenia z zakresu
nowoczesnych technik fryzjerskich:
- Strzyżenia Pivot Point,
- Kreatywne techniki koloryzacji
włosów,
- Odkształcanie włosów,
- Upięcia i koki ART.LIBRE,
- Przedłużanie włosów,
- Przygotowanie modelek do pokazu,

Teren woj.
śląskiego/
2016-12-01 2018-11-30

Teren
województwa
śląskiego,
2017-03-01 2018-11-30

Aktualne
nabory:
- Spedytor;
-Telefoniczna
obsługa
klienta,
-Przedstawiciel handlowy

Rekrutacja
ciągła do
wyczerpania
miejsc w
projekcie.

Zgłoś się do nas, jeśli
posiadasz podstawową
wiedzę z zakresu usług
fryzjerskich!
Mężczyźni mile widziani.

5.
Doskonalenie
kwalifikacji
ratowników
medycznych w woj.
śląskim
WND-RPSL.11.03.0024-0317/16-002

JMM
Mariusz
Lewandowski

biuro@jmm.net.pl

Wsparciem zostanie
objętych min. 600
ratowników medycznych
zamieszkałych (w
rozumieniu KC) lub
pracujący na terenie
województwa śląskiego z
wyłączeniem osób
fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą
(właścicieli przedsiębiorstw
pełniących funkcje
kierownicze, jak również
wspólników).

660-713-090
Uczestnikami projektu
będzie min. 600 osób
dorosłych (pow. 18 r.ż.),
zgłaszających z własnej
inicjatywy chęć
podnoszenia/uzupełniania
kwalifikacji zawodowych i
uczestniczących z własnej
inicjatywy w szkoleniach (w
przyp. osób pracujących poza godzinami pracy).

- Makijaż serwisowy,
- Stylizacja-komputerowe
projektowanie fryzur.
II. Szkolenia z zakresu obsługi
salonu fryzjerskiego
- Praca z kasą fiskalną,
- Branżowy język angielski,
- Obsługa Klienta.
Po każdym szkoleniu następuje
egzamin zewnętrzny IEES lub Toeic
(języki). Uczestnicy otrzymają
odpowiednie certyfikaty.
Każdy uczestnik weźmie udział w
szkoleniu składającym się z 4 bloków
(modułów) tematycznych.
Zakładane 5 modułów:
 M1: PEDIATRYCZNY [medyczne
czynności ratunkowe u pacjentów
pediatrycznych zapobiegające
NZK w mechaniźmie asystolii lub
PEA]
 M2: URAZOWY [uraz
wielonarządowy – uraz mózgowoczaszkowy, odma, tamponada,
cepowata klatka piersiowa,
wytrzewienie – leczenie zgodnie z
wytycznymi ITLS]
 M3: ALS [zaawansowane zabiegi
resuscytacyjne u osób dorosłych
z naciskiem na choroby XXI
wieku]
 M4: Badanie podmiotowe i
przedmiotowe w opiece
przedszpitalnej
 M5: Elektrokardiografia w
ratownictwie
Każdy uczestnik powinien wybrać 4
moduły z 5.
W trakcie projektu dopuszczamy

województwo
śląskie
2016/11/01 –
2018/06/30

Rekrutacja
ciągła do
wyczerpania
miejsc w
projekcie

Oddziały TEB Edukacja:
1) Bielsko Biała
Tel. 33 822 34 34
bielsko@teb.pl
2) Częstochowa
Tel. 34 368 20 44
czestochowa@teb.pl
6.
„Kwalifikacje, które
dają pracę – kursy i
kształcenie w
formach szkolnych”
WND-RPSL.11.03.0024-0384/16-003

3) Gliwice
Tel. 32 661 42 70
gliwice@teb.pl
TEB Edukacja sp.
z o.o.

możliwość uzupełnienia modułów o
dodatkowe
specjalizacje
aby
elastycznie dopasować ofertę kursów
do potrzeb UP/rynku i zmian w
obszarze zdrowia.
Każdy moduł: 16 godz.
szkoleniowych = 4 godz. wykład, 12
godz. ćwiczeń.
Po ukończeniu każdego z modułów
ratownik zdobywa 16 punktów
edukacyjnych.
(1)
Kwalifikacyjne Kursy
Zawodowe z kwalifikacji:
Osoby dorosłe pracujące,
uczące się lub zamieszkałe
w rozumieniu przepisów KC
na obszarze woj. śląskiego,
z własnej inicjatywy
zainteresowane nabyciem
i/lub podwyższeniem
kwalifikacji zawodowych lub
wykształcenia średniego.

5) Katowice
Tel. 32 661 42 76
katowice@teb.pl

Grupy preferowane:
- os nieaktywne zawodowo,
bezrobotne lub bierne
zawodowo (+10 pkt)
- os. z
niepełnosprawnościami
(+20 pkt)
- os. z wykształceniem max
średnim (+5 pkt)

6) Racibórz
Tel. 32 661 42 80
raciborz@teb.pl

Z udziału w proj. wyłączone
są os. prowadzące
działalność gospodarczą

4) Jastrzębie Zdrój
Tel. 32 661 42 73
jastrzebie@teb.pl

7) Rybnik









A.23 Projektowanie fryzur (zaw.
technik usług fryzjerskich, fryzjer)
– 3 gr x ok 15 os.
(rekrutacja w oddziałach: Tychy,
Rybnik, Wodzisław, Racibórz)
A.20 Rejestracja i obróbka
obrazu (zaw. fotograf,
fototechnik) – 3 gr x ok 15 os.
(rekrutacja w oddziałach:
Tychy, Gliwice, Wodzisław,
Jastrzębie Zd, Żory,
Katowice, Racibórz)
A.25 Wykonywanie i realizacja
projektów multimedialnych (zaw.
zaw. fototechnik, technik
cyfrowych procesów graficznych)
– 3 gr x ok 15 os.(rekrutacja w
oddziałach: Tychy, Gliwice,
Wodzisław, Jastrzębie Zd, Żory,
Katowice, Racibórz)
A.30 Organizacja i
monitorowanie przepływu
zasobów i informacji w
procesach produkcji, dystrybucji i
magazynowania (zaw. technik

01.08.2017 31.07.2020

KKZ:
rekrutacja
ciągła

Tel. 32 661 42 81
rybnik@teb.pl
8) Tychy
Tel. 32 327 56 55
tychy@teb.pl
9) Wodzisław Śląski
Tel. 32 456 18 43
wodzislaw@teb.pl
10) Żory
Tel. 32 661 42 88
zory@teb.pl

logistyk) – 3 gr x ok 15 os.
(rekrutacja w oddziałach: Bielsko
Biała, Gliwice, Tychy,
Częstochowa)
 A.36 Prowadzenie
rachunkowości (zaw. tech.
ekonomista, tech.
rachunkowości) – 3 gr x ok 15
os.(rekrutacja w oddziałach:
Racibórz, Jastrzębie, Żory,
Rybnik, Wodzisław,
Częstochowa)
 A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i
danin publicznych (zaw. technik
rachunkowości) – 3 gr x ok 15
os. (rekrutacja w oddziałach:
Bielsko-Biała, Jastrzębie, Żory,
Wodzisław, Katowice, Gliwice)
 E.13 Projektowanie lokalnych
sieci komputerowych i
administrowanie sieciami (zaw.
technik informatyk, tech.
Teleinformatyk) – 3 gr x ok 15 os.
(rekrutacja: Gliwice, Katowice,
Bielsko-Biała, Tychy)
 Z.4 Świadczenie usług
opiekuńczych osobie chorej i
niesamodzielnej (zaw. Opiekun
Medyczny) – 10 gr x ok 15 os.
(rekrutacja we wszystkich 10
oddziałach)



(2) Szkoła policealna:
kierunek Ortoptystka -3 gr x ok
15 os (rekrutacja w oddziałach w
Bielsku-Białej i Częstochowie).
kierunek Opiekun os. starszej - 3
gr x ok.15os. (rekrutacja w

Szkoła
policealna:
I edycja:

oddziałach w Bielsku-Białej,
Gliwicach, Jastrzębiu Zdrój,
Katowicach, Raciborzu, Rybniku,
Tychach, Wodzisławiu i Żorach).

7.
„Certyfikat dla
wykwalifikowanego
spawacza”

SEKA S.A

SEKA S.A.
Oddział Katowice,
Aleksandra Płaza-Kos,
32 700-22-30

WND-PSL.11.03.0024-02EH/16-002,

8.
Certyfikat +

Centrum
SzkoleniowoDoradcze Dr
Kurnicki Sp.k.

Dr Piotr Kurnicki
www.certplus.eu
32 370 12 92
biuro.certplus@o2.pl

Osoby dorosłe powyżej 18
roku życia, które
1) uczą się lub pracują lub
zamieszkują na terenie woj.
śląskiego,
2) zgłaszają z własnej
inicjatywy chęć
kształcenia w zakresie
nabycia, uzupełnienia
kwalifikacji oraz ich
formalnego potwierdzenia
w zawodzie spawacza, z
wyłączeniem osób
prowadzących działalność
gospodarczą,
3)posiadające zdolność do
wykonywania zawodu
spawacza-zaświadczenie
lekarskie.
Preferowane osoby
podczas rekrutacji:
1) kobiety,
2) osoby nieuczestniczące
w kursach podnoszących
kwalifikacje zawodowe w
ciągu ostatnich 2 lat,
3) osoby nieposiadające
uprawnień zawodowych w
zawodzie spawacza
Osoby z obszaru
województwa śląskiego,
dorosłe, zgłaszające z
własnej inicjatywy chęć
kształcenia formalnego lub
uczestniczące z własnej

Szkolenia w zakresie spawania:
1) metoda MAG,
2) metoda TIG,
3) metoda MAG + TIG

8.2017
II edycja:
8.2018

Województwo
śląskie
01.2017 –
12.2018

01.02.2017
– 01.09.2018

Kursy języka angielskiego,
niemieckiego i francuskiego
zakończone egzaminami TOEIC,
TOEFL, TFI i WiDaf metodą online

02.11.2016 –
31.10.2018
11.2016 –
06.2018

9.
Wysokie kwalifikacje
szansą na trwałe
zatrudnienie
WND-RPSL.11.03.0024-035C/16-002

Keystone
Consulting
Sp. z o.o.

Keystone Consulting
Sp. z o.o.
40 - 951 Katowice,
ul. Mickiewicza 15,
32 200 83 14

inicjatywy w szkoleniach i
kursach w zakresie
językowych kwalifikacji
zawodowych.
Grupę docelową stanowią
zarówno kobiety jak i
mężczyźni. W tym osoby z
niepełnosprawnościami.
W grupie nie przewiduje się
żadnych ograniczeń
dotyczących wykształcenia
Wsparciem w ramach
projektu objęte zostaną
osoby dorosłe (min. 250) z
obszaru woj. śląskiego (tj.
pracują, uczą lub
zamieszkują na obszarze
woj. śląskiego w
rozumieniu przepisów KC),
uczestniczące z własnej
inicjatywy w
proponowanych
szkoleniach i kursach, z
wyłączeniem osób
prowadzących działalność
gospodarczą.
Zaoferowane w ramach
przedsięwzięcia wsparcie
skierowane jest do
pracowników działów
usługowych i handlowych
firmy, dlatego też nie
przewiduje się zawężania
zasięgu projektu do
konkretnej branży. Niemniej
jednak, z uwagi na
zaproponowaną tematykę
szkoleń/kursów, podczas
rekrutacji uczestników/czek

Celem projektu jest wyposażenie 250
osób z terenu woj. śląskiego, które z
własnej inicjatywy przystępują do
udziału w
zaplanowanym wsparciu w
kwalifikacje i umiejętności związane z
prowadzeniem działalności
księgowej, kadrowej,
sprzedażowej usługowej w firmie. W
trakcie realizacji projektu, którą
przewidziano na okres od 01.01.2017
do 30.06.2018, przeprowadzone
zostaną szkolenia oraz kursy z
poniższych zakresów:
- pracownik działu kadr;
- księgowość;
- obsługa płacowa;
- tel. obsługa klienta,
- przedstawiciel handlowy;
- zarządzanie zasobami ludzkimi;
- język angielski;
- szkolenia ICT (grafika
komputerowa, ECDL).
Każdy z uczestników będzie miał
możliwość udziału w kilku kursach.
Ostateczny wybór kursu/szkolenia
oraz poziomu zaawansowania

2017-02-01 2018-07-31

Rekrutacja
ciągła od
2017-03-01

w pierwszej kolejności
brane będą pod uwagę
indywidualne
predyspozycje kandydatów
do wykonywania danego
zawodu, co przyczyni się w
istotny sposób do
zwiększenia efektywności
udzielonego wsparcia, a
tym samym do znalezienia/
utrzymania zatrudnienia.
Ze względu na brak
wyraźnych dysproporcji w
zatrudnianiu kobiet i
mężczyzn w obrębie
oferowanych szkoleń,
założono wstępnie, że w
projekcie weźmie udział
taka sama liczba mężczyzn
i kobiet. Jednakże, z uwagi
na trudniejszą sytuację
życiową osób do 25 oraz
po 50 roku życia, osób
zamieszkujących tereny
wiejskie, a także matek
powracających na rynek
pracy po przerwie
związanej z urodzeniem
bądź wychowaniem
dziecka, kandydaci
należący do ww. kategorii
zostaną na etapie
rekrutacji poddani
dodatkowo szczegółowej
analizie pod kątem
zbadania motywacji do
podnoszenia/zmiany
kwalifikacji zawodowych,
zdolności i możliwości

wynikał będzie z indywidualnych
potrzeb każdego z uczestników oraz
ich doświadczenia (ankiety, testy).
Wwyniku udziału w projekcie co
najmniej 80% osób objętych
wsparciem podniesie swoje
kwalifikacje potwierdzone
uzyskaniem
certyfikatu zewnętrznego.

10.
„Certyfikowane
kursy BLS, ACLS i
PALS dla kadry
pielęgniarskiej
i położniczej”
WND-RPSL.11.03.0024-02F6/16

Lider projektu:
EASYRESCUE
Wojciech
Wieczorek
ul. Ligocka 5a/9,
40-570 Katowice,
Partner: Śląskie
Centrum Usług
Wspólnych
Spółka z o.o.,
z siedzibą: ul.
Karolinki 1, 40467 Katowice

ul. Karolinki 1,
40-467 Katowice,
324204150,
324204036,
324204155
projekt.med@scuw.pl

psychofizycznych. Każdy z
uczestników otrzyma ofertę
wsparcia w celu poprawy
swojej sytuacji na rynku
pracy.
Projekt nie przewiduje
wystąpienia pomocy
publicznej w związku z tym
nie będą w nim brać
udziału pracownicy
powiązani z
Wnioskodawcą/Partnerem,
kursy odbywać się będą
poza miejscem pracy
uczestników, rekrutacja do
projektu będzie otwarta
dla wszystkich
zainteresowanych,
pracownicy zatrudnieni w
jednym miejscu pracy będą
stanowić nie więcej niż
20% uczestników jednej
tematyki szkoleniowej w
ramach projektu.
Uczestnikami projektu są
pielęgniarki/pielęgniarze,
położne/położnicy, osoby
kształcące się na
kierunkach
pielęgniarstwo/położnictwo,
które pracują, uczą lub
zamieszkują na obszarze
woj. śląskiego. Uczestnicy
to 960 os., w tym min. 230
mężczyzn (z wyłączeniem
osób prowadzących
działalność gospodarczą,
właścicieli przedsiębiorstw
pełniący funkcje

W ramach projektu prowadzony
będzie bezpłatny cykl szkoleniowy
obejmujący: obowiązkowy kurs BLS
w zakresie podstawowych czynności
resuscytacyjnych, po ukończeniu
którego 40% uczestników projektu
(384 osoby) przystąpi do kursu w
zakresie zaawansowanych czynności
resuscytacyjnych (kurs ACLS),
a 20% uczestników projektu (192
osoby) przystąpi do kursu w zakresie
zabiegów resuscytacyjnych u dzieci i
niemowląt (kurs PALS).

Województwo
śląskie,
maj 2017 –
kwiecień 2019

Proces
rekrutacji do
udziału w
projekcie
trwa w
okresie
styczeń –
październik
2018r. (na
edycje w
latach 20182019r.),
będzie
odbywał się
w sposób

DPS Software Sp. z o.o.
Euro-Centrum Park
Przemysłowy,
Budynek 7
ul. Ligocka 103,
40-568 Katowice

11.
„Kurs
SOLIDWORKS z
certyfikowanym
egzaminem”

DPS SOFTWARE
Sp z o.o.

WND-RPSL.11.03.0024-02E1/16-002

12.
„TOP Inżynier kursy
specjalistyczne
programowania PLC
oraz projektowania
CAD/CAM-NX”

Julita Tomczyk,
691 446 000
tomczyk@dpssoftware.pl
http://www.dpssoftware.pl/kurssolidworks-katowice/

EMT-SYSTEMS
SP. Z O.O.

Biuro Projektu
ul. Wincentego Pola 16,
44-100 Gliwice
email: topinzynier@emtsystems.pl
tel. 516 276 782
www.topinzynier.pl

kierownicze, wspólników w
tym partnerów
prowadzących regularną
działalność w
przedsiębiorstwach
i czerpiący z niego korzyści
finansowe).
Grupę docelową projektu
stanowi 140 os. w wieku
18+ pracujących i/lub
mieszkających w woj.
śląskim, które z własnej
inicjatywy poza godzinami
pracy chcą uzyskać wiedzę
i umiejętności
komputerowego
wspomagania
projektowania i
wytwarzania przy użyciu
systemu SOLIDWORKS.
Projekt skierowany jest do
osób wchodzących na
rynek pracy m.in. uczniów
techników/studentów
uczelni technicznych z
regionu, jak i absolwentów i
pracowników firm m.in.
branży przemysłowej
legitymujących się
podstawową znajomością
rysunku technicznego.
Kryteria podstawowe:
wiek min. 18 lat, miejsce
pracy lub nauki w woj.
śląskim, status osoby
wchodzącej na rynek pracy
(uczniowie lub studenci)
oraz absolwenta kierunków

ciągły i do
uzyskania
zakładanej
liczby
uczestników/
czek.
- Kurs Projektowanie 3D w
środowisku SOLIDWORKS,
poziom CSWA (64jl)

01.09.2017 –
30.06.2019

- Kurs Projektowanie 3D w
środowisku SOLIDWORKS,
poziom CSWP (64jl)
-Kurs Projektowanie 3D w
środowisku SOLIDWORKS,
poziom CSWPA-Weldments &
CSWPA – Sheet Metal (32jl)

Lipiec 2018;
Wrzesień
2018

-Kurs Projektowanie 3D w
środowisku SOLIDWORKS
Simulation, poziom CSWA-S
(32jl)
-Kurs Projektowanie 3D w
środowisku SOLIDWORKS,
poziom CSWPA - Surfacing
(32jl)

Pakiet 1: Kursy programowania
przemysłowych sterowników
logicznych SIMATIC S7300 wraz z
wizualizacją procesów (3 moduły
po 35 j.l., łącznie 105 j.l.)
Moduł I Kurs Programowanie
sterowników logicznych SIEMENS
SIMATIC S7-300/400 – kurs

Woj. śląskie,
Termin
realizacji:
1.05.201731.04.2019

Od czerwca
2017 r. na
każdy pakiet
kursów
oddzielnie

WND-RPSL.11.03.0024-0349/16

technicznych do 2 lat do
daty przystąpienia do
projektu, która z własnej
inicjatywy zainteresowana
jest uzyskaniem kwalifikacji
w zakresie jednego z
wybranych na etapie
rekrutacji pakietu kursów,
pozytywny wynik testu
kompetencyjnego z
zakresu podstawowej
znajomości zagadnień
inżynieryjnych (min. 60%
poprawnych odpowiedzi),
wniesienie opłaty za udział
w projekcie ( 464,72 zł za
udział w kursach pakietu
1, 595,42 zł za udział w
kursach pakietu 2 ,
470,29 zł za udział w
kursach pakietu 3).
Kryteria premiujące:
• osoby z niepełnosprawnościami +3 pkt.
• kobiety + 3 pkt.
• uczniowie lub studenci
lub absolwenci (wyłącznie
osoby bierne zawodowo lub
bezrobotne), których
kierunek kształcenia
uzasadnia wykorzystanie
nabytych kwalifikacji + 3
pkt., tj. automatyki,
robotyki, inżynierii
materiałowej, mechaniki i
budowy maszyn,
mechatroniki, zarządzania
inżynierią produkcji,

podstawowy
Moduł II Kurs Programowanie
sterowników logicznych SIEMENS
SIMATIC S7-300/400 – kurs
zaawansowany
Moduł III Kurs Wizualizacja procesów
przemysłowych – WINCC
Pakiet 2: Kursy Programowanie
przemysłowych sterowników
logicznych SIMATIC S71500 wraz z
modułami SAFETY INTEGRATED
(3 moduły po 35 j.l., łącznie 105 j.l.)
Moduł I Kurs Programowanie
sterowników logicznych SIEMENS
SIMATIC S7-1500 – kurs
podstawowy
Moduł II Kurs Programowanie
sterowników logicznych SIEMENS
SIMATIC S7-1500 – kurs
zaawansowany
Moduł III Kurs Programowanie i
projektowanie w Step7 Safety
Advanced w sterownikach Simatic
Safety Integrated S7-1500
Pakiet 3: Kursy Konstruowanie i
projektowanie inżynierskie w
oprogramowaniu CAD/CAM - NX (3
moduły po 35 j.l., łącznie 105 j.l.)
Moduł I: Kurs Projektowanie
inżynierskie NX CAD1 – kurs
podstawowy
Moduł II: Kurs Projektowanie
inżynierskie NX CAD2 – kurs
zaawansowany
Moduł III Kurs Projektowanie
inżynierskie NX CAM

inżynierii materiałowej,
elektroniki i
telekomunikacji,
elektrotechniki, informatyki
przemysłowej,

Cech Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości w
Bytomiu
ul. Pułaskiego 3
13.
„Potwierdzone

kwalifikacje
zawodowe
Twoją szansą na
lepsze jutro”
WND-RPSL.11.03.0024-02G4/16-005

TOWARZYSTWO
ALTUM,
PROGRAMY
SPOŁECZNOGOSPODARCZE
– partner
wiodący,
Cech Rzemiosł
Różnych i
Przedsiębiorczośc
i w Bytomiu partner

783 220 002;
projekt.rzemioslo@gmail
.com

Osoby zamieszkałe w
rozumieniu KC obszar
miasta i powiaty: bielski,
cieszyński, żywiecki,
pszczyński, będziński,
tarnogórski, zawierciański
Miasta: Bielsko-Biała,
Jastrzębie – Zdrój, Żory,
Bytom, Chorzów, Dąbrowa
Górnicza, Gliwice,
Katowice, Mysłowice,
Piekary Śl., Radzionków,
Ruda Śl., Siemianowice Śl.,
Świętochłowice i Zabrze.

www.mistrz.altum.pl
Osoby fizyczne K i M, które
ukończyły 18 r. życia,
nieprowadzące działalności
gospodarczej, zgłaszające
się z własnej inicjatywy,
wykazujące się chęcią w
dalszym kształceniu
zawodowym poprzez
uzyskanie formalnego
potwierdzenia swoich
nabytych kwalifikacji.
Do egzaminów
czeladniczych/
mistrzowskich będą
przyjmowane osoby
spełniające ww. warunki,
oraz posiadają odpowiedni

Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla
bezrobotnych i pracujących
z egzaminem sprawdzajacym 90
os.lub czeladniczym. 30os.
12 gr. X 10 os.- 120 os.
Egzamin mistrzowski.
Formalne potwierdzenie uzyskanych
umiejętności w odniesieniu do
kwalifikacji zawodowych.
Kurs pedagogiczny na Instruktorów
praktycznej nauki zawodu w
zakładach pracy.

Powiaty:
bielski,
cieszyński,
żywiecki,
pszczyński,
będziński,
tarnogórski,
zawierciański

Bielsko-Biała,
Jastrzębie –
Zdrój, Żory,
Bytom,
Chorzów,
Dąbrowa
Górnicza,
Gliwice,
Katowice,
Mysłowice,
Piekary
Śląskie,
Radzionków,
Ruda Śląska,
Siemianowice
Śląskie,
Świętochłowic
e, Zabrze
okres
realizacji:
05.2017 –
10.2018

Rekrutacja
sposób
ciągły
1.05.2017 –
30.09.2018r.
.

14
Zawód
poszukiwany!

Łętowski
Consulting
Szkolenia ,
Doradztwo ,
Rozwój Mateusz
Łętowski

ul. Darwina 17
43-600 Jaworzno,
tel. 518 481 636

staż pracy w danym
zawodzie. W przypadku
egzaminu mistrzowskiego
spełniające warunki
określone w
rozporządzeniu MEN z dnia
14.09.2012r. w sprawie
egzaminu czeladniczego,
egzaminu mistrzowskiego
oraz egzaminu
sprawdzającego
przeprowadzonych przez
Komisje Egzaminacyjne Izb
Rzemieślniczych (Dz.U. z
2012 r., poz 1117).
Grupa docelowa projektu
to:
osoby dorosłe (120os w
tym 10K i 110M) - osób
fizyczne pracujące, uczące
lub zamieszkujące na
obszarze woj.
śląskiego(KC), zgłaszające
z własnej inicjatywy chęć
kształcenia
formalnego(podnoszenia,
uzupełniania kwalifikacji lub
ich formalnego
potwierdzenia) lub
uczestniczące z własnej
inicjatywy w szkoleniach i
kursach.
Kryt. rekrutacji:
-wiek 21 lat i powyżej (data
urodzenia)
-miejsce pracy,
zamieszkania, nauka na
terenie woj. śląskiego
(zgodnie z KC)

Dla każdego uczestnika planuje się
przeprowadzić:
- prawo jazdy kat. C: 20 godz. teorii +
30 godz. praktyki
- KWP dla kat. C: 130 godz. teorii +
10 godz. Praktyki
- bezpieczne mocowanie ładunków 8
godz. teorii
- dla 20 uczestników - ADR: 40 godz.
teorii
- dla 24 uczestników - HDS: 28 godz.
teorii + 12 godz. praktyki
Każdy z uczestników weźmie udział
w cyklu szkoleniowym z zakresu
ekologicznej i bezpiecznej jazdy oraz
sfinansowane zostanie jednorazowe
podejście do egzaminu
zewnętrznego na każdy z
zakończonych kursów i zdobyciem
certyfikatu potwierdzającego
posiadane kwalifikacje. W wyniku
realizacji projektu min. 65% osób
uzyska uprawnienia kierowcy

01.04.201831.01.2020

04.201808.2019

15.
„LOK-uj wiedzę zostań
wykwalifikowanym
kierowcą - pokieruj
swoją karierą”
RPSL.11.03.00-2403FF/17

Liga Obrony Kraju
Biuro Zarządu
Głównego
Oddział w
Krakowie

Katowice, ul. Grabowa
3c, tel. 32 251 38 21,
biuro@lok.slask.pl,
www.lok.slask.pl

-niski poziom kwalifikacji
(ISCED 3 i poniżej)
Dodatkowe kryteria
selekcji:
-wiek pow. 50 lat (5pkt)
-bezrobocie (3pkt)
-niepełnosprawność nie
wykluczająca udziału w
proj.(3pkt)
-płeć K (5pkt)
Wykluczenia:
- Osoby prowadzące
działalność gospodarczą
- osoby odbywających karę
pozbawienia wolności
Wsparciem zostaną objęte
os. pełnoletnie (z uwagi na
charakter wsparcia i
zgodność z przepisami),
pracujące, uczące się lub
zamieszkujące obszar woj.
śląskiego, które zgłaszają
chęć kształcenia
formalnego poprzez
podnoszenie/uzupełnienie
kwalifikacji w zakresie
transportu wraz z j. obcymi.
Wyłączenie z projektu
dotyczy os. prowadzących
działalność gospodarczą.
Bariera kwalifikacji do
projektu ze względu na płeć
nie występuje-w projekcie
mogą brać udział zarówno
kobiety i mężczyźni, bez
względu na poglądy
polityczne, religijne oraz
orientację seksualną z
wyłączeniem osób

zawodowego

MODUŁY-szkolenie kurs prawo jazdy
kat. C – skierowane dla 120 osób:
1.Kurs prawo jazdy kat. C-zajęcia
teoretyczne (20 godz.), zajęcia
praktyczne (30 godz.).
2.Kurs kwalifikacja wstępna
przyspieszona-zajęcia teoretyczne
(130 godz.), zajęcia praktyczne (8
godz.), część praktyczna jazda w
warunkach specjalnych (2 godz.).
3.Kurs podstawowy w zakresie
przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych wszystkich klas
(ADR podstawowy)-(4-dniowy kurs).
4.Kurs specjalistyczny-w zakresie
przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych w cysternach (ADR
specjalistyczny)-(3-dniowy kurs).
Moduły w ramach szkolenia kurs
prawo jazdy kat. D – skierowane dla
40 osób:
1.Kurs prawo jazdy kat. D – zajęcia
teoretyczne (20 godz.), zajęcia
praktyczne (40 godz.).

Teren woj.
śląskiego/
od
15.04.2018r.
do
31.08.2019r.

Nabór ciągły
od końca
maja 2018r.
do 31
sierpnia
2018r. – do
wyczerpania
miejsc w
projekcie

odbywających karę
pozbawienia wolności.

2.Kurs kwalifikacja wstępna
przyspieszona – zajęcia teoretyczne
(130 godz.), zajęcia praktyczne (8
godz.), część praktyczna jazda w
warunkach specjalnych (2 godz.).
3.Kurs obsługa klienta – część
teoretyczna (2-dniowe szkolenie - 16
godz.).
4.Kurs pierwsza pomoc – część
teoretyczna i praktyczna (1dniowe
szkoleni - 8 godz.).
Dla wszystkich osób biorących udział
ww. kursach przewidziano udział w
profilowanym kursie języka obcego
branżowego (120 h/grupę) angielskiego lub niemieckiego.

16.
„KILOMETRY W
STRONĘ KARIERY kompleksowy
program rozwoju
kwalifikacji
kierowców”
RPSL.11.03.00-2403HD/17

"TRAWERSADR" KURSY
SZKOLENIA
ADRIANOWICZ
KATARZYNA

Częstochowa:
Al. Kościuszki 10,
tel. 34 361 54 67,
trawers-adr@o2.pl
http://trawers.cze.pl/

Wsparciem zostaną objęte
os. pełnoletnie (z uwagi na
charakter wsparcia i
zgodność z przepisami),
pracujące, uczące się lub
zamieszkujące obszar woj.
śląskiego, które zgłaszają
chęć kształcenia
formalnego poprzez
podnoszenie/uzupełnienie
kwalifikacji w zakresie
transportu wraz z j. obcymi.

Oprócz samych kursów przewidziano
pokrycie kosztów badań lekarskich i
psychologicznych (zarówno przed
kursami prawa jazdy jak i kwalifikacji
wstępnej przyspieszonej) jak również
pokrycie kosztu pierwszego
egzaminu państwowego (zarówno
przed kursami prawa jazdy jak i
kwalifikacji wstępnej przyspieszonej).
MODUŁY-szkolenie kurs prawo jazdy
kat. C – skierowane dla 80 osób:
1.Kurs prawo jazdy kat. C-zajęcia
teoretyczne (20 godz.), zajęcia
praktyczne (30 godz.).
2.Kurs kwalifikacja wstępna
przyspieszona-zajęcia teoretyczne
(130 godz.), zajęcia praktyczne (8
godz.), część praktyczna jazda w
warunkach specjalnych (2 godz.).
3.Kurs podstawowy w zakresie
przewozu drogowego towarów

Teren woj.
śląskiego/
15.04.2018r31.07.2019r.

Nabór ciągły
od końca
maja 2018r.
do 31 lipca
2018r. – do
wyczerpania
miejsc w
projekcie

Wyłączenie z projektu
dotyczy os. prowadzących
działalność gospodarczą.
Bariera kwalifikacji do
projektu ze względu na płeć
nie występuje-w projekcie
mogą brać udział zarówno
kobiety i mężczyźni, bez
względu na poglądy
polityczne, religijne oraz
orientację seksualną z
wyłączeniem osób
odbywających karę
pozbawienia wolności.

niebezpiecznych wszystkich klas
(ADR podstawowy)-(4-dniowy kurs).
4.Kurs specjalistyczny-w zakresie
przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych w cysternach (ADR
specjalistyczny)-(3-dniowy kurs).
Moduły w ramach szkolenia kurs
prawo jazdy kat. D – skierowane dla
60 osób:
1.Kurs prawo jazdy kat. D – zajęcia
teoretyczne (20 godz.), zajęcia
praktyczne (40 godz.).
2.Kurs kwalifikacja wstępna
przyspieszona – zajęcia teoretyczne
(130 godz.), zajęcia praktyczne (8
godz.), część praktyczna jazda w
warunkach specjalnych (2 godz.).
3.Kurs obsługa klienta – część
teoretyczna (2-dniowe szkolenie - 16
godz.).
4.Kurs pierwsza pomoc – część
teoretyczna i praktyczna (1dniowe
szkoleni - 8 godz.).
Dla wszystkich osób biorących udział
ww. kursach przewidziano udział w
profilowanym kursie języka obcego
branżowego (120 h/grupę) angielskiego lub niemieckiego.
Oprócz samych kursów przewidziano
pokrycie kosztów badań lekarskich i
psychologicznych (zarówno przed
kursami prawa jazdy jak i kwalifikacji
wstępnej przyspieszonej) jak również
pokrycie kosztu pierwszego
egzaminu państwowego (zarówno
przed kursami prawa jazdy jak i

kwalifikacji wstępnej przyspieszonej).

17.
Spawacz na 5! Kursy
ręcznego cięcia
tlenowego i
plazmowego

Ośrodek
Szkolenia
Spawaczy
WELDER S.C.

Ul. Portowa 16 W,
44-102 Gliwice
tel. 609331453
biuro@oss-welder.pl

Osoby wieku 18+ pracujące
lub mieszkające lub uczące
się w woj. śląskim

Kurs ręcznego cięcia tlenowego z
egzaminem Instytutu Spawalnictwa
Kurs ręcznego cięcia plazmowego z
egzaminem Instytutu Spawalnictwa

od sierpnia
2018 r.
rekrutacja
ciągła

Woj. śląskie
1.07.2018 –
30.06.2020

www.oss-welder.pl

Imię i nazwisko osoby
do kontaktu:
Edyta Radomska

18.
Postaw na nowe
kwalifikacje
zawodowe!
RPSL.11.03.00-240420/17

Zakład
Doskonalenia
Zawodowego w
Katowicach

Bezpośredni numer
telefonu osoby
do kontaktu:
32 603 77 49
Adres biura projektu:
Katowice,
ul. Krasińskiego 2
Godziny pracy biura:
7.00 – 15.00
Adres strony
internetowej projektu:
www.zdz.katowice.pl

1. Do udziału w projekcie
mogą zgłosić się osoby
pracujące, uczące się lub
zamieszkujące na obszarze
województwa śląskiego w
rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego (KC).
Wsparcie w projekcie
kierowane jest w znacznej
mierze do osób
zatrudnionych w sektorze
MMŚP WŚ, jednakże nie
będzie żadnych ograniczeń
dla przedstawicieli dużych
przedsiębiorstw.
2. Kryteria formalne, uznaje
się za spełnione, jeśli
kandydat jest:
a) Osobą zamieszkałą
na terenie województwa
śląskiego, biorąca udział
w projekcie z własnej
inicjatywy
b)
Pracownikiem
w
rozumieniu art. 2 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974

1. Realizowane będą kursy:
 Spawanie MAG/TIG (248 h./gr.)
– 70 UP
 Ślusarz - spawacz (235 h./gr.) –
20 UP
 Przygotowanie
do
uzyskania
uprawnień elektroenergetycznych
o napięciu do 1kV (SEP) (30
h./gr.) – 30 UP
 Prawo jazdy kat. C (50h: 20h
zajęcia teoretyczne, 30h zajęcia
praktyczne)
+
kwalifikacja
wstępna (280h: 260h zajęcia
teoretyczne,
20
h
zajęcia
praktyczne)
 Prawo jazdy kat. C+E (25h
zajęcia praktyczne) - 40UP
 Kucharz (100h./gr.) – 30 UP
 Kierowca
operator
wózków
jezdniowych podnośnikowych z
wyłączeniem
specjalizowanych
(49 h: zajęcia teoretyczne i
praktyczne) – 30 UP
 Operator
koparko-ładowarek
(134h: zajęcia teoretyczne i
praktyczne) – 30 UP
 Wykonywanie
obróbki
na

Obszar
województwa
śląskiego
Okres
realizacji
2018-05-01
2020-04-30

Rekrutacja
prowadzona
w sposób
ciągły
-

r. – Kodeks pracy lub
osobą
świadczącą
usługi na podstawie
umowy
agencyjnej,
umowy zlecenia lub
innej
umowy
o
świadczenie usług, do
której zgodnie z ustawą
z dnia 23 kwietnia
1964r. – Kodeks cywilny
stosuje się przepisy
dotyczące zlecenia albo
umowy o dzieło i
dostarczy
stosowne
oświadczenie
potwierdzające
ten
status.
c)
Dostarczy
w
wymaganym
terminie
wypełniony poprawnie
formularz zgłoszeniowy,
oświadczenie
uczestnika projektu oraz
zaświadczenie
o
zatrudnieniu.
3.
Niespełnienie
któregokolwiek
z
w/w
kryteriów
formalnych
skutkuje
odrzuceniem
zgłoszenia.
4. Kryteria merytoryczne
będą
punktowane
wg
następującej skali:
- kobieta: +5 punktów,
osoby
z
niepełnosprawnością: +5
punktów,

obrabiarkach
sterowanych
numerycznie (163h) – 10 UP
 Krój i szycie (150h/gr.) – 30 UP
 Strzyżenie włosów, formowanie
fryzur i ondulowanie (267h:
zajęcia teoretyczne i praktyczne)
– 40 UP
 Instalator/serwisant
układów
chłodniczych, klimatyzacyjnych i
pomp ciepła – stacjonarnych
(F-gazy) (16h: zajęcia teoretyczne
i praktyczne) – 20 UP

- osoby powyżej 50 roku
życia: +5punktów,
- osoby z wykształceniem
ISCED 3: +3 punkty.
5. Uczestnikami projektu
nie mogą być osoby
odbywające
karę
pozbawienia wolności.

19.
Szansa na sukces!
Kompleksowy
program szkoleń
zawodowych
przedstawicieli
handlowych

20.
Kierowca na miarę
potrzeb

21.
Kwalifikacjom na
ratunek – II EDYCJA
RPSL.11.03.00-24041H/17-002

ELAMED SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALN
OŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA

OSK SILESIA
PIOTR DONIEC

Wojewódzkie
Pogotowie
Ratunkowe
w Katowicach

Al. Walentego
Roździeńskiego 188c,
40-203 Katowice

KATOWICE
40-092 KATOWICE
ul. Mickiewicza 10
tel. 537345123

szkolaratownictwa@wpr
.pl
tel. 32 609 31 57

Osoby pełnoletnie z
obszaru woj. śląskiego (tj.
pracują, uczą lub
zamieszkują na obszarze
woj. śląskiego w
rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego).

Mieszkaniec woj.
śląskiego

Wsparciem zostanie
objętych min. 700 osób
dorosłych (powyżej 18 r.ż.)
zamieszkałych
(w rozumieniu KC) lub
pracujących na terenie
województwa śląskiego
z wyłączeniem osób

- Szkolenia językowe branżowe i
ICT(język angielki zawodowy, ECDL
Profile)
- Szkolenia podnoszące umiejętności
miękkie (trening asertywności,
radzenie sobie ze stresem)
- Szkolenia podnoszące umiejętności
zawodowe (obsługa płacowa,
księgowość, przedstawiciel
handlowy, grafika komputerowa
PHOTOSHOP, grafika komputerowa
COREL, specjalista ds. zarządzana
zasobami ludzkimi, pracownik działu
kadr)
1. Prawo jazdy kat B szkolenia –
przedstawiciel Handlowy
2. Prawo jazdy kat C i E oraz
Kwalifikacja wstępna

Kursy KPP realizowane w ramach
projektu oparte zostały
o rozporządzenie Ministra Zdrowia
z 19.03.2007r. w sprawie kursu
kwalifikowanej pierwszej
pomocy. Program kursu KPP
obejmuje wykłady i ćwiczenia na
profesjonalnym sprzęcie. Każdy

01/03/2018 –
31/12/2019

Marzec 2018
– Maj 2019

Czerwiec
2018 –maj
2020

Sierpieńwrzesień
2018 oraz
marzec
kwiecień
2019

województwo
śląskie
2018/04/01 –
2020/03/31

01/04/2018 31/01/2020

fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą
(właścicieli przedsiębiorstw
pełniących funkcje
kierownicze, jak również
wspólników).
Projekt skierowany jest
do osób posiadających
pełną zdolność do
czynności prawnych,
zatr. lub pełniących
służbę
w jednostkach współpr. z
SRM zlokalizowanych w
woj. śląskim, których
stan zdrowia pozwala na
udzielanie KPP [wymóg
Rozporządzenia]. Brak
możliwości udziału w
projekcie osób z okr.
niepełnosprawnościami
(np. umysłowa 2 i 3 st.,
niewydolność serca w skali
NYHA III i IV, brak
kończyny, paraplegia
i tetraplegia).
Uczestnikami projektu
będzie min. 700 osób
dorosłych (pow. 18 r.ż.),
zgłaszających z własnej
inicjatywy chęć
podnoszenia/uzupełniania
kwalifikacji zawodowych
i uczestniczących z własnej
inicjatywy w szkoleniach (w
przyp. osób pracujących poza godzinami pracy.

uczestnik weźmie udział w kursie
składającym się z 66 h - zajęć
teoretycznych (25h) i zajęć
praktycznych (41h). Zajęcia
dydaktyczne zostaną poprowadzone
przez dwóch instruktorów oraz
jednego psychologa. Każda grupa
szkoleniowa będzie liczyła 12 osób.
Zaplanowano 65 edycji szkoleń.
Po ukończeniu kursu i pozytywnym
zaliczeniu egzaminu uczestnik
otrzymuje zaświadczenie o
ukończeniu kursu kwalifikowanej
pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu
ratownika zgodnie
z powyższym rozporządzeniem

22.
Orły Transportu kompleksowy
program
specjalistycznych
szkoleń
transportowych
RPSL.11.03.00-240410/17

CENTRUM
SZKOLENIOWOEDUKACYJNE
"PRYM" SAPETA
JOANNA

Ul. Dąbrowskiego
22/112
40-032 Katowice,
Email:
biuro@cseprym.pl
Telefon: 662 005 102

Grupa docelowa: 250 os.
dorosłych (15K/235M) z
terenu woj. śląskiego osoby bezrobotne, bierne
zaw. lub pracujące.
Kryteria formalne –
a. Posiadają status osoby
pełnoletniej
zgodnie
Kodeksem Cywilnym (
Dz.U. 1964 Nr 16 poz.
93
z
późniejszymi
zmianami);
b. Mieszkają, pracują lub
uczą
się
w
województwie;
c. Nie
prowadzą
działalności
gospodarczej;
d. Nie
są
powiązani
kapitałowo, osobowo z
Wnioskodawcą/Partner
em;
b) Złożyli
komplet
dokumentów
rekrutacyjnych.
1. Kryteria jakościowe –
weryfikacja na podstawie
oświadczeń
i
zaświadczeń:
a) kobieta (+10p.);
b) osoba powyżej 50 roku
życia (+2p.);
c) osoba
zamieszkująca
tereny wiejskie (+2p.);

1) Kierowca zawodowy – przewóz
rzeczy:
a) Kurs prawa jazdy kategorii C;
b) Kwalifikacja wstępna
przyspieszona na przewóz
rzeczy;
c) Bezpieczne mocowanie ładunku
w transporcie;
2) Kierowca zawodowy – techniki
jazdy:
a) Ecodriving;
b) Defensivedriving;
3) Kierowca zawodowy – kursy
specjalistyczne:
a) Ewidencjonowanie i rozliczanie
czasu pracy kierowców;
b) Radzenie sobie ze stresem:
c) Trening asertywności.

Śląskie/
październik
2018 - maj
2020

Od
października
2018

d) osoba
o
niskich
kwalifikacjach (+2p.);
e) osoba pozostająca bez
zatrudnienia (+2p.).

Grupa docelowa: 100 os.
dorosłych (6K/94M) z
terenu woj. śląskiego osoby bezrobotne, bierne
zawodowo lub pracujące

23.
Nowe kwalifikacje z
PRESTIGE
Europejskim
Centrum Kształcenia

24.
Specjalistyczne
kursy dla
zawodowych
kierowców w
województwie
śląskim

PRESTIGE
EUROPEJSKIE
CENTRUM
KSZTAŁCENIA

BAKAJ
TRANSPORT
RUDA ŚLĄSKA
KRZYSZTOF
BAKAJ

Biuro Projektu ul.
Wyzwolenia 27; 43-190
Mikołów
Tel. 518 481 636

Biuro Projektu
Ul. Roździeńska 41
40-382 Katowice
Tel. 516 185 413
kierowca.bakaj@wp.pl

Kryteria rekrutacji:
- wiek 21 lat i powyżej (data
urodzenia);
- zamieszkiwanie,
zatrudnienie lub kształcenie
się na terenie woj.
śląskiego.
Kryteria jakościowe:
- kobiety + 10 pkt.
- os. powyżej 50 r.ż. + 2
pkt.
- os. zamieszkujące tereny
wiejskie + 2 pkt.
- os. o niskich
kwalifikacjach + 2 pkt.
- os. pozostające bez
zatrudnienia + 2 pkt.

Dla każdego uczestnika planuje się
przeprowadzić:
- prawo jazdy kat. C: 20 godz. teorii +
30 godz. praktyki
- KWP dla kat. C: 130 godz. teorii +
10 godz. Praktyki
- dla 60 uczestników – ADR –
podstawy + cysterny: 40 godz. teorii

Woj. śląskie
01.04.201830.09.2019

07.201807.2019

Woj. Śląskie
01.05.2018 –
31.10.2019

07.2018 –
07.2019

Planuje się przeprowadzić
następujące formy wsparcia:
140 os. zatrudnionych,
kształcących się lub
mieszkaj. w woj. śląskim
(zg. z KC),

- dla 30 uczestników prawo jazdy kat.
C: 20 godz. teorii + 30 godz. Praktyki
oraz KWP dla kat. C: 130 godz. teorii
+ 10 godz. Praktyki + ADR –
podstawy + cysterny: 40 godz. Teorii
+ zajęcia z Eco – Drivingu oraz

Defensive – Drivingu
- dla 20 uczestników prawo jazdy kat.
C: 20 godz. teorii + 30 godz. Praktyki
oraz KWP dla kat. C: 130 godz. teorii
+ 10 godz. Praktyki
- dla 30 uczestników – prawo jazdy
kat. C+E: 20 godz. Teorii + 25 godz.
Praktyki + zajęcia z Eco – Drivingu
oraz Defensive – Drivingu
- dla 30 uczestników prawo jazdy kat.
D: 20 godz. teorii + 40 godz. Praktyki
oraz KWP dla kat. D: 130 godz. teorii
+ 10 godz. Praktyki + zajęcia z Eco –
Drivingu oraz Defensive – Drivingu
- dla 30 uczestników – ADR –
podstawy + cysterny: 40 godz. Teorii
+ zajęcia z Eco – Drivingu oraz
Defensive – Drivingu
Planuje się przeprowadzić
następujące formy wsparcia:

25.
Kursy dla kierowców
zawodowych w
województwie
śląskim

ERYKTRANS
SEBASTIAN
DONDELA

Biuro Projektu
Ul. Roździeńska 41
40-382 Katowice
Tel. 518 481 636
kierowca.eryktrans@wp.
pl

140 os. zatrudnionych,
kształcących się lub
mieszkaj. w woj. śląskim
(zg. z KC),

- dla 30 uczestników prawo jazdy kat.
C: 20 godz. teorii + 30 godz. Praktyki
oraz KWP dla kat. C: 130 godz. teorii
+ 10 godz. Praktyki + ADR –
podstawy + cysterny: 40 godz. Teorii
+ zajęcia z Eco – Drivingu oraz
Defensive – Drivingu
- dla 20 uczestników prawo jazdy kat.
C: 20 godz. teorii + 30 godz. Praktyki
oraz KWP dla kat. C: 130 godz. teorii
+ 10 godz. Praktyki
- dla 30 uczestników – prawo jazdy

Woj. Śląskie
01.05.2018 –
31.10.2019

07.2018 –
07.2019

kat. C+E: 20 godz. Teorii + 25 godz.
Praktyki + zajęcia z Eco – Drivingu
oraz Defensive – Drivingu
- dla 30 uczestników prawo jazdy kat.
D: 20 godz. teorii + 40 godz. Praktyki
oraz KWP dla kat. D: 130 godz. teorii
+ 10 godz. Praktyki + zajęcia z Eco –
Drivingu oraz Defensive – Drivingu

26.
„Kompletny
Przedstawiciel
Handlowy”
WNDRPSL.11.03.00-2403HE/17-003

Grupa Infomax
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Porcelanowa
11C, 40-246
Katowice

Biuro Projektu
„Kompletny
Przedstawiciel
Handlowy”
ul. Porcelanowa 11C,
40-246 Katowice.
adres e-mail:
projekt@grupainfomax.c
om
tel.: 510-270-171
www:
handlowcy.grupainfoma
x.eu

Wsparcie w ramach
projektu adresowane jest
do osób powyżej 18 roku
życia, uczących się,
zamieszkujących lub
pracujących na obszarze
województwa śląskiego, w
tym:
osób niepełnosprawnych,
biernych zawodowo,
bezrobotnych, w tym
długotrwale bezrobotnych,
osób pracujących,
uczących się zaocznie oraz
absolwentów.

- dla 30 uczestników – ADR –
podstawy + cysterny: 40 godz. Teorii
+ zajęcia z Eco – Drivingu oraz
Defensive – Drivingu
Szkolenie na kompletnego
przedstawiciela handlowego,
składające się z całego pakietu
wsparcia, które będzie miało za
zadanie wyposażyć uczestników
projektu w niezbędne kompetencje.
Tematyka szkolenia na kompletnego
przedstawiciela handlowego
obejmuje: techniki sprzedaży,
budowanie „marki” handlowca,
„osobowość” handlowca oraz sztukę
perswazji.
Dodatkowo w ramach projektu (do
wyboru) szkolenia z zakresu:
- elementy zarządzania czasem
i terytorium sprzedaży;
- grafika komputerowa
PHOTOSHOP;
- social media w marketingu
i sprzedaży.
Wszystkie szkolenia zakończą się

woj. śląskie

Rekrutacja
ciągła od
07.2018

procesem walidacji i certyfikacji.
W ramach projektu będzie można
skorzystać z branżowych szkoleń
językowych kompetencji dla
przedstawicieli handlowych.
Kursy języka angielskiego,
niemieckiego oraz francuskiego będą
zakończone międzynarodowym
egzaminem TOEIC lub TOEFL,
niemieckiego WIDAF, francuskiego
TFI.
Planuje się przeprowadzić
następujące formy wsparcia:

27.
Zdobądź kwalifikacje
kierowcy
zawodowego

HOYER POLSKA
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIAL
NOŚCIĄ

Biuro Projektu
Ul. Roździeńska 41
40-382 Katowice
Tel. 518 481 636
kierowca.hoyer@wp.pl

150 os (7K,143M)
pracujących, uczących się
lub zamieszkałych (zg.z
KC) na terenie woj.
śląskiego, które z własnej
inicjatywy chcą rozszerzyć
lub nabyć kwalifikacje
zawodowe.

- dla 30 uczestników prawo jazdy kat.
C: 20 godz. teorii + 30 godz. Praktyki
oraz KWP dla kat. C: 130 godz. teorii
+ 10 godz. Praktyki + ADR –
podstawy + cysterny: 40 godz. Teorii
+ zajęcia z Eco – Drivingu oraz
Defensive – Drivingu
- dla 30 uczestników prawo jazdy kat.
C: 20 godz. teorii + 30 godz. Praktyki
oraz KWP dla kat. C: 130 godz. teorii
+ 10 godz. Praktyki
- dla 30 uczestników – prawo jazdy
kat. C+E: 20 godz. Teorii + 25 godz.
Praktyki + zajęcia z Eco – Drivingu
oraz Defensive – Drivingu
- dla 30 uczestników prawo jazdy kat.
D: 20 godz. teorii + 40 godz. Praktyki
oraz KWP dla kat. D: 130 godz. teorii
+ 10 godz. Praktyki + zajęcia z Eco –
Drivingu oraz Defensive – Drivingu

Woj. Śląskie
01.04.2018 –
30.09.2019

07.2018 –
07.2019

- dla 30 uczestników ADR –
podstawy + cysterny: 40 godz. Teorii
+ zajęcia z Eco – Drivingu oraz
Defensive – Drivingu

