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Wstęp 

Prezentujemy Państwu skrócone opisy projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców 

zatwierdzonych do realizacji po ocenie Komisji Oceny Projektów w ramach I edycji konkursu  

następujących Działań Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 

(SPO RZL): 

− Działanie 1.1 – Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy 

− Działanie 1.5 – Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego 

ryzyka 

− Działanie 1.6 – Integracja i reintegracja zawodowa kobiet 

Mamy nadzieję, że ta krótka publikacja stanie się inspiracją w przygotowywaniu wniosków  

o dofinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego na trwające do 30 września 

2006 roku konkursy w ramach Działań 1.1, 1.5 i 1.6 SPO RZL. 

Informacje są prezentowane w układzie regionalnym. W publikacji umieszczono tylko 

te województwa, z których projekty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Oceny  

Projektów. Beneficjenci będą realizować zatwierdzone projekty po podpisaniu odpowiedniej umowy 

z Instytucją Wdrażającą. 
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Informacje dla projektodawców: 

Stanowiska informacyjne Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego: 

Małgorzata Ćwikła 
tel.: (22) 693 48 00, 
e–mail: malgorzata.cwikla@mgip.gov.pl 

Magdalena Kawecka 
tel.: (22) 693 46 18, 
e–mail: magdalena.kawecka@mgip.gov.pl 

Jarosław Pichla 
tel.: (22) 693 46 19, 
e–mail: jaroslaw.pichla@mgip.gov.pl 

Internet: 
 
www.efs.gov.pl 
 
www.DWFefs.gov.pl 
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województwo dolnośląskie 

Działanie 1.5 SPO RZL 

1. Towarzystwo Rozwoju Rodziny 

Adres: ul. Podwale 74, 50–449 Wrocław, 
tel.: 071 342–14–13 
e–mail: wrotrr@poczta.fm  

Tytuł projektu: „Kształcenie w zakresie nowoczesnych metod pracy z trudną młodzieżą”. 

Realizacja naszego projektu zakłada zwiększenie kwalifikacji i umiejętności pracowników  
z ośrodków opiekuńczo–wychowawczych i resocjalizacyjnych, poradni pedagogiczno–
psychologicznych, szkół, rodzinnych domów dziecka, świetlic socjoterapeutycznych i schronisk dla 
osób wykluczonych w zakresie nowoczesnych metod pracy z trudną młodzieżą (wykluczoną bądź 
zagrożoną tym zjawiskiem). Dla wymienionej grupy docelowej planujemy przeprowadzić 2 edycje 
szkoleń 6 miesięcznych dokształcających w tej dziedzinie. 
Projekt o zasięgu regionalnym będzie realizowany we Wrocławiu. Jego rozpoczęcie przewiduje się 
na czerwiec 2005, a zakończenie na kwiecień 2007. Planujemy, że 2 edycje szkoleń ukończy  
w sumie 100 osób. Za wdrażanie projektu odpowiedzialne jest Towarzystwo Rozwoju Rodziny. 

2. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu 

Adres: ul. Wagonowa 9, 53–609 Wrocław, 
tel.: 071 355 65 04 
e–mail: monika.s@dswe.wroc.pl  

Tytuł projektu: „PROGRESS – Wyższa Szkoła Kompetencji Zawodowych dla Kobiet”. 

W celu dostosowania kwalifikacji kobiet do realiów rynkowych naszego regionu z jednoczesnym 
dążeniem do wyrównania ich szans na europejskim rynku pracy należy rozwijać umiejętności  
efektywnego poszukiwania zatrudnienia, postawy przedsiębiorcze oraz przygotować do podjęcia 
prac godzących życie zawodowe z osobistym. Bezpośrednim odbiorcą projektu są kobiety  
bezrobotne i/lub poszukujące pracy i/lub bierne zawodowo oraz z obszarów wiejskich  
(preferowane). W projekcie zakłada się przeprowadzenie 4 bloków szkoleniowych (120 godzin zajęć 
przez 2 miesiące) dla grupy 100 kobiet (5 grup po 20 osób) z zakresu wsparcia psychologicznego,  
aktywizacji zawodowej, przedsiębiorczości (wraz z obsługą komputera i Internetu), znajomości 
prawa pracy i praw kobiet oraz konstruowanie Indywidualnych Planów Działania z doradcami  
zawodu, konsultacje z psychologiem i prawnikiem przez 5 miesięcy. Projektodawca to uczelnia, 
która posiada akredytację (luty 2003 r.). Do realizacji projektu udostępni sale wykładowe,  
ćwiczeniowe oraz laboratoria komputerowe. Zakres merytoryczny został przygotowany pod  
kierunkiem dr Alicji Czerkawskiej, specjalisty w zakresie poradnictwa edukacyjno–zawodowego. 

województwo kujawsko–pomorskie 

Działanie 1.6 SPO RZL 

1. Ośrodek Kształcenia i Promocji "Edukator" 

Adres: ul. Żeromskiego 40, 87–400 Golub–Dobrzyń, 
tel.: 056 683 45 46 
e–mail: biuro@edukator.neostrada.pl  

Tytuł projektu: "Kształcenie i rozwój". 

 
Celem projektu jest udzielenie wielostronnego wsparcia kobietom na rynku pracy, prowadzącego do  
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wzrostu stopy zatrudnienia i podniesienia ich statusu zawodowego i społecznego. Potrzebę realizacji 
wskazuje wysokie bezrobocie w województwie kujawsko–pomorskim (powyżej 20%) w szczególności 

wśród kobiet pochodzących z obszarów wiejskich. Projekt przewiduje: realizację  
szkoleń mających na celu nabycie umiejętności i wiedzy z zakresu zawodu szwaczka–krojczy;  
nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy – warsztaty poszukiwania pracy, zajęcia  
z psychologiem. Projekt przewiduje również zainicjowanie akcji mającej na celu zaktywizowanie całej 
grupy beneficjentów oraz podniesienie świadomości i statusu przydatności społecznej. 

Planowane rezultaty projektu: 

− uzyskanie kwalifikacji w nowym zawodzie 
− otrzymanie certyfikatów–zaświadczeń przez minimum 80% zakwalifikowanych osób 
− podwyższenie świadomości przydatności społecznej, a także własnej wartości 
− znalezienie zatrudnienia dla min. 30% osób biorących udział w szkoleniu 

województwo lubelskie 

Działanie 1.5 SPO RZL 

1. Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny 

Adres: ul. Lubartowska 74A, 20–094 Lublin, 
tel.: 081 710 19 25 
e–mail: biuro@fundacja.lublin.pl 

Tytuł projektu: „Z nową wiedzą w stronę Domu”. 

Głównym celem projektu jest ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego i zawodowego  
poprzez przygotowanie 4 grup: bezdomnych, długotrwale bezrobotnych, wolontariuszy i kadry  
pracującej z osobami bezdomnymi do integracji ze społeczeństwem na otwartym rynku pracy. 
Program zawiera szereg szkoleń i warsztatów doradczych, które są odpowiedzią na obecne  
zapotrzebowanie zawodowe lubelskiego rynku pracy, jak również na możliwości osobowościowe  
i edukacyjne beneficjentów. Zostaną opracowane indywidualne plany wsparcia do realizacji których 
zaproponujemy następujące działania: warsztaty diagnozujące potencjał zawodowy i możliwości 
rozwoju osobowościowego oraz działania profilaktyczne, osłonowe i aktywizujące: indywidualne 
poradnictwo: socjalne, prawne, zawodowe powiązane ze wsparciem psychologicznym. Beneficjenci 
otrzymają certyfikaty i dyplomy potwierdzające nabyte przez nich umiejętności. Wszelkie działania 
zmierzać będą do ukształtowania umiejętności aktywizujących na rynku pracy, w środowisku  
społecznym i lokalnym oraz dających perspektywę na podjęcie pracy oraz tworzenie i prowadzenie 
CIS w przyszłości. 

2. Stowarzyszenie Emaus 

Adres: Krężnica Jara 498, 20–515 Lublin,  
tel.: 081 511 91 31 
e–mail: emaus@emaus.lublin.pl 

Tytuł projektu: „RAZEM MOŻNA WIĘCEJ – integracja zawodowa i społeczna osób długotrwale  
bezrobotnych”. 

Projekt jest koncepcją współpracy partnerskiej na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób 
zagrożonych wykluczeniem z powodu długotrwałego bezrobocia.  
Rozpoznając potrzeby lokalnego rynku oraz możliwości zawodowe bezrobotnych zauważamy brak 
ich synchronizacji. Z analizy danych WUP w Lublinie wynika, iż najliczniejszą grupą bezrobotnych 
są osoby w wieku 25–34 lata oraz osoby o niskim poziomie wykształcenia. Stanowią one również 
największy odsetek pod względem długotrwałego pozostawania bez pracy. Istnieje konieczność 
opracowania systemu wsparcia dla tak dużej grupy zagrożonych wykluczeniem. Współpraca  
powiatowych urzędów pracy, izby rzemieślniczej podejmowana z inicjatywy organizacji  
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pozarządowej tworzy system pomocy przy wykorzystaniu narzędzi i metod już istniejących, ale 
używanych dotychczas separatywnie. Kwalifikacje zawodowe potwierdzone uznawanymi  
egzaminami, wsparcie psychosocjalne, umiejętności poruszania się na rynku pracy oraz praktyczne 
doświadczenia zawodowe stanowić będą kompleksowe wsparcie bezrobotnych jak również swoisty 
pilotaż współpracy lokalnej. 

3. Zamojskie Stowarzyszenie Edukacji i Pomocy Socjalnej Młodzieży 

Adres: ul. Kilińskiego 86A, 22–400 Zamość, 
tel.: 084 627 33 73 
e–mail: kazik1301@poczta.onet.pl 

Tytuł projektu: „Klucz do lepszego życia”. 

Celem projektu jest pobudzenie aktywności zawodowej 30 osób wykluczonych społecznie w ramach 
samopomocowej grupy wsparcia. 
Zostanie on zrealizowany poprzez szereg kompleksowych działań z zakresu wsparcia psychologicz-
nego, społecznego i podniesienia kwalifikacji zawodowych w utworzonym w tym celu ośrodku. 
W ramach integracji społecznej zostaną przeprowadzone działania mające na celu odzyskanie  
poczucia własnej wartości i wiary we własne siły. Odbędzie się to poprzez: zdiagnozowanie  
potencjału osobowościowego i zawodowego uczestników, zajęcia terapeutyczne w grupach  
wsparcia, edukację w grupach samokształceniowych, kształtowanie postawy proaktywnej,  
podnoszenie zdolności komunikacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, pracę nad 
poprawą wizerunku uczestników. Zajęcia będą odbywać się dwa razy w tygodniu, po cztery godziny 
każde. Kolejnym etapem będzie podniesienie kwalifikacji zawodowych adekwatnie do możliwości 
uczestników i zapotrzebowania lokalnego rynku pracy, po 140–godzinnym kursie zawodowym  
potwierdzonym zaświadczeniem 10 osób odbędzie 3–miesięczne przygotowanie zawodowe  
u pracodawcy. W rezultacie 11–miesięczna reintegracja ułatwi powrót na otwarty rynek pracy. 

Działanie 1.6 SPO RZL 

1. CONSULTOR Sp. z o.o. 

Adres: ul. Bohaterów Monte Cassino 16, 20–808 Lublin, 
tel.: 081 746 18 13 
e–mail: spo@consultor.pl  

Tytuł projektu: "Kobieta Aktywna". 

Celem projektu jest udzielenie wsparcia kobietom na rynku pracy, prowadzące do wzrostu stopy ich 
zatrudnienia oraz podniesienia statusu zawodowego i społecznego. Projekt adresowany jest do 200 
kobiet z obszaru województwa lubelskiego, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet z obszarów 
wiejskich. W ramach projektu Wnioskodawca proponuje cele i przedsięwzięcia: 

− Wspieranie dostępu kobiet do edukacji, efektywnych szkoleń zawodowych, doradztwa  
i poradnictwa zawodowego poprzez szkolenia, warsztaty, doradztwo zawodowe, prawne  
i psychologiczne, tworzenie indywidualnych planów działań 

− Promowanie programów specjalnych i innowacyjnych, w tym programów umożliwiających 
tworzenie nowych miejsc pracy dla beneficjentów poprzez warsztaty, doradztwo  
zawodowe, prawne i psychologiczne (w tym tworzenie indywidualnych planów działania), 
utworzenie punktów informacyjno– doradczych, zapewnienie opieki nad dziećmi i osobami 
zależnymi 

Projekt ma charakter kompleksowy: obejmuje poradnictwo zawodowe, psychologiczne, tworzenie 
Indywidualnych Planów Działania, szkolenia zawodowe, opracowanie i uruchomienie baz danych  
o lokalnych rynkach pracy, co ma na celu zwiększenie efektywności całego przedsięwzięcia. 
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2. Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw 

Adres: Marszałkowska 9/15, 00–626 Warszawa 
tel.: 0506118174 
e–mail: mkksi@op.pl 

Tytuł projektu: „KOBIETY WIEJSKIE Z POWIATU ŁUKOWSKIEGO – KOBIETY AKTYWNE NA RYNKU 
PRACY”. 

Celem projektu jest wspieranie aktywnej polityki rynku pracy, poprzez promowanie dostępu do 
aktywnych metod zwalczania i przeciwdziałania bezrobociu, kobietom zamieszkującym tereny  
wiejskie w powiecie łukowskim. 

W ramach programu przewidziana jest realizacja następujących działań: 

– działania poziome: 

1. Upowszechnienie idei programu – promocja 
2. Rekrutacja uczestników 

– działania pionowe: 

1. Poradnictwo zawodowe wraz z tworzeniem Indywidualnych Planów Działania; 
2. Realizacja Indywidualnych Planów Działania w tym: 

a. organizacja szkoleń 
b. organizacja staży 
c. organizacja przygotowania do wykonywania zawodu 
d. organizacja prac interwencyjnych 

3. Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej 
4. Świadczenie usług doradztwa psychologicznego oraz prawnego 
5. Monitoring programu.  

Beneficjentami ostatecznymi są bezrobotne kobiety (150 osób), figurujące w rejestrach  
Powiatowego Urzędu pracy w Łukowie, które: 

1. cechuje bierność zawodowa 
2. posiadają niskie i zdezaktualizowane kwalifikacje 
3. zamieszkują tereny wiejskie 

województwo lubuskie 

Działanie 1.5 SPO RZL 

1. Akademia Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 

Adres: ul. Wojska Polskiego 7, 68–100 Żagań, 
tel.: 068 478 17 54 
e–mail: halina.zyzanska@ap.org.pl 

Tytuł projektu: „Horyzont –Integracja zawodowa osób dotkniętych długotrwałym bezrobociem”. 

Projekt przewiduje objęcie 60 długotrwale bezrobotnych osób z powiatów: żagańskiego i żarskiego 
realizowanym na przestrzeni 8 miesięcy, kompleksowym programem wsparcia zawierającym  
moduły: 

1. Aktywizacja zawodowa (faza motywacji i orientacji + szkolenie wstępne, nakierowane na 
integrację społeczną i kształcenie umiejętności poruszania się na rynku pracy poprzez  
opanowanie podstaw obsługi komputera i poruszania się w sieci Internet ( praca on–line), 
zasad komunikacji interpersonalnej i pracy w grupie). 

2. Szkolenia: 
− monter nowoczesnych instalacji wodno–kanalizacyjnych, 
− pracownik robót wykończeniowych w budownictwie, 
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− grafik komputerowy, 
− sprzedawcy magazynier. 

Wraz z 4–miesięcznym przygotowaniem zawodowym w zakładach pracy w regionie, uzupełnione  
o dostosowane do indywidualnych potrzeb doradztwo zawodowe i pomoc psychologiczną.  
W bezpośrednim rezultacie realizacji działań 10% osób znajdzie stałe zatrudnienie jeszcze w trakcie 
trwania projektu, a kolejne 30% w 6 m–cy po jego zakończeniu. 
Projekt przyczyni się do społecznej i zawodowej integracji uczestników, zapobiegając tym samym 
ich wykluczeniu społecznemu. 

województwo łódzkie 

Działanie 1.1 SPO RZL 

1. Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich w Łodzi 

Adres: ul. Zielona 15, 90–601 Łódź, 
tel.: 042 632 80 84 
e–mail: i.mertyn@boie.pl 

Tytuł projektu: „Model Programów Szkoleniowych dla Publicznych Służb Zatrudnienia”. 

Celem projektu jest doskonalenie kadr publicznych służb zatrudnienia poprzez wypracowanie  
modelu programów szkoleniowych zwiększających kompetencje zawodowe dla pracowników  
działów doradztwa zawodowego, szkoleń, pośrednictwa pracy i projektów EFS.  
W ramach projektu zostaną przeprowadzone wstępne badania potrzeb szkoleniowych oraz pilotaże 
szkoleniowe z superwizją. Poprzez pilotaże zostaną zweryfikowane przyjęte założenia i na tej  
podstawie zostanie opracowany raport z modelem ścieżki kształcenia na zasadzie LLL (life long 
learning) dla wspomnianej grupy. Raport będzie zawierał zalecane moduły szkoleniowe oraz formy  
i techniki ich prowadzenia. Projekt zakłada również powstanie internetowej platformy służącej  
doradztwu, wymianie doświadczeń oraz najlepszych praktyk z wykorzystaniem projektów finanso-
wanych z Programów Wspólnotowych w Unii Europejskiej (Leonardo da Vinci, Sokrates–Grundtvig). 

Działanie 1.5 SPO RZL 

1. ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. 

Adres: ul. Grunwaldzka 5, 99–301 Kutno, 
tel.: 0 505 002 875 
e–mail: m.kotynia@asm–poland.com.pl 

Tytuł projektu: „Diagnozowanie potencjału zawodowego młodzieży zagrożonej wykluczeniem  
społecznym”. 

Projekt w ramach zaplanowanych działań stawia sobie za cel przystosowanie do życia społecznego 
młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym i zwiększenie jej aktywności zawodowej przy 
wdrożeniu wypracowanych form wsparcia ze świadomością, że nie można zamykać osobom  
wkraczającym w dorosłe życie drogi do przyszłości. 
Celem Partnerstwa jest uświadomienie młodzieży konieczności planowania rozwoju zawodowego, 
mobilności, przedsiębiorczości i pokazanie sposobów pokonywania barier. Aby to osiągnąć, będą 
przeprowadzane szkolenia dotyczące przezwyciężania problemów, metod integracji społecznej oraz 
zwiększania samodzielności życiowej młodzieży i warsztaty obejmujące diagnozowanie potencjału 
zawodowego beneficjentów ostatecznych, możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. Ponadto 
odbędą się warsztaty edukacyjno–wychowawcze na rzecz młodzieży trudnej w celu powrotu do 
nauki, zdobycia zawodu i usamodzielnienia oraz zapobiegania dysfunkcjom społecznym. Istotnym 
przedsięwzięciem będzie promowanie wolontariatu w celu aktywizacji zawodowej młodzieży.  
Powyższe działania poprzedzi analiza efektywności dotychczas świadczonej pomocy dla młodzieży 
trudnej i badania potrzeb i oczekiwań tej grupy. 
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2. NZOZ MONAR Ośrodek Rehabilitacyjno–Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży 

Adres: Fundacja Studiów Europejskich – Instytut Europejski, ul. Piotrkowska 262/264,  
90–361 Łódź,  
tel.: 042 637 05 86 
e–mail: mbogucka@ie.lodz.pl 

Tytuł projektu: „RAZEM – Rehabilitacja, Aktywizacja Zawodowa, Edukacja absolwentów Monaru”. 

Celem projektu jest przygotowanie uczestników projektu do wejścia na rynek pracy poprzez  
podjęcie kompleksowych działań. Pierwszy etap kładzie nacisk na wsparcie w zakresie integracji 
społecznej, a konkretnie na takie działania jak terapia grupowa i hippoterapia co ma na celu  
zwiększenie możliwości zatrudnienia poprzez zbudowanie wiary w siebie. Drugi etap koncentruje się 
na integracji zawodowej uczestników, a konkretnie na takich działaniach jak szkolenie na temat 
rynku pracy (moduł A) oraz szkolenie w zakresie pomocy UE dla narkomanów (moduł B) co ma na 
celu przygotowanie do aplikowania o środki EFS oraz przygotowanie do pracy w centrum  
informacyjno–doradczym. Trzeci etap dotyczy utworzenia centrum informacyjno–doradczego dla 
narkomanów przy stowarzyszeniu MONAR w Łodzi prowadzonego przez osoby uzależnione, które 
będzie pomagało w znalezieniu zatrudnienia oraz propagowało wiedzę na temat pomocy UE dla 
osób uzależnionych. 

Działanie 1.6 SPO RZL 

1. BDB AGOS Sp. Z o.o. 

Adres: ul. Wigury 13, 90–302 Łódź, 
tel.: 042 636 95 84 
e–mail: tgrudzinski@bdbagos.com  

Tytuł projektu: "Bądź lepsza na starcie". 

Cele: 
− zaktywizowanie zawodowe i przygotowanie do skutecznego poruszania się po rynku pracy 
− promocja wysokich kwalifikacji kobiet 
− ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia kobiet 

Składa się z 5 części:  

Część 1 – szkoleniowa – ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych kobiet – składa 
się z następujących szkoleń: kurs języka angielskiego, kurs informatyczny, zajęcia  
z prawnych i ekonomicznych aspektów zatrudniania i samozatrudnienia kobiet oraz  
szkolenie samozatrudnienia. Część każdego ze szkoleń przeprowadzana jest w formie  
e–learningu.  

Część 2 – szkolenia warsztatowe – ich celem jest zaktywizowanie zawodowe uczestniczek  
w zakresie aktywnego poruszania się po rynku pracy, autoprezentacji, budowania pewności 
siebie, radzenia sobie ze stresem, negatywnymi przekonaniami, zarządzania własną karierą 
i celami.  

Część 3 – doradcza – obejmuje stały dostęp do doradców zawodowych, psychologów,  
doradców prawno – ekonomicznych.  

Część 4 – promocyjna – w tym konferencje oraz utworzenie portalu internetowego.  

Część 5 – symulacyjna – opracowanie gry symulacyjnej związanej z poszukiwaniem pracy, 
w której każda z uczestniczek weźmie udział w rozmowie kwalifikacyjnej. 
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2. Krajowa Izba Mody 

Adres: ul. Piotrkowska 282a, 93–034 Łódź, 
tel.: 042 683 21 40 
e–mail: kim@kim.org.pl  

Tytuł projektu: „Rozwój aktywności gospodarczej kobiet, pozostających z przyczyn osobistych  
i rodzinnych bez zatrudnienia”. 

Głównym celem projektu będzie odpowiednia aktywizacja gospodarcza i społeczna kobiet oraz  
dostarczenie im wiedzy niezbędnej do założenia i poprowadzenia własnej działalności gospodarczej. 
Celem projektu będzie również poszerzenie wiedzy kobiet na temat działania przedsiębiorstw  
w Polsce ze szczególnym zwróceniem uwagi na najprężniej działające firmy w województwie  
łódzkim, których właścicielami są kobiety. Chcielibyśmy również aby kobiety dostrzegły, że  
prowadzenie własnego przedsiębiorstwa nie jest takie trudne, i że można na tym polu osiągać 
ogromne sukcesy. Działania projektu przyczynią się do zwiększenia roli kobiet w sektorze biznesu. 
Głównym zadaniem będzie zorganizowanie cyklu szkoleń połączonych z warsztatami i doradztwem.  
Rezultatem przedsięwzięcia będzie przede wszystkim przybliżenie kobietom funkcjonowania MSP na 
rynku polskim poprzez przygotowanie spotkań z właścicielkami firm. W ramach realizacji projektu 
zakłada się również utworzenie i prowadzenie strony internetowej o charakterze forum  
dyskusyjnego, gdzie osoby zainteresowanie będą mogły uzyskać informacje na temat możliwości 
zakładania własnych firm oraz wymienić się swoimi doświadczeniami. 

województwo małopolskie 

Działanie 1.5 SPO RZL 

1. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego 
i Administracji 

Adres: Ośrodek MISTiA, ul. Mickiewicza 2, 33–100 Tarnów, 
tel.: 014 621 22 16 
e–mail: tarnow@mistia.org.pl 

Tytuł projektu: „Umiem więcej – więcej i skuteczniej pomogę”. 

Projekt "Umiem więcej – więcej i skuteczniej pomogę" ma na celu wzmocnienie efektywności  
funkcjonowania instytucji zajmujących się pomocą osobom z grup szczególnego ryzyka.  
W ramach projektu, osobom pracującym w instytucjach pomocy społecznej, organizacjach  
pozarządowych oraz kadrze nauczycieli, wychowawców i instruktorów pracujących z młodzieżą 
trudną a także wolontariuszom zostanie zaproponowany cykl szkoleń podwyższających kwalifikacje 
i kompetencje zawodowe. Szkolenia te będą się odbywały w miastach powiatowych, możliwie blisko 
miejsca zamieszkania beneficjentów ostatecznych. Prowadzone będą metodami warsztatowymi 
ukierunkowanymi na doskonalenie metod i technik pracy socjalnej. Przeszkolenie pracowników 
udzielających bezpośredniej pomocy osobom z grup szczególnego ryzyka w konsekwencji podniesie 
jakość i efektywność świadczonych usług oraz poprawi funkcjonowanie instytucji zajmujących się 
udzielaniem wsparcia, przez co przyczyni się do osiągnięcia celów SPO RZL oraz EFS. 

2. Niepubliczna Placówka Oświatowa EST 

Adres: ul. Al. M.B. Fatimskiej 66, 34–100 Wadowice, 
tel.: 0 696 086 807 
e–mail: EST@EST.IQ.PL 

Tytuł projektu: „U2 in London – szkolenie językowe dla młodzieży trudnej”. 

 
Projekt ma na celu opracowanie i wdrożenie programu kompleksowego szkolenia (język angielski  
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oraz warsztatowy trening w zakresie sprawności społecznych) dla 30 młodych osób zaliczających 
się do tzw. młodzieży trudnej. 

Program szkolenia nawiązuje do zainteresowań i marzeń młodych ludzi związanych z emigracją 
zarobkową (stąd wieloznaczny fragment tytułu w języku angielskim, który zostanie wykorzystany w 
akcji promocyjnej) by zaoferować atrakcyjną propozycję podniesienia lub uzupełnienia kwalifikacji 
zawodowych i umiejętności samodzielnego radzenia sobie w życiu dorosłym. Projekt wypełnia niszę 
w ofercie kształcenia pozaszkolnego dla tej grupy beneficjentów w regionie i wpisuje się  
bezpośrednio w strategię rozwoju województwa i powiatu (rozwój kształcenia ustawicznego dla 
młodzieży na bazie szkół wiejskich). 

Działanie 1.6 SPO RZL 

1. Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Adres: ul. Jagiellońska 14, 33–300 Nowy Sącz, 
tel.: 018 440 81 63 
e–mail: sarr@sarr.com.pl  

Tytuł projektu: „Sądecko – Gorlicko – Limanowskie Grupy Wsparcia dla Bezrobotnych Kobiet”. 

Celem projektu jest pomoc, w zmianie postawy życiowej, podjęciu zatrudnienia lub  
samozatrudnienia długotrwale bezrobotnym kobietom, zamieszkującym miasto Nowy Sącz, powiat 
nowosądecki, gorlicki i limanowski, poprzez stworzenie dla nich grup wsparcia, przeprowadzenie 
programu psycho–edukacyjnego oraz szkoleń zawodowych, dzięki którym będą one mogły pogodzić 
życie rodzinne i zawodowe oraz uzyskać możliwość zmiany swoich kwalifikacji. Stworzonych  
zostanie 12 grup, w których będą przeprowadzone zajęcia i konsultacje indywidualne  
z psychologiem, kurs komputerowy, warsztaty z doradcą zawodowym prowadzące do stworzenia 
Indywidualnych Planów Działań, kursy przygotowujące je do podjęcia bardziej elastycznych form 
zatrudnienia (w zawodzie opiekunki: do dzieci, do osób starszych, osób zajmujących się  
komputerowym przepisywaniem tekstów, osób przygotowujących przyjęcia). Zostanie stworzone 
centrum logistyczne, w którym będą one mogły wspólnie realizować własne pomysły prowadzące 
do znalezienia zatrudnienia. Najaktywniejsze z uczestniczek zostaną ukierunkowane do stworzenia 
firmy zajmującej się pośrednictwem pracy. Tworzona będzie również baza danych ofert pracy na 
lokalnym rynku. 

2. Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa 

Adres: ul. Grunwaldzka 24, 31–524 Kraków, 
tel.: 0 508 907 062 
e–mail: cirs@cirs.pl 

Tytuł projektu: „I Ty możesz być aktywna zawodowo”. 

Głównym celem projektu jest wspieranie przedsiębiorczości wśród kobiet z małych miejscowości  
i wsi województwa małopolskiego. Grupa docelowa projektu to kobiety, które mają trudności  
w poruszaniu się po rynku pracy (zatrudnione, jak i bezrobotne). Powyższy cel zrealizowany  
zostanie poprzez organizację kursów szkoleniowych wybieranych w zależności od zainteresowań 
przez kobiety z zakresu: 

− zakładania i rozwijania własnej firmy, 
− działalności w trzecim sektorze, 
− poruszania się na rynku pracy, 
− doradztwa z zakresu psychologicznego, prawnego, ekonomicznego i zdobywania funduszy, 
− inicjowania tworzenia lokalnych grup inicjatywnych. 

W projekcie weźmie udział 216 kobiet. Każdy kurs szkoleniowy składa się z czterech 6–godzinnych 
szkoleń doskonalących zarówno „miękkie” umiejętności (komunikacja, autoprezentacja, etc.) jak  
i wiedzę (zakładanie firmy, stowarzyszenia, pisanie cv, etc.). Realizacja projektu przyczyni się do 
rozbudzenia motywacji, zwiększenia kwalifikacji i wiedzy wśród kobiet, co pomoże w rozwijaniu  
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własnej kariery zawodowej w jednym z trzech wariantów: własna działalność gospodarcza,  
zatrudnienie, działalność pozarządowa. 

3. Grupa 24. Szkolenia i Doradztwo. Tomasz Dąbrowski 

Adres: Broniewskiego 20, 33–300 Nowy Sącz, 
tel.: 012 421 99 24 
e–mail: anna.machala@grupa24.pl 

Tytuł projektu: „Kobiece Warsztaty Przedsiębiorczości – szkolenia przygotowujące do założenia 
własnej firmy”. 

Głównym celem projektu jest wykształcenie trwałych postaw przedsiębiorczości oraz nabycie  
nowych umiejętności i kwalifikacji przez kobiety chcące założyć własną działalność gospodarczą. Cel 
ten zostanie osiągnięty przez zorganizowanie cyklu intensywnych szkoleń dla 150 kobiet  
(10 spotkań w 10 grupach). Szkolenia będą się odbywać w formie warsztatów, w grupach  
15–osobowych, w oparciu o interaktywne metody, bazujące na aktywności uczestniczek,  
a niezbędna wiedza teoretyczna będzie przekazywana w formie materiałów szkoleniowych.  
Projekt zakłada także utworzenie punktów konsultacyjnych (spotkania z prawnikiem, psychologiem 
i specjalistami w zakresie pozyskiwania funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej).  
Przeszkolone kobiety oprócz nabytej wiedzy zyskają świadomość, że założenie własnej firmy jest 
proste, przełamując tym samym barierę psychologiczną przed rozpoczęciem własnej działalności 
gospodarczej. Projekt jest całkowicie zgodny z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej. 

4. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Adres: ul. Kordylewskiego 11, 31–542 Kraków, 
tel.: 012 413 85 51 
e–mail: marr@marr.pl 

Tytuł projektu: „System wsparcia kobiet na małopolskim rynku pracy”. 

Głównym celem projektu jest dostosowanie umiejętności i zwiększenie kwalifikacji zawodowych 
kobiet do wymogów rynku pracy. Cel realizowany będzie poprzez następujące cele cząstkowe:  
doskonalenie instytucjonalnej obsługi rynku pracy, tworzenie warunków do rozwoju nowych miejsc 
pracy oraz dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy. Beneficjentami projektu są 
kobiety z województwa małopolskiego. Projekt przewiduje zorganizowanie punktu doradztwa  
zawodowego w ramach którego prowadzone będzie indywidualne i grupowe poradnictwo  
zawodowe, organizowane będą szkolenia mające na celu podniesienie kwalifikacji beneficjentów 
oraz motywujące do prowadzenia działalności gospodarczej, zostanie przeprowadzona analiza  
popytu na oczekiwania przez pracodawców na umiejętności i kwalifikacje pracowników oraz  
prowadzone będzie pośrednictwo pracy. 

5. Centrum Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa 

Adres: ul. Grunwaldzka 24, 31–524 Kraków, 
tel.: 0 508 907 062 
e–mail: cirs@cirs.pl 

Tytuł projektu: „I Ty możesz być aktywna zawodowo”. 

Głównym celem projektu jest wspieranie przedsiębiorczości wśród kobiet z małych miejscowości  
i wsi województwa małopolskiego. Grupa docelowa projektu to kobiety, które mają trudności  
w poruszaniu się po rynku pracy (zatrudnione, jak i bezrobotne). Powyższy cel zrealizowany  
zostanie poprzez: 

organizację kursów szkoleniowych wybieranych w zależności od zainteresowań przez kobiety  
z zakresu: 

− zakładania i rozwijania własnej firmy, 
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− działalności w trzecim sektorze, 
− poruszania się na rynku pracy, 
− doradztwa z zakresu psychologicznego, prawnego, ekonomicznego i zdobywania funduszy, 
− inicjowania tworzenia lokalnych grup inicjatywnych. 

W projekcie weźmie udział 216 kobiet. Każdy kurs szkoleniowy składa się z czterech 6–godzinnych 
szkoleń doskonalących zarówno „miękkie” umiejętności (komunikacja, autoprezentacja, etc.) jak  
i wiedzę (zakładanie firmy, stowarzyszenia, pisanie cv, etc.) Realizacja projektu przyczyni się do 
rozbudzenia motywacji, zwiększenia kwalifikacji i wiedzy wśród kobiet, co pomoże w rozwijaniu 
własnej kariery zawodowej w jednym z trzech wariantów: własna działalność gospodarcza,  
zatrudnienie, działalność pozarządowa. 

6. Zakład Doskonalenia Zawodowego  

Adres: ul. Wybickiego 3a, 31–261 Kraków, 
tel.: 012 632 93 07 
e–mail: zdz@zdz.krakow.pl  

Tytuł projektu: „KOBIETA AKTYWNA program na rzecz równych szans na rynku pracy”. 

Celem projektu jest zwiększenie liczby kobiet podnoszących swoje kwalifikacje i uzyskujących  
zatrudnienie na małopolskim rynku pracy. Projekt obejmie wsparciem kobiety, które zostały  
wykluczone z aktywności zawodowej, pozostawały długo bez pracy oraz kobiety o niskich  
i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, z uwzględnieniem beneficjentek z obszarów wiejskich. Celem 
projektu jest także promowanie przedsiębiorczości wśród kobiet, które po zakończeniu udziału  
w projekcie rozpoczną własną działalność gospodarczą.  

Wsparcie przewidziane w projekcie ma charakter innowacyjny i kompleksowy.  
Obejmie następujące formy przedsięwzięć: 

1. wsparcie merytoryczne poprzez:  
− doradztwo zawodowe,  
− specjalistyczne szkolenia zawodowe uzupełniające, podnoszące, aktualizujące oraz 

dające nowe kwalifikacje,  
− szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, 

2. wsparcie psychologiczne poprzez wzmocnienie poczucia własnej wartości i kształtowanie 
postaw asertywnych,  

3. wsparcie informacyjne poprzez dostarczenie informacji niezbędnych do prowadzenia  
własnej działalności gospodarczej,  

4. wsparcie organizacyjno–materialne poprzez refundację kosztów i działania towarzyszące. 

7. Niepubliczna Placówka Oświatowa EST 

Adres: Al. M.B. Fatimskiej 66, 34–100 Wadowice, 
tel.: 0 696 086 807 
e–mail: EST@EST.IQ.PL  

Tytuł projektu: „Szkolenie w zakresie języków obcych dla kobiet podnoszących kwalifikacje  
zawodowe”. 

Szkolenie w zakresie języków obcych adresowane jest do kobiet z terenów wiejskich okolic Kalwarii 
Zebrzydowskiej podnoszących kwalifikacje w zakresie sprawności koniecznych do podjęcia lub 
utrzymania zatrudnienia w regionie. Projekt przewiduje zorganizowanie dwuletnich kursów języka 
angielskiego i włoskiego dla 36 osób. Zakres szkolenia obejmuje wszystkie ważne sprawności  
językowe (rozumienie tekstu i mowy, konwersacja i korespondencja handlowa) oraz ich praktyczne 
doskonalenie w formie warsztatów z wykorzystaniem ICT (oferty firm w Internecie, korespondencja 
e–mail, korzystanie z platform e–learningu). Wszystkie te sprawności są konieczne by umożliwić 
kobietom podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia w firmach prowadzących transakcje  
międzynarodowe (import, eksport, turystyka). Stanowią też jeden z priorytetów szkolenia dla tej  
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grupy beneficjentów w obliczu bardzo niskiego poziomu znajomości języków obcych zarówno wśród 
kobiet zatrudnionych jak i poszukujących pracy. 
 
województwo mazowieckie 

Działanie 1.1 SPO RZL 

1. Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa – FDPA w Warszawie 

Adres: ul. Marymoncka 32 B/19, 01–869 Warszawa, 
tel.: 022 864 03 90 
e–mail: fdpa@fdpa.org.pl 

Tytuł projektu: „Nowe umiejętności dla nowych wyzwań na rynku pracy”. 

Projekt stawia sobie za cel przygotowanie 3 instytucji do bardziej efektywnych działań na rzecz 
rynku pracy. Obejmie on 2 elementy – szkolenia i modernizację narzędzi informacji.  
Część szkoleniowa ma za zadanie poszerzyć kompetencje personelu doświadczonej instytucji:  
Fundacji Na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, o wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi osób 
poszukujących pracy oraz przygotować dwie początkujące instytucje – Stowarzyszenia Inicjatyw  
Społeczno–Gospodarczych z województwa zachodniopomorskiego, do działań na rzecz wspierania 
rynku pracy. 
Część szkoleniowa zostanie uzupełniona wiedzą z dziedziny nowych uregulowań prawnych rynku 
pracy oraz treningiem umiejętności interpersonalnych potrzebnych do efektywnego działania każdej 
instytucji, a który jest szczególnie istotny w sytuacji, gdy zakres działań FDPA, a więc i zakres  
odpowiedzialności jej pracowników, uległ znacznemu rozszerzeniu. Drugi element to opracowanie  
i wydanie materiałów informacyjno–szkoleniowych oraz modernizacja strony internetowej FDPA 
tak, aby potencjalni beneficjenci mogli łatwo zapoznać się z aktualną ofertą Fundacji i ocenić, które 
elementy tej oferty są przeznaczone dla nich i dostępne na ich terenie. 

2. Caritas Polska 

Adres: Skwer kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01–015 Warszawa, 
tel.: 022 334 85 28 
e–mail: mtitaniec@caritas.pl 

Tytuł projektu: „Upowszechnienie rozwiązań organizacyjnych i programowych pomocy osobom 
bezrobotnym – Współpraca dla pracy”. 

Celem projektu jest dostosowanie oferty usługowej instytucji dialogu społecznego do rosnących 
potrzeb w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Projekt 
zwiększy ofertę instrumentów aktywizacji zawodowej przez projektowanie i wdrażanie nowych  
rozwiązań organizacyjnych, instrumentów i programów rynku pracy. Utworzenie 3 nowych Biur 
Aktywizacji Bezrobotnych (BAB) w regionach o wysokim bezrobociu: Zielona Góra 25,6%, Legnica 
20.2%, Gliwice 17,4% ma na celu wsparcie instytucjonalnej obsługi służb zatrudnienia  
w regionach, gdzie wysoka liczba bezrobotnych uniemożliwia objęcie ich indywidualnym planem 
wdrażania i aktywizacji. Ze statystyk BAB Lublin z lat 2002–2003 wynika, że klientami BAB są 
przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne i zagrożone wykluczeniem społecznym, wobec 
których standardowe rozwiązania służb publicznych są niewystarczające. BAB Caritas Lublin  
funkcjonujące od 3 lat będzie służyć za placówkę modelową, której rozwiązania w aspekcie  
wewnętrznym – towarzyszenia osobom bezrobotnym jak i zewnętrznym – współpracy z urzędem 
pracy będą przeszczepiane do innych Caritas diecezjalnych.  

3. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie 

Adres: ul. Podwale 13, 00–252 Warszawa, 
tel.: 022 831 52 01 
e–mail: dfab@zdz–wawa.com.pl 
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Tytuł projektu: „Kadra to Kapitał”. 

Celem nadrzędnym projektu jest wzmocnienie efektywności funkcjonalności ZDZ jako instytucji 
działającej na rzecz rynku pracy. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez zorganizowanie dla własnej 
kadry menedżerskiej szkoleń w zakresie marketingu, doskonalenia umiejętności obsługi komputera 
oraz nauki języków obcych, a dla kadry pracowniczej: nauki języków obcych i doskonalenia  
umiejętności obsługi komputera. Ponadto zorganizowane zostanie seminarium wyjazdowe  
z udziałem przedstawicieli WUP, UP i PUP oraz ZDZ, którego tematem będzie przedstawienie  
i dyskusja nad aktualną i przewidywaną na najbliższe lata sytuacją rynku pracy oraz związaną  
z tym potrzebą ciągłego dostosowywania oferty szkoleń przez organizacje zajmujące się szkoleniem 
ustawicznym osób dorosłych. Projektem objęta zostanie kadra ZDZ z Warszawy i województwie 
mazowieckim: Centra Kształcenia w Ciechanowie, Wyszkowie, Siedlcach, Radzyminie i Płocku, 
Sierpcu oraz Kutnie i Łęczycy w województwo łódzkim. Przyjęte powyższe działania przyczynią się 
także do osiągnięcia celów horyzontalnych, tj. rozwój społeczeństwa informacyjnego, przestrzega-
nie równości szans oraz wspieranie rozwoju lokalnego. Uczestnikiem projektu będzie grupa 112  
pracowników ZDZ oraz 24 Przedstaw. WUP, UP i PUP. 

4. Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw w Warszawie 

Adres: ul. Marszałkowska 9/15, 00–625 Warszawa 
tel.: 069 175 22 62 
e–mail: dpksi@wawaksi.org.pl 

Tytuł projektu: „Lepsza jakość, kolejne wyzwania – program dla pracowników instytucji rynku  
pracy”. 

Celem projektu jest lepsze dostosowanie oferty usługowej instytucji rynku pracy (w tym organizacji 
pozarządowych) do rosnących potrzeb w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych  
i poszukujących pracy. 

W projekcie przewidziana jest realizacja następujących działań: 
1. promocja, 
2. rekrutacja uczestników, 
3. monitoring programu, 
4. organizacja szkoleń. 

Projekt zostanie skierowany do pracowników instytucji rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, 
OHP, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego). Zakładamy, 
że udział weźmie 150 pracowników zainteresowanych doskonaleniem zawodowym. Rezultatem 
projektu będzie poprawa skuteczności funkcjonowania beneficjentów ostatecznych, zwiększenie 
oferty, lepsza koordynacja działań oraz większa otwartość na problemy wynikające z wykluczenia 
społecznego i upowszechnienie rozwiązań służących integracji zawodowej i społecznej oraz  
wyrównywaniu szans osób zagrożonych marginalizacją. 

5. Straight –Doradztwo Personalne w Warszawie 

Adres: ul. Wapienna 16/3, 05–077 Warszawa, 
tel.: 0 600 806 317 
e–mail: m.toczylowski@straight.pl 

Tytuł projektu: „Lotny konsultant – pilotażowy model współdziałania instytucji rynku pracy”. 

Celem strategicznym projektu jest wypracowanie innowacyjnych metod współdziałania agencji  
zatrudnienia i powiatowych urzędów pracy w zakresie pozyskiwania ofert zatrudnienia. Projekt ma 
charakter pilotażowy. Proponowane działania polegają na stworzeniu sieci oddziałów,  
zatrudniających profesjonalnie przeszkolonych konsultantów (pośredników) nawiązujących  
bezpośrednie kontakty z pracodawcami, realizujących mobilny system pracy. Projekt przewiduje 
następujące działania: 

− zorganizowanie 15 oddziałów zlokalizowanych w województwach, 
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− podniesienie kwalifikacji konsultantów–pracowników oddziałów, 
− stworzenie interaktywnej witryny internetowej obsługiwanej przez wnioskodawcę, 
− nawiązanie współpracy z lokalnymi partnerami rynku pracy, 
− wypracowanie procedur współdziałania oddziałów z urzędami pracy, 
− pozyskiwanie ofert pracy i rekrutacja we współpracy z powiatowym urzędem pracy, 
− organizacja zindywidualizowanego pośrednictwa pracy dla osób bezrobotnych (konkretna 

oferta, konkretna porada), 
− współpraca z pracodawcami w zakresie określenia ich potrzeb kadrowych, 
− organizacja spotkań coachingowych z udziałem pracowników–konsultantów wnioskodawcy. 

Działanie 1.5 SPO RZL 

1. Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy Dziecku i Rodzinie "Moje Miejsce" 

Adres: ul. Główna 10, 05–410 Józefów, 
tel.: 022 643 71 62 
e–mail: joanna–maria1@wp.pl 

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet zagrożonych wykluczeniem  
społecznym”. 

Celem projektu jest zmniejszenie liczby kobiet bezrobotnych w wieku powyżej 24 lat zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Projektem będą objęte kobiety, które mają trudności związane z: 

− brakiem wiedzy na temat specyfiki rynku prac oraz umiejętności społecznych niezbędnych 
w procesie poszukiwania pracy, 

− utrudnieniami wynikającymi z posiadania problemów emocjonalnych i trudnej sytuacji  
życiowej, 

− niewystarczającą znajomością nowoczesnych technologii informacyjno–komunikacyjnych, 
− brakiem dodatkowych kwalifikacji ułatwiających znalezienie pracy, umiejętności radzenia 

sobie z dyskryminacją płciową, 
− brakiem opieki nad dziećmi, 
− brakiem wsparcia w trudnych sytuacjach związanych z integracją na rynku pracy. 

Działania: 

− warsztaty aktywnego poszukiwaniu pracy, 
− grupa wsparcia z elementami treningu umiejętności społecznych, 
− kurs obsługi komputera, 
− zajęcia z prowadzenia domu, higieny i wizażu, 
− kurs obsługi kasy fiskalnej, 
− zajęcia z problematyki równości płci, 
− zapewnienie opieki i zajęć dla dzieci, 
− opieka w trakcie poszukiwania pracy, 
− indywidualne konsultacje. 

2. Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy Dziecku i Rodzinie "Moje Miejsce" 

Adres: ul. Zawiszy 39, 05–410 Józefów, 
tel.: 022 643 71 62 
e–mail: joanna–maria1@wp.pl 

Tytuł projektu: „Przygotowanie młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych do integracji na rynku pracy”. 

Założeniem projektu jest zmniejszenie liczby młodzieży w wieku: 16–19 lat, która jest zagrożona 
wysokim bezrobociem i wykluczeniem społecznym. Młodzież ta wykazuje się brakiem wiedzy  
i umiejętności społecznych służących skutecznemu poszukiwaniu pracy. Posiada problemy  
emocjonalne i osobiste. Słabo zna technologie informacyjno–komunikacyjne. 

W ramach projektu zostaną podjęte działania: 
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− warsztaty, których celem jest przekazanie wiedzy na temat specyfiki rynku pracy oraz 

rozwijanie umiejętności służących skutecznemu poszukiwaniu pracy wraz z ćwiczeniami  
 
(pozyskiwanie i analiza ofert, pisanie CV i listów motywacyjnych, symulowane rozmowy 
kwalifikacyjne), 

− grupy wsparcia z elementami treningu interpersonalnego (rozwiązywanie problemów  
emocjonalnych i osobistych, komunikacja interpersonalna, negocjacje, rozwiązywanie  
konfliktów, poznawanie własnych zasobów i mocnych stron, asertywna obrona własnych 
praw itp.), 

− kurs Word i Internet, 
− kurs prawa jazdy. 

3. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku 

Adres: ul. Ułańska 1, 09–402 Płock, 
tel.: 024 262 86 89 
e–mail: biuro@zdz–plock.com.pl 

Tytuł projektu: „Zacznij od siebie”. 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 720 pracowników pomocy społecznej 
poprzez umożliwienie im uzyskania specjalizacji I stopnia, kończącej się egzaminem państwowym  
i otrzymaniem dyplomu. Zorganizowane zostaną szkolenia zawodowe na terenie województwa  
mazowieckiego (Warszawa, Płock, Ciechanów) i łódzkiego (Łódź, Kutno) prowadzone przez ZDZ  
w Płocku. Wnioskodawca zrealizuje projekt w dwóch edycjach, tj. łącznie 23 grupy szkoleniowe 
(720 osób). Program szkoleniowy obejmuje 9 modułów (tj.345 godz.) wg rozporządzenia MGiPS  
z dnia 4.10.04 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny. Przygotowany przez nas 
program uzyskał akredytację Ministerstwa Polityki Społecznej. Szkolenia odbywać się będą średnio 
dla każdej grupy 2 razy w m–cu (piątek, sobota, niedziela). Wdrożenie projektu przyczyni się do 
realizacji celów zawartych w Uzupełnieniu Programu SPO RZL Działanie 1.5.  
Nabyte umiejętności i kwalifikacje zawodowe poprawią jakość świadczonego wsparcia na rzecz osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, przyczynią się do bardziej kompleksowej realizacji zadań 
określonych w ustawie z dnia 12.03.04 r. o pomocy społecznej oraz powstania nowoczesnej  
infrastruktury usług integracyjno–socjalnych. 

4. Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej 

Adres: ul. Szpitalna 5, 00–031 Warszawa, 
tel.: 022 622 13 15 
e–mail: biuro@frs.pl 

Tytuł projektu: „Wdrażanie dobrych praktyk w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu”. 

Uczestnicy projektu: pracownicy instytucji pomocy społecznej (w tym organizacji pozarządowych) 
oraz kadra nauczycieli, wychowawców i instruktorów pracujących z młodzieżą trudną. Zasięg  
projektu – teren całego kraju.  

Cele projektu: 

− zwiększenie efektywności lokalnych programów przeciwdziałania wykluczeniu  
społecznemu, 

− promocja dobrych praktyk w lokalnych środowiskach zawodowych poprzez przygotowanie 
zespołów do efektywnej, adresowanej pracy z grupami szczególnego ryzyka, 

− podniesienie kwalifikacji pracowników pomocy społecznej i edukacji w zakresie aktywnych 
form i metod pracy w środowiskach zmarginalizowanych. 

Działania projektu: 

− roczne cykle szkoleniowe dla pracowników pomocy społecznej (w tym organizacji pozarzą-
dowych) oraz kadry nauczycieli, wychowawców i instruktorów pracujących z młodzieżą 
trudną, 
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− konsultacje i superwizje zespołów realizujących programy przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu, 
− wizyty studyjne liderów zespołów w modelowych placówkach i programach pracy  

środowiskowej i pracy z rodzinami zmarginalizowanymi, 
− konferencje upowszechniające problematykę przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 

5. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

Adres: Podlaskie Centrum; ul. Dojlidy Fabryczne 26; 15–555 Białystok 
tel.: 085 732 17 88 
e–mail: biuro.bialystok@frdl.org.pl 

Tytuł projektu: „ODNALEŹĆ SIEBIE”. 

Projekt "Odnaleźć siebie" skierowany jest do 20 pensjonariuszy ośrodka MONAR w Zaczerlanach 
k/Białegostoku. W ramach projektu zostanie zrealizowany cykl szkoleń obejmujący: warsztaty  
motywujące, warsztaty planowania kariery zawodowej, załatwianie spraw w urzędzie, kurs języka 
angielskiego i kurs komputerowy. Projekt obejmie także doradztwo zawodowe w formie tworzenia 
Indywidualnych Planów Działania dla każdego z uczestników projektu.  
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób uzależnionych od narkotyków, którzy 
poddają się leczeniu w ośrodku MONAR. Projekt przygotuje te osoby do wejścia na otwarty rynek 
pracy. 

6. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej 

Adres: 65–034, Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 9, 
tel.: 068 453 22 93 
e–mail: lcszg@frdl.org.pl 

Tytuł projektu: „Profesjonalizm pracowników socjalnych Lubuskiego Trójmiasta skutecznym  
wsparciem dla zagrożonych wykluczeniem”. 

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie skuteczności wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym poprzez wzrost jakości usług świadczonych na rzecz osób i rodzin z grup szczególnego 
ryzyka. 
Celami szczegółowymi projektu są: poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych, umiejętności 
komunikowania się z osobami zagrożonymi wykluczeniem oraz wzrost poczucia własnej wartości 
pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej, noclegowni i organizacji pozarządowych  
z Zielonej Góry, Nowej Soli i Sulechowa. Projekt realizowany będzie w trzech etapach:  
przygotowawczym, realizacji programu szkoleniowego oraz ewaluacji i upowszechniania. Etap  
przygotowawczy to zawarcie umów z trenerami i wykonawcami, przygotowanie materiałów  
szkoleniowych oraz promocja i nabór uczestników. Etap drugi to realizacja dwóch czterodniowych 
cykli seminariów i warsztatów (razem 80 godz.) z zakresu metod pracy z osobami zagrożonymi 
wykluczeniem dla dwóch 25–osobowych grup pracowników socjalnych (razem 50 osób). Etap  
trzeci to ewaluacja projektu po sześciu miesiącach od zakończenia drugiego etapu oraz  
upowszechnianie jego wyników w środowisku pracowników socjalnych województwa lubuskiego. 

7. Fundacja "ŻYCIE– dla Dzieci i Młodzieży" 

Adres: ul. Stroma 30, 01–100 Warszawa, 
tel.: 0 503 026 808 
e–mail: malgorzataziober@wp.pl 

Tytuł projektu: „Zwiększenie potencjału zawodowego młodzieży z warszawskiej dzielnicy Wola”. 

Założeniem projektu jest wsparcie 50 młodych ludzi w wieku: 15–24 (młodzież trudna), którzy nie 
uczą się, nie pracują i nie są zarejestrowani jako bezrobotni lub uczą się w szkołach  
ponadgimnazjalnych, ale sprawiają trudności wychowawcze lub mają poważne kłopoty w nauce  
i pochodzą ze środowisk ubogich. 
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Projekt będzie realizowany na terenie warszawskiej Woli ponieważ w 2004 r. zarejestrowano tu 
największy wzrost bezrobocia wśród dzielnic warszawskich. Jest to także typowa dzielnica  
„blokowisk” charakteryzująca się patologią i brakiem perspektyw dla młodzieży. 
Program zakłada szkolenia z obsługi komputera, korzystania z Internetu, j. angielskiego oraz  
znajomości przepisów prawnych (prawa pracy), grupę wzajemnego wsparcia którą będzie prowadził 
psycholog wraz z wolontariuszami pochodzącymi z tej samej grupy społecznej. 

Projekt wspiera rozwój lokalny; przyczyni się do wzmocnienia więzi lokalnych poprzez  
zorganizowanie grup wzajemnego wsparcia młodzieży na Woli (wolontariat). Będzie uzupełnieniem  
i wsparciem obecnych inicjatyw lokalnych. Projekt nawiązuje do koncepcji społeczeństwa  
informacyjnego: po zakończeniu projektu zdobędą umiejętności umożliwiające korzystanie  
z nowoczesnych technologii. 

8. Krajowe Stowarzyszenie Inicjatyw 

Adres: ul. Marszałkowska 9/15, 00–626 Warszawa, 
tel.: 0 506 118 174 
e–mail: dpksi@wawaksi.org.pl 

Tytuł projektu: „ISKIERKA NADZEI – program dla trudnej młodzieży”. 

Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego wśród trudnej młodzieży 
poprzez aktywizację społeczną i zawodową młodych ludzi pozostających w trudnej sytuacji  
wynikającej z pochodzenia ze środowisk ubogich i zagrożonych dysfunkcją społeczną (w tym  
z rodzin niezaradnych, wchodzących w kolizję z prawem), posiadającej status tzw. trudnej  
młodzieży. 

Działania: 

− zorganizowanie warsztatów aktywizujących, 
− zorganizowanie szkoleń z zakresu obsługi komputera, 
− zorganizowanie szkoleń: grafika komputerowa, 
− zorganizowanie tzw. grup wsparcia. 

Projekt będzie realizowany na terenie powiatu wołomińskiego. Beneficjentami ostatecznymi będą 
uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie, którzy posiadają status tzw. trudnej  
młodzieży. Planujemy objąć projektem ogółem 50 uczniów, beneficjentów ostatecznych. 

9. Komitet Ochrony Praw Dziecka 

Adres: ul. Hoża 27a, 00–516 Warszawa, 
tel.: 0 880 302 359 
e–mail: agaromanowska@op.pl 

Tytuł projektu: „Integracja społeczna i zawodowa młodzieży z placówek opiekuńczo–
wychowawczych w województwie mazowieckim”. 
 
Projekt zakłada integrację i aktywizację społeczną i zawodową 60–ciu wychowanków w wieku:  
15–18 lat z placówek opiekuńczo–wychowawczych z terenu województwa mazowieckiego.  
Realizacja projektu zapewni rozwój systemu wsparcia dla grup wysokiego ryzyka, zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Potrzebę realizacji projektu stwierdzono na podstawie analizy obecnie 
zachodzących zjawisk społecznych i po zidentyfikowaniu potrzeb wychowanków w kilkunastu  
placówkach. W ramach projektu przewidujemy realizację dwóch modułów: psychospołecznego  
i doradczo–zawodowego. Wsparcie psychospołeczne pomoże młodzieży w prawidłowym  
funkcjonowaniu w sytuacjach społecznych. Wsparcie zawodowe nauczy aktywnego poruszania się 
na rynku pracy, pomoże w wyznaczeniu celów życiowych i zawodowych. Elementem pracy  
z młodzieżą będzie wsparcie psychologiczne, nauka nowych ról społecznych, praca wolontariacka 
oraz zdobycie szeregu praktycznych umiejętności. Nasze wsparcie wyrówna szanse zawodowe  
i społeczne młodzieży stojącej u progu samodzielności. 
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10. Towarzystwo Psychoprofilaktyczne– Oddział w Warszawie 

Adres: ul. Dobra 3 m. 12/16, 00–384 Warszawa, 
tel.: 022 622 22 62 
e–mail: szkolenia@tpp.org.pl 

Tytuł projektu: „Rozwój i upowszechnianie efektywnych form reintegracji społecznej”. 

Projekt jest skierowany do pracowników instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy 
społecznej oraz kadry nauczycieli, wychowawców i instruktorów pracujących z młodzieżą trudną. 
Obejmuje teren całego kraju. Przewidywany czas realizacji – 2 lata. 

Cele projektu: 
− przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, 
− rozwój efektywnych form reintegracji społecznej i zawodowej, 
− upowszechnianie standardów i modeli pracy w zakresie przeciwdziałania marginalizacji 

społecznej, 
− przygotowanie kadr pomocy społecznej oraz instytucji i organizacji działających na rzecz 

młodzieży trudnej do pracy z osobami, rodzinami i grupami ze środowisk  
zmarginalizowanych. 

Główne działania: 
− szkolenie dla kadry instytucji i organizacji pracujących z osobami ze środowisk  

zmarginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie formułowania  
i realizacji programów reintegracji społecznej dla osób indywidualnych, rodzin  
i społeczności, 

− seminaria i konferencje szkoleniowo–robocze upowszechniające efektywne formy  
reintegracji społecznej, 

− informacja i promocja efektywnych form reintegracji społecznej i standardów zawodowych. 

11. Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych 

Adres: ul. Marszałkowska 34/50, 00–554 Warszawa, 
tel.: 022 621 98 11 
e–mail: wrzos@wrzos.org.pl 

Tytuł projektu: „Inicjatywa szkoleniowa Wiedza i rozwój”. 

Celem inicjatywy jest podniesienie standardów usług realizowanych na rzecz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym prowadzących do ich integracji z rynkiem pracy, świadczonych przez 
instytucje pomocy społecznej zrzeszone w strukturach WRZOS. Głównym narzędziem do realizacji 
powyższego celu będzie przeprowadzenie cyklu szkoleń opartych o system ścieżek szkoleniowych  
i certyfikacji. Szkolenia dotyczyć będą pracowników i wolontariuszy pracujących z grupami  
szczególnego ryzyka. Rezultatem i trwałym oddziaływaniem projektu będzie podjęcie działań  
służących standaryzacji usług organizacji stowarzyszonych w ramach zrzeszenia stowarzyszeń 
WRZOS, konsolidacja struktur centralnych i regionalnych „WRZOS” w oparciu o ujednolicone  
procedury oraz unifikacja struktur i procedur samych organizacji stowarzyszonych.  
Oddziaływaniem projektu będzie również znaczne podniesienie poziomu jakości usług świadczonych 
przez organizacje społeczne na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

12. Wspólnota Robocza Zawiązków Organizacji Socjalnych 

Adres: ul. Marszałkowska 34/50, 00–554 Warszawa 
tel.: 022 621 98 11 
e–mail: wrzos@wrzos.org.pl 

Tytuł projektu: „Inicjatywa Badawcza Wiedza i Rozwój”. 

Celem inicjatywy jest poprawa efektywności działań organizacji pracujących w obszarze pomocy 
społecznej stowarzyszonych we WRZOS. 
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Zamierzony cel zostanie osiągnięty przez przeprowadzenie serii badań mających zobrazować stan 
obecny i zdiagnozować bieżące i przyszłe potrzeby z obszaru działań społecznych realizowanych na 
rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  
Rezultatem i trwałym oddziaływaniem projektu będzie podjęcie działań służących standaryzacji 
usług organizacji stowarzyszonych w ramach zrzeszenia stowarzyszeń WRZOS, konsolidacja  
struktur centralnych i regionalnych WRZOS w oparciu o ujednolicone procedury oraz unifikacja 
struktur i procedur samych organizacji stowarzyszonych. Oddziaływaniem projektu będzie również 
znaczne podniesienie jakości i skuteczności usług świadczonych przez instytucje społeczne na rzecz 
beneficjentów zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Działanie 1.6 SPO RZL 

1. Kurier Communication Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Adres: Kopernika 2, 26–800 Białobrzegi 
tel.: 048 613 20 02 
e–mail: nieztom@poczta.onet.pl  

Tytuł projektu: „Szkolenie do telepracy w technikach multimedialnych z neurolingwistycznym  
programowaniem”. 

Celem projektu jest przygotowanie ostatecznych beneficjentów do samodzielnej pracy poprzez 
Internet (telepraca) wykorzystując techniki multimedialne i grafikę komputerową. Projekt zakłada 
przeszkolenie 200 osób. Szkolenie będzie przebiegało w dwóch etapach. 
Pierwszy – warsztaty NLP (neurolingwistyczne programowanie) składa się z nauki: 

− umiejętności interpersonalnych i rozwoju osobowości, 
− rozwijania pozytywnej samooceny i kultury komunikacji, 
− umiejętności prowadzenia efektywnych notatek (Mind Mapping) i zapamiętywani (poprzez 

mnemotechniki), 
− kompleksowych metod studiowania. 

Drugi etap to szkolenie z zakresu technik multimedialnych: 
− umiejętności pracy z komputerem, zaczynając od podstaw obsługi komputera, programy 

biurowe, użytkowanie Internetu z akcentem na higienę pracy i bezpieczeństwo,  
− podstawy programów graficznych, grafikę na potrzeby Internetu, tworzenie stron  

internetowych aż do zaawansowanego programowania aplikacji internetowych. 
Projekt jest odpowiedzią na cel konkursu– propagowanie idei równych szans dla kobiet i mężczyzn 
w życiu społecznym i zawodowym. 

5. Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej 

Adres: ul. Wilcza 8, 26–600 Radom, 
tel.: 048 363 47 67 
e–mail: psm@radom.medianet.pl 

Tytuł projektu: „A ja się nie boję myszy”. 

Pozostawanie bez pracy – to problem wielu kobiet powyżej 35 roku życia. Problem ten generuje 
skutki: 

− obniżenie statusu ekonomicznego, 
− trudności w znalezieniu zatrudnienia, 
− alienacja społeczna: poczucie osamotnienia, utrata wiary, że istnieje szansa na wejście na 

rynek pracy, zmniejszenie przynależności do grupy zawodowej, rezygnacja ze swoich  
marzeń i pasji, trudności związane z komunikacją z innymi, 

− skutki psychologiczne sytuacji pozostawania bez pracy w tym: poczucie bezradności wobec 
braku perspektyw na zatrudnienie, niskie poczucie własnej wartości, obniżona samoocena. 

Zwiększenie aktywności zawodowej tych kobiet to cel projektu A JA SIĘ NIE BOJĘ MYSZY. Działania 
gwarantujące osiągnięcie celu: 
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− zaktualizowanie kwalifikacji poprzez trzy bloki szkoleniowe z zakresu zastosowania  
nowoczesnych technik informatycznych w pracy.  

− cykl praktyk zawodowych w ramach przygotowania zawodowego 
− kompleksowe wsparcie społeczne, psychologiczne i finansowe w formie doradztwa  

zawodowego, warsztatów psychologicznych, grup wsparcia, finansowania kosztów  
egzaminów, badań lekarskich, dojazdów, opieki nad dziećmi itp. 

2. Towarzystwo ALTUM 

Adres: ul. Warszawska 5, 35–205 Rzeszów, 
tel.: 017 852 27 60 
e–mail: altum@altum.pl  

Tytuł projektu: „Program Doradztwa Zawodowego dla Kobiet w Województwie Podkarpackim”. 

Projekt ma na celu wzrost zatrudnienia kobiet oraz statusu zawodowego i społecznego poprzez 
wzrost zatrudnialności, wspieranie przedsiębiorczości, aktywizację zawodową 200 kobiet  
z Podkarpacia (15 powiatów). Są to kobiety bezrobotne i poszukujące pracy, bierne zawodowo,  
o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, powracające na rynek pracy, także z obszarów  
wiejskich oraz prowadzące własną działalność gospodarczą lub chcące ją rozpocząć. 

Projekt zakłada: 

− monitoring rynku pracy, badanie trendów i pośrednictwo pracy, 
− rekrutacja i diagnoza potrzeb zawodowych (doradztwo zawodowe, Indywidualne Plany 

Działania, Ścieżki Kariery), 
− edukacja, szkolenia, kursy (od aktywizacji, motywacji, kompetencji społecznych  

i osobistych poprzez kursy komputerowe, językowe, przedsiębiorczości, po specjalistyczne 
kursy), 

− specjalistyczne doradztwo (psychologiczne, zawodowe, prawne, biznesowe), 
− działania wspierające (dotacje na podjęcie działalności gospodarczej i działania  

towarzyszące), 
− weryfikacja realizacji potrzeb zawodowych, 
− dodatkowe programy wynikające z weryfikacji potrzeb beneficjentów i rynku pracy. 

3. Prywatna Placówka Kształcenia Ustawicznego Szkolenia i Usługi Komputerowe 

Adres: ul. Słoneczna 46, 05–240 Tłuszcz, 
tel.: 0 604 980 058 
e–mail: ppku@op.pl  

Tytuł projektu: "Równe zawodowo". 

Projekt skierowany jest do kobiet z terenu powiatu wołomińskiego o niskich i zdezaktualizowanych 
kwalifikacjach. Jego celem jest zwiększenie dostępu kobiet do rynku pracy i zmniejszenie  
dyskryminacji zawodowej poprzez działania doradczo–szkoleniowe, nabycie przez kobiety nowych 
umiejętności i kwalifikacji zawodowych (kursy:" Kurs obsługi komputera i Internetu", "Dmuchacz 
bombek choinkowych", "Dekorator ozdób choinkowych"), kształcenie aktywności zawodowej kobiet 
poprzez spotkania z doradcami zawodowymi i psychologiem w punkcie wsparcia. Projekt zakłada, 
że w okresie 11–u miesięcy jego trwania 160 kobiet zdobędzie nowe umiejętności i kwalifikacje, 
około 200 skorzysta z doradztwa zawodowego i pomocy psychologa w pokonaniu barier  
utrudniających podjęcie pracy. Nabór na szkolenia poprzedzać będą warsztaty i indywidualne  
spotkania kobiet z doradcą zawodowym i psychologiem, ukierunkowujące na rodzaj kursu. Szacuje 
się, że w wyniku realizacji projektu około 15% jego odbiorczyń podejmie pracę. 

4. Global Language Centre Sp. z o. o. 

Adres: ul. Grochowska 242, 04–368 Warszawa, 
tel.: 0 506 009 013 
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e–mail: d.gruszka@global.waw.pl 

Tytuł projektu: „Praca kobiety we współczesnym biurze”. 

Projekt ma na celu podniesienie i uzupełnienie kwalifikacji zawodowych kobiet mających dłuższą 
przerwę w pracy i chcących powrócić do zawodu/ lub podjąć pracę jako pracownik biurowo–
administracyjny. Zakres szkolenia obejmuje nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się 
językiem angielskim, wykorzystanie komputera i innych urządzeń biurowych w pracy, poznanie 
zasad i wymagań stawianych pracownikom biurowo–administracyjnym, z uwzględnieniem  
obowiązujących przepisów prawnych. Realizacja projektu odbędzie się w formie szkoleń otwartych 
w 4 grupach 12–osobowych i będzie obejmować 240 godzin zajęć (120 z j. angielskiego i 120  
w ramach szkolenia zawodowego). Dodatkowo w ramach szkoleń z j. angielskiego uczestniczkom 
zostanie zapewniona możliwość podejścia do egzaminu zewnętrznego i uzyskania certyfikatu TELC 
Rady Europy. Ze względu na zapewnienie wysokiego poziomu nauczania, projekt zostanie  
zrealizowany we współpracy dwóch firm szkoleniowych – jednej specjalizującej się w szkoleniach. 

5. Warszawskie Centrum Kobiet 

Adres: ul. Zofii Nałkowskiej 11, 01–886 Warszawa, 
tel.: 022 834 60 59 
e–mail: centrum@centrumkobiet.edu.pl  

Tytuł projektu: „Trzeci sektor – Twoje miejsce pracy. Program integracji zawodowej młodych  
kobiet”. 

Głównym celem projektu jest integracja zawodowa młodych, długotrwale bezrobotnych  
absolwentek wyższych uczelni poprzez udzielenie im wielostronnego wsparcia na rynku pracy.  
Projekt zakłada zdobycie i wykorzystanie kwalifikacji, umiejętności zawodowych oraz wiedzy na 
temat pracy w trzecim sektorze. W ramach projektu będą zorganizowanie 4 edycje szkoleń dla 80 
uczestniczek. Szkolenia obejmą wiedzę na temat tworzenia organizacji pozarządowych,  
prowadzenia i oceny ich efektywności. W ramach aktywizacji zawodowej prowadzone będą  
warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz treningi asertywności. Uczestniczki projektu będą 
korzystać z indywidualnych porad prawnych i psychologicznych, usług agencji pracy i infocentrum. 
W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi 28 najlepszych absolwentek kursów  
(autorek najwyżej ocenionych prac egzaminacyjnych) odbędzie 3–miesięczne przygotowanie do 
zawodu. Dodatkowo 30 kobiet otrzyma możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w ramach 
wolontariatu. 

6. Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i inicjatyw Lokalnych 

Adres: ul. Piłsudskiego 176, 05–091 Ząbki, 
tel.: 022 771 58 89 
e–mail: mk@srp.pl  

Tytuł: „FEMINA – etapem w rozwoju zawodowym kobiet”. 

Celem projektu jest udzielenie kobietom wielostronnego wsparcia na rynku pracy prowadzące do 
wzrostu zatrudnienia wśród kobiet oraz podniesienia ich statusu zawodowego i społecznego poprzez 
promocję jednakowego dostępu do edukacji i informacji. 
Projekt skierowany jest do aktywnych społecznie bezrobotnych kobiet, które ze względu na  
bierność zawodową posiadają zdezaktualizowane kwalifikacje utrudniające im powrót na rynek 
pracy. W ramach projektu przeprowadzone będą następujące działania: 

− upowszechnienie idei równości szans na rynku pracy – promocja projektu, 
− wytypowanie uczestniczek projektu – rekrutacja, 
− działania na rzecz wspierania kobiet poprzez szkolenia aktualizujące i podnoszące ich 

umiejętności oraz wiedzę na temat elastycznego podejścia do zawodu, pracy w trzecim 
sektorze oraz rozwijania własnej działalności gospodarczej, 

− organizacja staży i przygotowania zawodowego, 
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− uruchomienie Punktów Informacyjnych. 

W rezultacie Stowarzyszenie uruchomi 20 punktów, które będą stanowić zalążek do nabywania  
i wykorzystywania wiedzy i informacji a także przyczynią się do promocji ustawicznego  
inwestowania we własną karierę zawodową i podejmowania nowych wyzwań. 
 
województwo opolskie 

Działanie 1.1 SPO RZL 

1. Kadry Polskie Sp. z o.o. 

Adres: ul. Piastowska 1, 45–081 Opole, 
tel.: 0 501 751 447 
e–mail: efs.projekt@wp.pl 

Tytuł projektu: „Aktywny podmiot na rynku pracy”. 

Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji 25 pracowników firmy Kadry Polskie Sp. z o.o., która 
jako agencja zatrudnienia jest jedną z instytucji rynku pracy. Przewiduje się realizację cyklu  
szkoleń w ramach umiejętności interpersonalnych, w zakresie języków obcych, nowoczesnych  
metod rekrutacji i selekcji, akademii jazdy samochodem oraz technik menedżerskich dla kadry 
kierowniczej. Projekt będzie realizowany przez 17 miesięcy od 01.02.2005 do 01.07.2006 i jego 
efektem będzie dostosowanie umiejętności i kwalifikacji personelu firmy do wymagań i potrzeb  
z jednej strony pracodawców, a z drugiej osób poszukujących pracy. 

Działanie 1.5 SPO RZL 

1. Stowarzyszenie EPIN Ekologia, Promocja, Informacja, Nauka 

Adres: ul. Katowicka 35, 45–061 Opole,  
tel.: 0 509 185 665 
e–mail: epin@free.ngo.pl 

Tytuł projektu: „Warsztaty doradztwa zawodowego, psychologicznego i hipoterapii MOJE MIEJSCE 
W ŚWIECIE”. 

Projekt ma na celu ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej i przygotowanie młodzieży  
wychowującej się w Domu Dziecka w Opolu do wejścia na rynek pracy oraz kontynuacji nauki  
w szkołach ponadgimnazjalnych celem zdobycia zawodu i usamodzielnienia się. Młodzież zostanie 
objęta działaniami w postaci doradztwa zawodowego, psychologicznego oraz hipoterapią – terapia 
poprzez kontakt z końmi. Projekt będzie realizowany w ciągu 12 miesięcy, w 2005 i 2006 roku. 

2. Centrum Szkolenia Zawodowego i Ogólnego – Usługi Komputerowe 

Adres: ul. Rynek 16 A, 49–200 Grodków, 
tel.: 077 415 58 79 
e–mail: jjjas@poczta.onet.pl 

Tytuł projektu: „Aktywnością przeciw wykluczeniu”. 

Projekt ma na celu przeciwdziałać zjawisku wykluczania społecznego poprzez szkolenia,  
organizowanie staży itp. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Grodków przede  
wszystkim długotrwale bezrobotnych, zarejestrowanych w urzędzie pracy nieprzerwanie powyżej 
24 miesięcy od momentu ostatniej rejestracji oraz osób w wieku do 26 lat pochodzących ze  
środowisk ubogich i zagrożonych dysfunkcją społeczną.  
W projekcie przewidziane są działania mające na celu integrację społeczną – umiejętność radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach, zwiększające samodzielność i motywację, umiejętność poszukiwania  
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pracy, korzystania z Internetu. Projekt sprzyja aktywizacji zawodowej poprzez szkolenia (kursy 
językowe) oraz pracę (staże), przygotowania zawodowe w miejscu pracy. Projekt obejmie 30 osób. 

Działanie 1.6 SPO RZL 

1. Centrum Szkolenia Zawodowego i Ogólnego, Usługi Komputerowe 

Adres: Rynek 16A, 49–200 Grodków, 
tel.: 077 415 58 79 
e–mail: jjjas@poczta.onet.pl  

Tytuł projektu: „Kobiety aktywne zawodowo”. 

Projekt skierowany do 30 kobiet, mieszkanek Gminy Grodków, zarejestrowanych jako osoby  
bezrobotne lub poszukujące pracy, kobiet o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach lub  
mieszkankach terenów wiejskich Gminy Grodków. Celem projektu jest zwiększenie liczby kobiet 
podnoszących swoje kwalifikacje i uzyskujące zatrudnienie. Projekt przewiduje kompleksowe 
wsparcie beneficjentów: od wsparcia psychologiczno–prawnego poprzez naukę aktywnego  
poszukiwania pracy i umiejętności korzystania z technik informatycznych, szkolenia zawodowego 
(językowego) aż do aktywizacji w miejscu pracy). Termin realizacji projektu 14 miesięcy: od 
01.04.2005 do 31.05.2006. 
 
województwo podkarpackie 

Działanie 1.1 SPO RZL 

1. Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń 

Adres: ul. Sienkiewicza 1, 39–300 Mielec, 
tel.: 017 773 32 15 
e–mail: poczta@wektor–sc.com 

Tytuł projektu: "Otwarte drzwi" – nowoczesne pośrednictwo pracy. 

Celem projektu będzie realizacja projektu pilotażowego z zakresu usług rynku pracy tj.  
pośrednictwa pracy, poradnictwa i informacji zawodowej i szkoleniowej. Produktem wsparcia będzie  
stworzenie struktur, procedur i narzędzi służących do optymalnej działalności w zakresie  
powyższych usług. Rezultatem wprowadzanych innowacji będzie rozszerzenie oferty niepublicznej, 
lokalnej agencji zatrudnienia pod względem ilościowym i jakościowym, zwiększenie zainteresowania 
usługami w gronie poszukujących pracy klientów agencji oraz w gronie pracodawców. Istotnym 
rezultatem będzie również opracowanie i publikacja materiałów służących upowszechnieniu  
projektu np. poprzez adaptację działalności agencji na innych rynkach. Oddziaływaniem  
długofalowym będzie łagodzenie problemu bezrobocia w powiecie mieleckim, rozwój sieci  
niepublicznych instytucji rynku pracy, wprowadzenie na rynek nowoczesnych, opartych m.in.  
o narzędzia informatyczne, metod pośrednictwa pracy, doradztwa i informacji zawodowej. 

Działanie 1.5 SPO RZL 

1. Stowarzyszenie B–4 w Rzeszowie 

Adres: ul. Osmeckiego 51, 35–506 Rzeszów, 
tel.: 017 853 27 24 
e–mail: b4@un.pl 

Tytuł projektu: „Samodzielnie w przyszłość”. 

Projekt skierowany jest do osób młodych (15–24 lata) wychowujących się w placówkach  
opiekuńczo – wychowawczych.  
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Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego wśród  
usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo–wychowawczych. Cel ten zostanie  
 
 
osiągnięty dzięki aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób, poprzez objęcie ich kompleksowym 
systemem szkoleń i warsztatów z zakresu: 
 

− komunikacji interpersonalnej  
− radzenia sobie ze stresem,  
− technik poszukiwania pracy i poruszania się na rynku pracy, 
− prawnych aspektów usamodzielniania się. 

Przewiduje się również indywidualne poradnictwo psychologiczne. Projekt swoim zasięgiem  
obejmuje obszar województwa podkarpackiego i zlokalizowane na tym terenie placówki  
opiekuńczo – wychowawcze. 

2. Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego 

Adres: Sielec 1A, 39–120 Sielec, 
tel.: 017 222 69 50 
e–mail: crse@wp.pl 

Tytuł projektu: Wykształcenie szansą neutralizacji "nędzy galicyjskiej". 

W ramach projektu prowadzone będą następujące działania: 

1. Szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej/społecznej dla beneficjentów, które połączą  
zagadnienia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy z warsztatami integracyjnymi.  
Rezultatem będzie nabranie pewności siebie przez beneficjentów, ich skuteczne poruszanie 
się po rynku pracy, aktywizacja zawodowa i społeczna.  

2. Doradztwo indywidualne dla beneficjentów projektu. W ramach doradztwa tworzone będą 
indywidualne plany działań (IPD). Pozwoli to na wskazanie kierunku rozwoju zawodowego 
beneficjenta, spełni funkcję motywacyjną. Metodologia tworzenia IPD będzie oparta na  
wytycznych PARP. 

3. Doradztwo grupowe. Spełni funkcję motywacyjną będzie to swoista grupa wsparcia  
połączona z naciskiem na doradztwo zawodowe. 

4. Szkolenia zawodowe. Szkolenia wynikające z powstałych IPD. Będą uwzględniały realny 
popyt na określone zawody (określenie przez pracodawców zapotrzebowania na  
określonych pracowników). 

5. Kursy językowe. Zostanie zapewniony beneficjentom zwrot kosztów dojazdu; dla części  
z nich zostaną zwrócone koszty opieki nad osobami zależnymi. 

Działanie 1.6 SPO RZL 

1. Wektor Consulting s.c. M. Lipiński, W. Cichoń 

Adres: ul. Sienkiewicza 1, 39–300 Mielec, 
tel.: 017 773 32 15 
e–mail: poczta@wektor–sc.com  

Tytuł projektu: „Twoja szansa” inicjatywa na rzecz integracji społeczno–zawodowej kobiet. 

Inicjatywa „Twoja szansa” jest odpowiedzią na brak w aktywnej polityce rynku pracy instrumentów 
skierowanych bezpośrednio do kobiet. Inicjatywa podjęta zostanie przez partnerstwo lokalnych 
podmiotów: stowarzyszenia Mieleckie Forum Kobiet EFKA wraz z Katolickim Centrum Edukacji  
Młodzieży KANA pod przewodnictwem agencji zatrudnienia Wektor Consulting.  
Zadaniem partnerstwa będzie podejmowanie działań na rzecz integracji zawodowej i społecznej 
bezrobotnych, poszukujących pracy kobiet z powiatu mieleckiego. Realizowane w ramach projektu 
wsparcie będzie miało charakter przedsięwzięcia pilotażowego skierowanego do grupy 120 kobiet. 
Odbiorcy pomocy przejdą intensywny, kompleksowy program aktywizacji zawodowej i społecznej,  
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którego rezultatem ma być podniesienie kwalifikacji zawodowych, dostosowanie ich do potrzeb 
rynku pracy, eliminacja poczucia braku zaufania we własne siły oraz odkrycie i rozwój własnych 
zdolności. Rezultatem proponowanych działań edukacyjnych będzie wkład w wyrównywanie szans 
kobiet na rynku pracy, promowanie partnerskiego wzorca podziału ról społecznych i zawodowych 
oraz w rozwój społeczeństwa informacyjnego. 

2. Stowarzyszenie B–4 w Rzeszowie 

Adres: ul. Osmeckiego 51, 35–506 Rzeszów, 
tel.: 017 853 27 24 
e–mail: b4@un.pl 

Tytuł projektu: "Kobieta i Biznes" –program dla kobiet rozpoczynających własną działalność  
gospodarczą. 

Projekt skierowany jest do kobiet nie zarejestrowanych jako bezrobotne, zamierzających  
rozpocząć własną działalność gospodarczą (bez względu na wiek i doświadczenie zawodowe)  
z wyłączeniem kobiet które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność  
gospodarczą po 01.01.2004. 
Celem głównym projektu jest wskazanie Beneficjentom możliwości rozwoju zawodowego  
związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, poprzez objecie ich kompleksowym 
systemem warsztatowo – szkoleniowym dostosowanym do indywidualnych potrzeb oraz  
zapotrzebowania rynku na produkty i usługi czego efektem będzie podjęcie przez nich własnej  
działalności gospodarczej. W ramach projektu przewiduje się warsztaty szkoleniowe oraz pomoc 
finansową na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. 
Projekt obejmuje obszar całego województwo podkarpackiego. Planuje się utworzenie w Rzeszowie 
biura zarządzania i koordynacji projektu. Warsztaty szkoleniowe odbywać się będą w Rzeszowie  
i w zależności od potrzeb Beneficjentów w innych miastach województwa. 

3. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 

Adres: ul. Sucharskiego 2, 35–225 Rzeszów, 
tel.: 017 866 11 11 
e–mail: tpomianek@wsiz.rzeszow.pl 

Tytuł projektu: „Centrum Kobiet Biznesu”. 

Celem projektu jest rozwijanie postaw przedsiębiorczych wśród bezrobotnych kobiet i podniesienie 
ich statusu zawodowego i społecznego. Główną ideę projektu stanowi utworzenie Centrum Kobiet 
Biznesu (CKB), zlokalizowanego w siedzibie Beneficjenta, którego misją będzie przygotowanie  
bezrobotnych kobiet z województwo podkarpackiego do prowadzenia działalności gospodarczej 
poprzez cykl szkoleń, usługi doradcze oraz program jednorazowych dotacji na rozpoczęcie  
działalności gospodarczej.  

W projekcie wyodrębniono 6 pakietów roboczych: 

− moduł szkoleniowy – cykl sesji szkoleniowych obejmujących podstawowe zagadnienia  
związane z prowadzeniem własnej firmy, obsługą komputera oraz treningi psychologiczne, 

− moduł doradczy – konsultacje (dyżur eksperta w siedzibie CKB) dla kobiet chcących  
rozpocząć działalność gospodarczą, 

− dotacje na rozpoczęcie działalności przyznawane na podstawie konkursu biznesplanów, 
− biblioteka –w siedzibie CKB, obejmująca literaturę związaną z prowadzeniem firmy,  

prenumeratę 6 tytułów prasy ekonomicznej oraz publikacje własne CKB, 
− cykl wykładów tematycznych połączonych z panelem dyskusyjnym (tzw. „networking”). 

4. Towarzystwo ALTUM 

Adres: Warszawska 5, 35–205 Rzeszów, 
tel.: 017 85 22 760 
e–mail: altum@altum.pl  
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Tytuł: „Program Doradztwa Zawodowego dla Kobiet w Województwie Podkarpackim”. 

  
Projekt ma na celu wzrost zatrudnienia kobiet oraz statusu zawodowego i społecznego poprzez 
wzrost zatrudnialności, wspieranie przedsiębiorczości, aktywizację zawodową 200 kobiet  
z Podkarpacia (15 powiatów). Są to kobiety bezrobotne i poszukujące pracy, bierne zawodowo, o 
niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, powracające na rynek pracy, także z obszarów  
wiejskich oraz prowadzące własną działalność gospodarczą lub chcące ją rozpocząć.  

Projekt zakłada: 

1. monitoring rynku pracy, badanie trendów i pośrednictwo pracy, 
2. rekrutacja i diagnoza potrzeb zawodowych (doradztwo zawodowe, Indywidualne Plany 

Działania, Ścieżki Kariery), 
3. edukacja, szkolenia, kursy (od aktywizacji, motywacji, kompetencji społecznych  

i osobistych poprzez kursy komputerowe, językowe, przedsiębiorczości, po specjalistyczne 
kursy), 

4. specjalistyczne doradztwo (psychologiczne, zawodowe, prawne, biznesowe), 
5. działania wspierające (dotacje na podjęcie działalności gospodarczej i działania  

towarzyszące), 
6. weryfikacja realizacji potrzeb zawodowych. 

5. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Adres: ul. Szopena 51, 35–959 Rzeszów, 
tel.: 017 85 20 612 
e–mail: mbusher@rarr.rzeszow.pl 

Tytuł projektu: „ANIMA – Kobiecy duch przedsiębiorczości”. 

Cel ogólny projektu. Aktywne formy wspierania samozatrudnienia wśród kobiet, poprzez  
kompleksową pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej oraz zapewnienie pomocy  
w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. 

Cele szczegółowe: 

− promocja przykładów dobrych praktyk w zakresie zakładania i prowadzenia działalności  
gospodarczej – samozatrudnienia, 

− zdobycie i podniesienie wiedzy w zakresie rozpoczynania i rozwijania działalności  
gospodarczej, 

− wsparcie w zdobyciu środków na założenie działalności gospodarczej. 

Beneficjenci: kobiety – poszukujące pracy, oraz kobiety będące mieszkankami miast do 5 tys. 
mieszkańców lub terenów położonych poza granicami administracyjnymi miast. Obszar realizacji: 
Powiat rzeszowski – tereny wiejskie. 

Główne działania: 

− Działanie I. Spotkania informacyjno–promocyjne – min. ok. 260 kobiet. 
− Działanie II. Szkolenia w zakresie zakładania działalności gospodarczej – 75 kobiet.  
− Działanie III. Wsparcie finansowe – dotacje w związku z założeniem działalności  

gospodarczej; Szkolenia z rozwijania działalności – 20 kobiet. 

Główny rezultat. 20 nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety. 

województwo podlaskie 

Działanie 1.1 SPO RZL 

1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku 

Adres: ul. Pogodna 37, 15–365 Białystok, 
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tel.: 085 742 41 51 
e–mail: barbara@zdz.bialystok.pl 

 
Tytuł projektu: „Rozwój kompetencji instytucji rynku pracy”. 

Wobec nowych regulacji określających status i zadania publicznych służb zatrudnienia, przed  
instytucjami tymi stoją nowe wyzwania. Głównym ich wyznacznikiem jest dostosowanie oferowa-
nych usług do zmieniających się warunków i oczekiwań społecznych. Celem projektu jest stworze-
nie warunków do osiągnięcia ww. zamierzenia. Projekt przewiduje przeprowadzenie kilka rodzajów 
szkoleń z zakresu: zarządzania pracą organizacji, komunikacji interpersonalnej w pracy  
z klientem urzędu, pokonywania problemów zawodowych, dla kadr publicznych służb zatrudnienia. 
Ich wynikiem będzie podniesienie kwalifikacji beneficjentów. Projekt składać będzie się z dwóch 
bloków szkoleniowych oraz pracowników niższego szczebla PSZ (75 os) z terenu województw  
warmińsko–mazurskiego i podlaskiego. Ponadto przeprowadzone zostanie seminarium szkoleniowe, 
którego tematem będzie misja instytucji rynku pracy nakreślona przez nowe ustawodawstwo  
krajowe oraz regulacje UE, adresowane do przedstawicieli obu pionów organizacyjnych PSZ oraz 
innych instytucji rynku z obu regionów (100 osób). 

Działanie 1.6 SPO RZL 

1. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku 

Adres: ul. Dojlidy Fabryczne 26, 15–555 Białystok, 
tel.: 085 732 28 46 
e–mail: owop@pro.onet.pl  

Tytuł projektu: „Pejzaż wiejski kobietą malowany – aktywna kobieta na wsi”. 

Projekt będzie miał na celu rozwijanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do 
działań na rzecz aktywizacji środowisk lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania 
kobiet– liderów. Przygotowanie do działań lokalnych będzie polegało na: szkoleniach, warsztatach  
i wyjazdach studyjnych jako analizie dobrych praktyk w różnych regionach Polski. W rezultacie 
zostanie wzmocniona pozycja i rola kobiet w ich lokalnym środowisku. Projekt pozwoli kobietom – 
sołtysom lepiej pełnić swoją funkcję, a społeczności wiejskiej wskaże nowe możliwości  
rozwiązywania problemów lokalnych. 
W projekcie weźmie udział grupa kobiet – sołtysek i liderek społeczności wiejskiej, po dwie osoby  
z sołectwa. Przewidujemy zaangażowanie 14 sołectw z powiatu białostockiego. Bezpośrednio  
w projekcie będzie uczestniczyć 28 osób. Pośrednio odbiorcami będą wszyscy mieszkańcy 14  
sołectw czyli ponad 1000 osób. 
W wyniku działań projektu wzrośnie zaangażowanie, wiejskich społeczności w rozwój gminy  
i powiatu. Przyczyni się także do tworzenia partnerstw z innymi sektorami, zwiększy udział  
wolontariuszy w działaniach na rzecz społeczności wiejskich, umocni partycypację społeczną na 
szczeblu lokalnym. 

2. T–Matic Grupa Computer Plus Spółka z o.o. 

Adres: ul. Waszyngtona 23, 15–304 Białystok, 
tel.: 085 748 91 02 
e–mail: malgorzata.jaworska@computerplus.com.pl  

Tytuł projektu: „Wykwalifikowana Gosposia”. 

Celem projektu jest wspieranie równości szans kobiet z Podlasia na rynku pracy. Realizacja  
projektu polegać będzie na przeprowadzeniu szkoleń przygotowujących kobiety do startu „w nowe 
życie zawodowe”. Dla uczestniczek przewidujemy modułowy program wzmacniających ich  
osobowość, uczący konsekwencji w dążeniu do celu, podnoszących wiarę we własne siły  
i możliwości oraz pomoc w powrocie na rynek pracy – zajęcia z doradcami zawodowymi,  
psychologami, wizażystami oraz szkolenia z zakresu: systemów wspomagania administracji  
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i konwersacje językowe (angielski lub rosyjski biznesowy); skutecznej sprzedaży; technik  
informatycznych w reklamie i promocji; wszystko o tworzeniu i prowadzeniu działalności  
gospodarczej. Działania promujące dobre praktyki w dziedzinie wspieranie równości szans kobiet na  
rynku pracy, polegać będą na udostępnieniu innym instytucjom szkolącym ulotek, plakatów  
i informatorów z programami szkoleń wypracowanych podczas realizacji naszego projektu. 
 
województwo pomorskie 

Działanie 1.1 SPO RZL 

1. Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania w Kwidzynie "Nasza Europa" 

Adres: ul. 11 listopada 29/4, 82–500 Kwidzyn 
tel.: 055 275 90 67 
e–mail: rszalapski@wp.pl 

Tytuł projektu: „PANORAMA RYNKU PRACY – Gazeta Regionalna”. 

Przedstawiamy Państwu innowacyjny, pionierski projekt, oparty na współpracy i będący dobrą 
praktyką, gdzie wypracowany harmonogram działań jest gotowy do powielania przez innych. Celem 
jest rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy poprzez wydawanie bezpłatnego 
miesięcznika w formie gazety tradycyjnej i elektronicznej z zakresu regionalnego rynku pracy, na 
terenie powiatów: kwidzyńskiego, grudziądzkiego, sztumskiego i malborskiego w ciągu 23  
miesięcy, docierającego do 120 tysięcy odbiorców. 

Cel będzie osiągnięty przez: 

− ustawiczną promocję projektu; 
− zakup sprzętu i oprogramowania; 
− utworzenie 3 osobowego zespołu redakcyjnego, który będzie opracowywał ramówki  

miesięcznika, makiety, kolumny, będzie zbierał materiały prasowe (aktualności urzędów 
pracy, oferty pracy, wywiady, sondy uliczne i internetowe, poradniki dla bezrobotnych, 
przegląd zagranicznych ofert, ważne wydarzenia, informacje o szkoleniach  
i przekwalifikowaniach, giełda karier, informacje o niekonwencjonalnych źródłach  
pozyskiwania funduszy); pozyskiwanie reklam; druk i dystrybucję gazet; bieżące  
sprawdzanie efektów działań; sporządzenie raportu końcowego – ewaluację projektu. 

Działanie 1.6 SPO RZL 

1. "Strategie Sukcesu" Piotr Mikucki 

Adres: ul. Antoniego Lendziona 15, 80–264 Gdańsk, 
tel.: 0 501 135 381 
e–mail: piotr.mikucki@strategie–sukcesu.pl 

Tytuł projektu: „Szkolenia dla matek po urlopach macierzyńskich i wychowawczych”. 

Celem głównym projektu jest przeprowadzenie szkoleń i tym samym przywrócenie do aktywności 
zawodowej grupy 80 kobiet po urlopach macierzyńskich i wychowawczych. W ramach projektu 
zaoferowany zostanie kompleksowy pakiet pomocy, który zawiera: 

− doradztwo zawodowe, 
− zajęcia z psychologiem, 
− usługi pośrednika pracy,  
− szkolenia, w skład których wchodzą: kurs komputerowy, komunikacja interpersonalna,  

obsługa urządzeń biurowych, rozmowa kwalifikacyjna i autoprezentacja, elementy  
sprzedaży i negocjacji, pisanie cv i listu motywacyjnego, działalność gospodarcza  
i podstawy księgowości, podstawy języka angielskiego w biurze. 

Uczestniczki podzielone zostaną na 4 grupy. Każda grupa będzie liczyła 20 kobiet. Szkolenia będzie 
trwało 25 dni dla każdej grupy. Projekt stanowi odpowiedź na zjawisko ciągłej dyskryminacji kobiet  
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wracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Kobiety chcące wrócić 
po urlopie do aktywnego życia zawodowego bardzo często nie mają szans, z powodu niskich kwali-
fikacji zawodowych, które zdezaktualizowały się podczas urlopów macierzyńskich  
i wychowawczych. 

2. Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych "InBIT" sp. z o. o. 

Adres: ul. Adama Mickiewicza 47, 70–385 Szczecin, 
tel.: 058 305 37 82 
e–mail: ewa.jurkowska@inbit.pl  

Tytuł projektu: "Kobiety przedsiębiorcze". 

Projekt zakłada przeszkolenie i wsparcie doradcze 6 grup kobiet po 16 osób w ciągu 21 miesięcy 
trwania projektu. Cel projektu: pomoc kobietom z województwo pomorskiego w skutecznych  
działaniach dotyczących. podjęcia działalności gospodarczej. na własny rachunek jako sposobu na 
zmniejszenie bezrobocia.  

Podstawowe elementy projektu: 

− pomoc w określeniu własnego potencjału 
− pomoc w opracowaniu Indywidualnych Planów Działania, doradztwo 
− przeszkolenie w zakresie przedsiębiorczości: prawo gospodarcze, biznes plan  

i wykorzystanie IT do zarządzania firmą. 
− pośrednictwo pracy 

Cele szczegółowe: popularyzacja przedsiębiorczości wśród kobiet, zmniejszenie bezrobocia  
i stworzenie nowych stanowisk pracy, nabycie umiejętności samooceny i planowania rozwoju  
zawodowego, wykształcenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy, rozwój umiejętności 
samoorganizacji, zbierania i wykorzystania informacji, wykorzystania IT, stworzenie grup wsparcia, 
wskazanie możliwości uzyskania dofinansowania działalności gospodarczej. 
Zakłada się uruchomienie działalności gospodarczej lub podjęcie pracy (także jako osoba  
współpracująca) przez ok. 60% uczestników w ciągu 6 mies. po zakończeniu projektu. 

województwo śląskie 

Działanie 1.1 SPO RZL 

1. Region Śląsko – Dąbrowski NSZZ "Solidarność" 

Adres: ul. Floriana 7, 40–286 Katowice, 
tel.: 032 253 87 62 
e–mail: zagraniczne@solidarnosc–kat.pl 

Tytuł projektu: „Utworzenie sieci związkowego doradztwa zawodowego w województwie śląskim”. 

Celem projektu jest bezpośrednie dotarcie z informacją zawodową do pracowników zakładów pracy 
województwa śląskiego poprzez utworzoną sieć wyszkolonych związkowych doradców wywodzących 
się z NSZZ "Solidarność" i umiejscowionych w strukturach zakładowych lub międzyzakładowych 
organizacji tej instytucji dialogu społecznego. Projekt będzie realizowany poprzez 2 główne  
działania: (2) wyszkolenie 160 związkowych doradców zawodowych z poziomu zakładowych lub 
międzyzakładowych organizacji NSZZ "Solidarność" w 8 edycjach 148 – godzinnego cyklu  
szkoleniowego (załączono program szkolenia do projektu), w którym każdorazowo uczestniczyć 
będzie 20 osób; cykl będzie składał się z dwóch 5–dniowych szkoleń wyjazdowych po 50 godz. 
lekcyjnych każde oraz trzech 2–dniowych zjazdów weekendowych w Katowicach po 16 każdy; (2) 
stworzenie bazy wspomagającej działania sieci doradców w postaci witryny internetowej wraz  
z obsługującym ją zespołem eksperckim. 

2. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach 
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Adres: ul. Warszawska 2, 40–006 Warszawa, 
tel.: 032 253 76 93 
e–mail: iwipl@partnerstwo.org.pl 

Tytuł projektu: "Aktywizacja – Partnerstwo– Rozwój"– dialog społeczny w obszarze rynku pracy. 

Projekt obejmie 4 województwa, a w tym 20 powiatów. Realizatorami są 4 organizacje  
pozarządowe. Organizacjami wspierającymi są 4 WUP–y. Beneficjentami są przedstawiciele  
instytucji rynku pracy działające na skalę województwa i powiatu. Cele projektu: wzmacnianie  
i wzbogacanie usług i narzędzi instytucji rynku pracy; zwiększanie efektywności ich funkcjonowania 
poprzez wspieranie i inicjowanie partnerstw na rzecz zatrudnienia; zwiększanie oddziaływania 
NGO–sów na rynek pracy. Zaplanowane przedsięwzięcia: Dla 4 województw łącznie: 3 seminaria; 
warsztaty „na czacie”; szkolenie dla trenerów; szkolenie w metodologii pracy z osobami  
zwalnianymi i bezrobotnymi; seminaria monitorujące projekt; konferencja podsumowująca.  
Dla każdego województwa: 2 Konferencje Regionalne; 1 seminarium; 17 warsztatów dotyczących 8 
zakresów tematycznych; 10 warsztatów wypracowujących lokalne inicjatywy na rzecz rynku pracy. 
Dla każdego powiatu: 3 seminaria, 5 warsztatów dotyczących 6 zakresów tematycznych. 

Działanie 1.5 SPO RZL 

1. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki 

Adres: ul. Jaworzańska 156A, 43–382 Bielsko–Biała, 
tel.: 033 812 04 55 
e–mail: teatrgrodzki@netpol.pl 

Tytuł projektu: „Od warsztatów aktywizujących do warsztatu pracy”.  

Projekt zakłada pomoc osobom wykluczonym społecznie (uzależnionym od narkotyków,  
alkoholikom, młodzieży sprawiającej trudności wychowawcze) w przezwyciężeniu społecznej  
i osobistej izolacji oraz zmotywowanie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym  
i zawodowym, a także wsparcie osób i instytucji zajmujących się tymi grupami. 
Przewidywana jest realizacja trzech rodzajów działań: cyklu warsztatów twórczych, cyklu szkoleń  
i wydania publikacji. Wszystkie działania mają służyć faktycznej poprawie szans beneficjentów 
ostatecznych na rynku pracy, zarówno dostarczając im nowych kwalifikacji, jak i udzielając  
wsparcia psychologicznego, które pozwoli im na zastosowanie w praktyce nabytych umiejętności 
zawodowych. Projekt odwołuje się do celów horyzontalnych programu: wspiera rozwój lokalny, 
angażując różne grupy społeczne do aktywnego działania w i na rzecz lokalnej społeczności;  
wspiera równość szans, adresując ofertę edukacyjną do grup zagrożonych wykluczeniem; wspiera 
rozwój społeczeństwa informacyjnego, kształcąc umiejętności korzystania z nowych technologii 
informacyjno–komunikacyjnych. 

2. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych MERITUM 

Adres: ul. Jaracza 10, 40–580 Katowice, 
tel.: 0 504 222 937 
e–mail: grobelny@box43.pl 

Tytuł projektu: „Przystanek PRACA”. 

"Przystanek PRACA" to projekt skierowany do osób uzależnionych, będących w trakcie lub po  
leczeniu, mających problemy z integracją i reintegracją zawodową. Realizowany będzie w pięciu 
miastach aglomeracji śląskiej. 
Rodzaj i charakter wsparcia w ramach projektu zostały zaplanowane tak, by wypełnić lukę, jaka 
istnieje w systemie leczenia i wsparcia osób uzależnionych. Stosownie do zdiagnozowanego  
potencjału zawodowego oraz potrzeb szkoleniowych dla każdego beneficjenta zbudowana zostanie 
indywidualna "ścieżka wsparcia". 

W ramach projektu zaplanowaliśmy następujące formy wsparcia beneficjentów: 
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− program szkoleniowy przygotowujący do integracji i reintegracji zawodowej beneficjentów 

(szkolenia diagnozujące potencjał zawodowy oraz doskonalące umiejętność poruszania się 
po rynku pracy; szkolenia mające na celu przezwyciężenie specyficznych dla tej grupy pro-
blemów; szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe) 

− poradnictwo zawodowe i psychologiczne, 
− „samopomocowe grupy aktywizacji zawodowej" 
− działalność Centrum Informacji Zawodowej 
− opieka nad osobami zależnymi beneficjentów 
− innowacyjne formy nabywania doświadczeń zawodowych – wolontariat  
− promocja projektu. 

3. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 

Adres: ul. Krasińskiego 2, 40–952 Katowice, 
tel.: 032 255 24 33 
e–mail: zkursy@zdz.katowice.pl 

Tytuł projektu: „START – integracja społeczna i zawodowa”. 

Zasadniczym celem projektu jest zwiększenie szans osób opuszczających Zakłady Karne  
w Lublińcu, Herbach, Jastrzębiu Zdroju, Raciborzu, Wadowicach, Wojkowicach i Zabrzu na  
znalezienie zatrudnienia i utrzymanie go oraz, w dłuższej perspektywie, zapobieżenie ich  
marginalizacji i wykluczeniu społecznemu oraz ewentualnej recydywie poprzez umożliwienie im 
zdobycia umiejętności zawodowych cenionych na rynku pracy. 
Celem szczegółowym projektu jest aktywizacja zawodowa grupy 80 byłych więźniów, w celu  
umożliwienia im skutecznego znalezienia zatrudnienia. Cel ten zrealizowany zostanie poprzez  
zastosowanie kompleksowego programu szkoleń zawodowych, doradztwa zawodowego i pomocy 
prawnej w 4 powiatach województwa śląskiego (Częstochowa, Sosnowiec, Racibórz, Zabrze) oraz 
powiecie wadowickim województwa małopolskiego (Andrychów). Działania te będą mieć na celu 
przekazanie wiedzy pożądanej przez potencjalnych pracodawców i umożliwienie uzyskania  
niezbędnych kwalifikacji. 

4. Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa 

Adres: ul. Dworcowa 38 a, 44–190 Knurów, 
tel.: 032 235 96 70 
e–mail: biuro@fundacja.knurow.pl 

Tytuł projektu: „Praca, Własna Firma czy Bezrobocie? Wybierz sam!” 

Głównym celem projektu jest aktywne przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego oraz 
zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich poprzez kształcenie, reorientację zawodową, 
zgodnie z potrzebami rynku i regionu. Dodatkowym celem jest wspieranie inicjatyw społecznych  
w celu podejmowania prywatnej przedsiębiorczości.  
W ramach projektu realizowane będą następujące działania: szeroki wachlarz szkoleń zawodowych 
z naciskiem na naukę języków obcych, doradztwo, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, 
spotkania informacyjno–doradcze oraz spotkania tzw. "grupy wsparcia". Szkolenia przygotowane 
zostały w czterech kierunkach kształcenia: przygotowanie do pracy biurowej, handlowej,  
prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz specjalistyczne zawodowe dla mężczyzn.  
Równolegle z realizacją projektu uruchomione zostaną działania towarzyszące tzn. opieka nad 
dziećmi do 7 roku życia. Łącznie liczba godzin w projekcie na uczestnika wynosi: szkolenia – 700, 
konsultacje i doradztwo – 40, spotkania informacyjne – 65, spotkania tzw. "grupy wsparcia" – 12  
i nieograniczone godzinowo pośrednictwo pracy. Projekt zostanie zakończony konferencją  
podsumowującą z udziałem mediów. 

Działanie 1.6 SPO RZL 

1. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gliwicach 
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Adres: ul. Zwycięstwa 47, 44–100 Gliwice, 
tel.: 032 331 30 81 
e–mail: ptegliwice@tlen.pl  

Tytuł projektu: „Przedsiębiorczość szansą dla kobiet”. 

Realizacja projektu ma na celu promowanie przedsiębiorczości wśród kobiet bezrobotnych oraz 
zwiększenie szans na ich samozatrudnienie. Grupa docelowa będzie liczyła 100 kobiet,  
zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w Gliwicach i Zabrzu, które przejdą selekcję  
w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym Oddział w Gliwicach, przeprowadzoną przez doradcę  
zawodowego, psychologa i koordynatora projektu. Grupa ostatecznych beneficjentów będzie liczyła 
50 osób. 

Główne czynności projektu będą polegały na: 

− promocji projektu w regionie, 
− naborze uczestników do projektu poprzez współpracę z Powiatowymi Urzędami Pracy  

z Gliwic i Zabrza, 
− doradztwie biznesowym,  
− doradztwie psychologicznym, 
− udziale beneficjentów projektu w szkoleniu "Moja mała firma od pomysłu do realizacji + 

komputer" oraz przyznanie 10 beneficjentom – autorom najlepszych biznes planów  
– środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej (10000 tys./os). 

2. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach 

Adres: ul. Krasińskiego 2, 40–952 Katowice, 
tel.: 032 255 24 33 
e–mail: kursy@zdz.katowice.pl 

Tytuł projektu: „Powrót do pracy”. 

Celem projektu jest udzielenie pełnego i kompleksowego wsparcia poprzez organizację szkoleń 
zawodowych oraz promocję samozatrudnienia wśród kobiet bezrobotnych ze szczególnym  
uwzględnieniem kobiet o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych. 
Bezpośrednim celem projektu jest przeszkolenie 20 kobiet z zakresu świadczenia profesjonalnych 
usług sprzątających. 50% beneficjentek zostanie objętych także dodatkowym programem szkolenia 
i doradztwa przedsiębiorczości, a 3 otrzymają jednorazowe środki na podjęcie działalności  
gospodarczej. Aby ułatwić dostęp do projektu projektodawca przewiduje udzielenie dodatkowego 
wsparcia towarzyszącego w postaci refundacji kosztów przejazdu oraz organizację opieki nad  
osobami zależnymi. W wyniku realizacji projektu przewiduje się, że 20% beneficjentek znajdzie 
zatrudnienie oraz 15% założy własną działalność gospodarczą. 

3. Górnicza Agencja Pracy Sp. z o.o. 

Adres: ul. Kopernika 26, 40–064 Katowice, 
tel.: 032 757 21 88 
e–mail: katarzyna.korba@poczta.fm 

Tytuł projektu: „Śląski Program Doradztwa Zawodowego dla Kobiet” 

Projekt ma na celu wzrost zatrudnienia kobiet oraz statusu zawodowego i społecznego poprzez 
wzrost zatrudnialności, wspieranie przedsiębiorczości, aktywizację zawodową 700 kobiet  
z województwa śląskiego. Są to kobiety bezrobotne i poszukujące pracy, bierne zawodowo,  
o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, powracające na rynek pracy, także z obszarów  
wiejskich oraz prowadzące własną działalność gospodarczą lub chcące ją rozpocząć. 

Projekt zakłada: 

− monitoring rynku, badanie trendów i pośrednictwo pracy, 
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− rekrutacja i diagnoza potrzeb zawodowych (doradztwo zawodowe, Indywidualne Plany 

Działania, Ścieżki Kariery), 
− edukacja, szkolenia, kursy (od aktywizacji, motywacji, kompetencji społecznych  

i osobistych poprzez kursy komputerowe, językowe, przedsiębiorczości, po specjalistyczne 
kursy i studia podyplomowe, 

− specjalistyczne doradztwo (psychologiczne, zawodowe, prawne, biznesowe), 
− działania wspierające (dotacje na podjęcie działalności gospodarczej i działania  

towarzyszące), 
− weryfikacja realizacji potrzeb zawodowych 
− dodatkowe programy wynikające z weryfikacji potrzeb beneficjentów i rynku pracy. 

4. Centrum Przedsiębiorczości S. A. 

Adres: ul. Przemysłowa 6, 43–225 Wola, 
tel.: 032 211 91 77 
e–mail: meldi@poczta.onet.pl 

Tytuł projektu: "Szansa na przyszłość – Kobiety na start". 

Projekt "Szansa na przyszłość..." skierowany jest do kobiet bezrobotnych i poszukujących pracy, 
biernych zawodowo, o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, chcących powrócić na rynek 
pracy po długiej nieobecności lub założyć własną działalność gospodarczą, w szczególności powyżej 
35 roku życia zamieszkujących Powiat Pszczyński.  

Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów:  

− ograniczenia bezrobocia wśród kobiet na terenie Powiatu Pszczyńskiego, 
− podniesienia i uaktualnienia kwalifikacji zawodowych kobiet uczestniczących w projekcie, 
− aktywizacji zawodowej uczestniczek projektu, 

Powyższe cele zostaną zrealizowane poprzez: 

− szkolenia i kursy podnoszące i uaktualniające kwalifikacje zawodowe, 
− doradztwo zawodowe, psychologiczne i prawne, 
− przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, 
− warsztaty z zakresu umiejętnego poruszania się po rynku pracy,  
− opracowanie i uruchomienie bazy danych o lokalnym rynku pracy, zawierającej m. in.  

informacje o: 

a) ofertach zatrudnienia dla kobiet, 
b) formach zatrudnienia, 
c) możliwościach podnoszenia kwalifikacji, 
d) możliwościach rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. 

województwo świętokrzyskie 

Działanie 1.6 SPO RZL 

1. Kieleckie Centrum Kształcenia "BUDOWLANKA" Sp. z o.o. 

Adres: ul. Jagiellońska 90, 25–734 Kielce, 
tel.: 041 346 16 00 
e–mail: kck–budowlanka@wp.pl  

Tytuł projektu: "Aktywne kobiety– wsparcie kobiet na rynku pracy poprzez szkolenia zawodowe". 

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i wyposażenie w kwalifikacje i umiejętności 
zwiększające udział na rynku pracy kobiet w wieku 25–44 lat, pozostających bez pracy 24 miesiące 
 i powyżej z terenu powiatu kieleckiego. Cel będzie osiągnięty poprzez zorganizowanie bezpłatnych 
szkoleń dla 60 kobiet, podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Tematyka szkoleń jest zgodna  
z potrzebami kobiet bezrobotnych, które zostały określone w przeprowadzonej ankiecie  
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i wskazaniami pracodawców funkcjonujących na lokalnym rynku pracy, którzy będą w przyszłości 
zainteresowani zatrudnieniem kobiet. Jako działania uzupełniające będą prowadzone: kampania 
informacyjna skierowana do kobiet, mająca na celu podniesienie ich świadomości w zakresie  
możliwości pracy na lokalnym rynku oraz ich rozwoju zawodowego, indywidualne porady  
i konsultacje prawnika, promocja przeszkolonej grupy wśród pracodawców. Szkolenia będą  
prowadzone w trzech grupach tematycznych (po 20 osób każda), w zawodach: aktywny  
sprzedawca, profesjonalny pracownik biurowy oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej. 

2. Świętokrzyska Szkoła Przedsiębiorczości sp. z o.o. 

Adres: ul. Murarska 11, 27–200 Starachowice, 
tel.: 041 275 51 07  
e–mail: biuro@ap.org.pl  

Tytuł projektu: „FEMINA – wspieranie kobiet na rynku pracy”. 

Celem projektu jest udzielenie w okresie 8 miesięcy adekwatnego, konstruktywnie pełnego  
w kontekście realizacji wsparcia kobiet bezrobotnych i poszukujących pracy, o niskich  
i zdezaktualizowanych kwalifikacjach, powracających na rynek pracy po długiej nieobecności.  
Projekt obejmuje 60 kobiet z terenu powiatów starachowickiego, ostrowickiego i kieleckiego. 

Zaplanowane działania obejmują moduły: 

− (1) aktywizacji zawodowej (program motywacji i orientacji + szkolenie wstępne,  
nakierowane na integrację społeczną i kształcenie umiejętności językowych (intensywny 
kurs kontynuowany przez cały okres projektu)  

− (2) szkoleń zawodowych – odzwierciedlających specyfikę osób i sytuacje rynku pracy: 
 Hotelarstwo i turystyka 
 Opiekunka (społeczna i dziecięca) 
 Profesjonalny sprzedawca 
 Fundusze UE – zarządzanie projektami  

− (3) 4–miesięcznym przygotowaniem zawodowym w zakładach pracy, uzupełnione  
o dostosowane do indywidualnych potrzeb doradztwo zawodowe i pomoc psychologiczną.  
W bezpośrednim rezultacie realizacji działań planuje się że 45% kobiet w ciągu 6 miesięcy 
uzyska zatrudnienie. 

województwo warmińsko–mazurskie 

Działanie 1.5 SPO RZL  

1. Olsztyńska Szkoła Biznesu 

Adres: ul. Murzynowskiego 20, 10–684 Olsztyn, 
tel.: 089 542 42 70 
e–mail: fundusze@osb.edu.pl 

Tytuł projektu: „Drogowskaz. Projekt edukacyjno–profilaktyczny”. 

Celem projektu „Drogowskaz” jest wsparcie młodzieży gimnazjalnej w przewartościowaniu  
dotychczasowych postaw, wykształceniu umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach  
i budowaniu własnej ścieżki zawodowej. Beneficjentami projektu są uczniowie drugich klas szkół 
gimnazjalnych, sprawiający trudności wychowawcze, mający poważne kłopoty w nauce  
i zagrożeni zjawiskiem wykluczenia społecznego. Projekt zostanie zrealizowany w gimnazjach  
powiatu olsztyńskiego ziemskiego i grodzkiego, kętrzyńskiego, nidzickiego przez partnerstwo  
zawiązane pomiędzy Olsztyńską Szkołą Biznesu, Stowarzyszeniem – Nidzicki Fundusz Lokalny, 
Starostwem Powiatowym w Kętrzynie. Cele projektu będą osiągnięte poprzez wdrożenie, przy 
współpracy pedagogów szkolnych, wolontariuszy i rodziców programu profilaktycznego dla „trudnej 
młodzieży” który wesprze w artykułowaniu ich aspiracji życiowych. 
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Projekt umożliwi przetestowanie sposobów wdrażania innowacyjnych programów wychowawczych  
i współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za rozwój edukacji na poziomie lokalnym. 
Projekt wpisuje się w założenia polityki horyzontalnej Unii Europejskiej: wspierania rozwoju  
lokalnego, równości szans i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 
 
województwo wielkopolskie 

Działanie 1.5 SPO RZL 

1. Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Socjalno–Edukacyjny "Dla Ludzi i Środowiska" 

Adres: Chudobczyce 27 b / 1–2, 64–423 Lubosz,  
tel.: 061 291 12 81 
e–mail: rose3@xl.wp.pl 

Tytuł projektu: „Centrum Integracji Społecznej dla terenów wiejskich”.  

Celem projektu jest ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej na obszarach  
popegeerowskich, przygotowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne do wejścia na rynek 
pracy, powrotu do czynnego życia zawodowego. Cel będzie realizowany poprzez podjęcie  
systemowych działań reintegracji społecznej i zawodowej w ramach Centrum Integracji Społecznej. 
Program CIS obejmie ok. 100 osób: bezdomnych, oraz długotrwale bezrobotnych (powyżej 36  
miesięcy) pochodzących głównie ze środowisk po PGR.  
Działania podjęte w projekcie to stworzenie modelowego programu reintegracji społecznej  
i zawodowej poprzez doposażenie zaplecza programu, wybór i edukację kadry oraz wsparcie  
psychologiczne, doradztwo zawodowe, aktywizację zawodową i zatrudnienie wspierane. Podjęte 
działania pozwolą na funkcjonowanie i działalność pierwszego w Polsce Centrum Integracji  
Społecznej na terenach wiejskich, popegeerowskich. Projekt ma charakter nowatorski i pilotażowy, 
w wyniku jego realizacji bezpośredni beneficjenci projektu zostaną przygotowani do podjęcia pracy 
na wolnym rynku: w zakładach pracy, na własny rachunek i w spółdzielniach socjalnych – jako 
nowego instrumentu rynku pracy. 

2. Stowarzyszenie EuroSupport 

Adres: ul. Gimnazjalna 20, 63–400 Ostrów Wielkopolski, 
tel.: 0 604 437 787 
e–mail: marcin.lewinski@eurosupport.org.pl 

Tytuł projektu: „Anty Marginalizacja Ostrowskich Grup Szczególnego Ryzyka (AMO–rek)”. 

Projekt wpłynie na ograniczenie zjawiska marginalizacji społecznej w powiecie ostrowskim oraz na 
przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do powrotu do czynnego życia  
zawodowego oraz wejścia na rynek pracy. 

Beneficjenci końcowi:  

− alkoholicy, którzy poddają się procesowi leczenia lub ukończyli go nie wcześniej niż rok 
przed przystąpieniem do projektu,  

− młodzież trudna (w wieku 15–24 lata w tym pochodząca z rodzin osób uzależnionych),  
− osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 24 miesięcy). 

Działania: 

− promocja projektu, 
− nabór uczestników projektu, 
− stworzenie Indywidualnego Planu Pomocy dla każdego z uczestników, 
− realizacja uzgodnionego IPP (grupy wsparcia i samopomocy, treningi umiejętności,  

warsztaty, poradnictwo, pomoc terapeutyczna, "telefon alarmowy"), 
− pomoc w znalezieniu zatrudnienia, 
− subsydiowane staże, 
− szkolenie pracowników wnioskodawcy. 
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3. Stowarzyszenie Szkoła "Barki" im. H. Ch. Kofoeda – Centrum Integracji Społecznej 

Adres: ul. Św. Wincentego 6/9, 61–003 Poznań,  
tel.: 0 505 833 302.  
e–mail: sbarki@barka.org.pl 

Tytuł projektu: „Integracja społeczno–zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. 

Projekt zakłada reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
realizowana przez kompleksowy system pomocy zaplanowany w oparciu o standardy zawarte  
w ustawie dla Centrów Integracji Społecznej.  
Podstawowymi elementami tego systemu są kursy zawodowe i szkolenia kształtujące umiejętności 
samodzielnego i aktywnego uczestnictwa na rynku pracy oraz udzielanie wsparcia socjalnego  
i psychologicznego, doradztwo zawodowe i prawne. Projekt ma na celu również funkcjonowanie 
grup samokształceniowych, biblioteki, kawiarenki internetowej oraz działania motywujące do  
udziału w życiu społeczeństwa informacyjnego. Istotnym elementem projektu jest umożliwienie 
beneficjentom ostatecznym zdobycia praktyki zawodowej. 
W wyniku jego realizacji tego projektu uczestnicy zdobędą umiejętności umożliwiające podjęcie 
pracy po zakończeniu programu: u pracodawcy, w Centrum lub w formie rozpoczęcia działalności 
gospodarczej na własny rachunek lub wspólnej m.in. założenie Spółdzielni Socjalnej. 

Działanie 1.6 SPO RZL 

1. Federacja Krajowa Business and Professional Women's 

Adres: ul. Starowiejska 1F, 61–664 Poznań, 
tel.: 061 852 22 86 
e–mail: bpw@icpnet.pl  

Tytuł projektu: „Kompleksowy program doradczo–szkoleniowy szansą dla kobiet Poznania i powiatu  
poznańskiego”. 

Celem strategicznym projektu jest wzrost poziomu uczestnictwa kobiet w życiu społeczno–
zawodowym w Poznaniu i powiecie poznańskim. 

Cele bezpośrednie projektu: 

− zwiększenie możliwości przekwalifikowania się kobiet i zdobywania nowych kwalifikacji  
zawodowych; wzrost liczby kobiet prowadzących działalność gospodarczą; kształtowanie 
umiejętności poruszania się po rynku pracy, 

− umożliwienie pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego, 
− zwiększenie świadomości wśród pracodawców na rzecz zatrudniania kobiet oraz wzrost  

skuteczności działań na rzecz aktywizacji zawodowej kobiet. 

Przedmiotem projektu są działania: 

− aktywizacja kobiet poprzez kompleksowy program doradczo–szkoleniowy oparty na  
zdiagnozowanych potrzebach, wsparty działaniami towarzyszącymi; subsydiowanie staży 
pracy, 

− akcje informacyjno–edukacyjne skierowane do pracodawców i społeczeństwa, 
− przeprowadzenie badania mającego na celu diagnozę sytuacji kobiet na rynku pracy. 

2. Ośrodek Doskonalenia Zawodowego I.W Kaczmarek 

Adres: ul. Lipowa 1, 63–800 Gostyń, 
tel.: 0 602 799 581 
e–mail: beata.paul@wp.pl  

Tytuł projektu: „Bądź aktywna – podnieś kwalifikacje i znajdź pracę”. 
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Projekt pt. „Bądź aktywna – podnieś kwalifikacje i znajdź pracę” ma charakter szkoleniowo –
doradczy, będzie realizowany przez 18 miesięcy i jest skierowany do 400 kobiet pozostających bez 
pracy oraz o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach. Swoim zasięgiem obejmie Wielkopolskę, 
ze szczególnym uwzględnieniem powiatów z najwyższą stopą bezrobocia. Celem projektu jest 
udzielenie wielostronnego wsparcia kobietom na rynku pracy, prowadzącego do wzrostu stopy ich 
zatrudnienia i podniesienia ich statusu zawodowego. W projekcie przewidziano działania  
przygotowujące do zawodu samodzielnej księgowej, sekretarki, sprzedawcy, opiekunki osób  
zależnych, pracy w dziale obsługi klienta, oraz samodzielnego prowadzenia podatkowej księgi  
przychodów i rozchodów. Projekt zakłada działania aktywizujące takie jak doradztwo grupowe  
i indywidualne oraz organizację grup wsparcia, przygotowujące do aktywnego poszukiwania pracy, 
pozyskania przez kobiety porad psychologicznych i prawnych oraz wypracowania indywidualnego 
planu rozwoju zawodowego. Projekt jest zgodny z celami horyzontalnymi. Tak kompleksowy  
i innowacyjny projekt, umożliwiający zdobycie nowego zawodu nie byłby możliwy bez wsparcia  
z EFS. 

3. Centrum Kształcenia i Promocji "Focus" 

Adres: ul. Działkowa 8, 62–510 Konin, 
tel.: 0 502 379 901 
e–mail: padam@vp.pl  

Tytuł projektu: „Szansa dla Ciebie”. 

Celem projektu jest udzielenie wielostronnego wsparcia kobietom na rynku pracy, prowadzące do 
wzrostu stopy zatrudnienia i podniesienia ich statusu zawodowego i społecznego. Uzasadnieniem 
realizacji jest wysokie bezrobocie w podregionie konińskim, szczególnie wśród kobiet na terenach 
wiejskich oraz bariery na które one napotykają. Projekt przewiduje zrealizowanie szkoleń  
podnoszących kwalifikacje zawodowe, wspierania przedsiębiorczości wśród kobiet, wdrożenie akcji 
informacyjno–edukacyjnej na rzecz zwalczania stereotypów w postrzeganiu ról kobiet i mężczyzn, 
uruchomienie bazy danych o lokalnych ofertach pracy dla kobiet. Działania będą prowadzone w 6 
gminach podregionu konińskiego wśród kobiet na terenach wiejskich. Planowane rezultaty projektu 
to: ukończenie szkoleń przez co najmniej 80% zakwalifikowanych kobiet z grupy 360 osób (18 
szkoleń po 20 osób),podjęcie własnej działalności gospodarczej przez beneficjentów ostatecznych, 
zatrudnienie uczestników szkoleń, przeprowadzenie akcji informacyjno–edukacyjnych,  
opracowanie i uruchomienie bazy danych o lokalnych ofertach pracy dla kobiet. 

4. Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. (DGA S.A.) 

Adres: ul. Towarowa 35, 61–896 Poznań, 
tel.: 0 601 806 832 
e–mail: anna.zubka@dga.pl 

Tytuł projektu: "Społeczno – ekonomiczne konteksty sukcesu zawodowego kobiet". 

Celem projektu jest przeprowadzenie analizy sytuacji społeczno – zawodowej kobiet z Wielkopolski 
oraz dokonanie promocji wypracowanych wyników. Projekt realizowany będzie w 2 fazach.  
Pierwsza Faza: przygotowanie narzędzi badawczych i przeprowadzenie badań jakościowych  
w zakresie m.in. przyczyn sukcesu i niepowodzenia kobiet na rynku pracy, dostępu do rynku pracy, 
awansu zawodowego, łączenia życia zawodowego z rodzinnym. 
Druga Faza: akcja informacyjno–promocyjna o zasięgu regionalnym w zakresie obejmującym  
wypracowane w ramach projektu wyniki badań i analiz, skierowana do ogólno pojętej społeczności, 
pracodawców i pracowników instytucji zatrudniania w celu zwalczania stereotypów w postrzeganiu 
ról kobiecych i męskich w życiu zawodowym i prywatnym. Ponadto zakłada się: – stworzenie  
i uaktualnianie portalu internetowego, zawierającego wyniki diagnoz i analiz prowadzonych  
w ramach projektu;– opracowanie i opublikowanie raportu / Manuala z opisem dobrych praktyk  
z kraju w zakresie równouprawnienia, – zorganizowanie konferencji i seminariów na temat sytuacji 
społeczno – zawodowej kobiet. Badania obejmą 400 kobiet, 60 pracodawców. Termin realizacji 
projektu–1,5 roku. 
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województwo zachodniopomorskie 

Działanie 1.5 SPO RZL 

1. Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych "InBIT" Sp. z o.o. 

Adres: ul. Mickiewicza 47, 70–385 Szczecin,  
tel.: 091 423 13 10 
e–mail: anna.wolodzko@inbit.pl 

Tytuł projektu: „Wędka na wyprawkę. Edukacyjno–integracyjny program usamodzielniania  
wychowanków domów dziecka”. 

Celem projektu jest wsparcie procesu integracji społeczno–zawodowej wchodzących w dorosłość 
wychowanków zachodniopomorskich domów dziecka.  
Ponieważ wiedza i umiejętności to przysłowiowa wędka dla dorastających wychowanków domów 
dziecka osią projektu uczyniono działania edukacyjne. W projekcie przewidziano pakiety grupowych 
działań edukacyjno–integracyjnych uzupełniane indywidualnym procesem doradztwa psycho –
społecznego i zawodowego oraz indywidualnymi szkoleniami zawodowymi. Wynikiem realizacji  
projektu będzie podniesienie kwalifikacji beneficjentów oraz dostosowanie ich do potrzeb rynku 
pracy (szkolenia zawodowe, komputerowe i językowe) oraz rozwój kompetencji ogólnych,  
szczególnie społecznych (warsztaty pschychoedukacyjne, komunikacji, przedsiębiorczości, prawo 
jazdy). Beneficjenci zostaną przygotowani do wejścia na rynek pracy, co zapobiegnie ich  
marginalizacji zawodowej i społecznej. Nastąpi wzrost samodzielności życiowej beneficjentów, 
przełamanie bierności ukierunkowane na podjęcie pracy. Zostaną ukształtowane pozytywne  
postawy związane z pracą i edukacją – rozbudzenie autentycznego zainteresowania pracą  
i aspiracji edukacyjnych, jako przeciwwagi do „dziedziczonych” postaw. 

Działanie 1.6 SPO RZL 

1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno–Gospodarczych 

Adres: ul. Szczecińska 3, 78–230 Karlino, 
tel.: 094 311 86 88 
e–mail: biuro@sisg.pl  

Tytuł projektu: „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet z terenu powiatu białogardzkiego”. 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych kobiet z terenu powiatu 
białogardzkiego i zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniu  
zawodowym. Zakres szkolenia obejmuje tematyką głównie kwalifikacje potrzebne w pracy w dziale 
usługowym i handlowym tj. obsługa komputera, programu magazynowego, kas fiskalnych, wiedza 
na temat podstaw księgowości, zasad gospodarki wolnorynkowej, przestrzegania zagadnień  
higieny, wizażu, aktywnych form poszukiwania pracy. Grupą docelową są kobiety bezrobotne  
z powiatu białogardzkiego. Zaplanowane szkolenia w ramach projektu wynikają z przeprowadzenia 
badania rynku pracy i potrzeb bezrobotnych kobiet z naszego powiatu. Badania zostały  
przeprowadzone przy udziale kadry Stowarzyszenia, pracowników Powiatowy Urząd Pracy.  
W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia teoretyczne i praktyczne. Uczestnicy  
zostaną podzieleni na grupy, średnio 10 osobowe. Każda grupa odbędzie 2 miesięczne szkolenie 
zakończone egzaminem i wydaniem zaświadczeń o nabytych kwalifikacjach. Ogólnie szkolenie  
odbędzie 70 kobiet. 

2. Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 

Adres: Plac Kilińskiego 3, 70–965 Szczecin, 
tel.: 091 573 88 30 
e–mail: info@ckz.stargard.pl  
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Tytuł projektu: "Podniesienie kwalifikacji bezrobotnych kobiet". 

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans zatrudnienia dla kobiet bezrobotnych poprzez  
podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. Cele szczegółowe obejmują: podniesienie kwalifikacji 
osób bezrobotnych, podniesienie umiejętności poruszania się po rynku pracy. Cele są zgodne  
z celami SPO RZL działania 1.6 "Udzielenie wielostronnego wsparcia kobietom na rynku pracy, pro-
wadzące do wzrostu stopy zatrudnienia kobiet". Działania projektu obejmują rekrutację  
beneficjentów, określenie potrzeb szkoleniowych, przygotowania i organizację pięciu szkoleń  
z użyciem komputerów, rozliczenie projektu. Projekt obejmie 90 kobiet zarejestrowanych w PUP 
jako bezrobotne lub poszukujące pracy. Projekt obejmie swoim zasięgiem trzy powiaty  
w województwie zachodniopomorskim: stargardzki, goleniowski i pyrzycki. Projekt odpowiada na 
potrzeby lokalnego rynku pracy i wsparcie kobiet będących w trudnej sytuacji na rynku pracy. 

3. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu z siedzibą w Szczecinie 

Adres: ul. Żołnierska 53, 71–210 Szczecin, 
tel.: 091 814 94 56 
e–mail: pkd@zpsb.szczecin.pl 

Tytuł projektu: "Ręce kobiet przynoszą pieniądze". 

Celem projektu jest popularyzacja rozwoju postaw przedsiębiorczych polegająca na aktywizacji 
zawodowej kobiet gminy: Przelewice, Dobrzany i Czaplinek poprzez dostarczenie wiedzy na temat 
uruchomienia i prowadzenia własnej firmy (tzw. ABC przedsiębiorczości, czyli jak założyć  
i prowadzić własną firmę) oraz poprzez naukę: 

− tworzenia rękodzieła ludowego w gminie Dobrzany, 
− produkcji mydła z dóbr naturalnych w gminie Przelewice,  
− wytwarzania naturalnych produktów żywnościowych ( w szczególności opartych na miodzie) 

w gminie Czaplinek. 

Uczestniczki szkoleń i warsztatów (45 osób) w ramach promocji projektu będą mogły  
zaprezentować swoje wyroby na wystawie rolnej w Barzkowicach. Projekt będzie wykorzystywał 
formy warsztatów i szkoleń oraz przyznanie jednorazowo środków na podjecie działalności  
gospodarczej dla dwóch wyróżniających się beneficjentów (najlepszy pomysł i biznes plan na  
własną działalność opartą o tematykę warsztatów). 

3. Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie  

Adres: ul. Plac Rodła 9, 70–419 Szczecin, 
tel.: 091 359 52 81 
e–mail: m.czerniecka@pfp.com.pl  

Tytuł projektu: „KOBIETY NA ZACHODNIOPOMORSKIM RYNKU PRACY”. 

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa kobiet bezrobotnych województwa zachodnio-
pomorskiego i w konsekwencji stworzenie im możliwości podjęcia pracy lub założenia własnej  
firmy. Projekt ma przeciwdziałać dyskryminacji kobiet na rynku pracy, promować równe szanse 
kobiet i mężczyzn. Jednocześnie ma zwalczać stereotypy i zachęcać pracodawców do zatrudniania 
kobiet. W ramach projektu przeprowadzonych zostanie dwadzieścia szkoleń (24 h) w dwudziestu 
powiatach. Szkolenia będą się odbywać w 15 osobowych grupach i trwać będą trzy dni. Cykl  
szkoleniowy składa się z:  

a) ABC prowadzenia działalności gospodarczej,  
b) blok psychologiczno–aktywizujący: poszukiwanie pracy czy własna firma?, 
c) warsztaty w zakresie przygotowania biznesplanu i efektywnego poszukiwania pracy.  

Integralną częścią projektu jest cykl 20 programów telewizyjnych emitowanych na antenie TVP3 
Szczecin pt.: "Kobieta Przedsiębiorcza", w którym przedstawione zostaną sylwetki kobiet sukcesu. 
Bohaterki podzielą się swoimi doświadczeniami i obalą mity, że kobiety są gorszymi pracownikami.  
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Program będzie propagował ideę równych szans na rynku pracy zgodnie z założeniami Narodowej 
Strategii Wzrostu Zatrudnienia. 

 
Projekty realizowane na terenie całego kraju 

Działanie 1.6 SPO RZL 

1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

Adres: Nowoursynowska 166, 02–787 Warszawa, 
tel.: 022 593 40 77 
e–mail: sawicka@alpha.sggw.waw.pl  

Tytuł projektu: „Analiza i ocena sytuacji kobiet wiejskich na rynku pracy”. 

Celem projektu jest dokonanie pogłębionej analizy i oceny sytuacji zawodowej kobiet wiejskich,  
w tym w szczególności grupy długotrwale bezrobotnych. Przeprowadzenie badań terenowych  
pozwoli dokonać oceny, jak stosowane dotychczas instrumenty rynku pracy wpływają na zmianę 
sytuacji kobiet wiejskich, szczególnie tych długotrwale bezrobotnych. Jakie są przeszkody  
w ich pełnym wykorzystaniu właśnie przez tę grupę docelową oraz jakie warunki instytucjonalne 
należałoby stworzyć, aby zwiększyć dostęp kobiet wiejskich do wszelkiego rodzaju sposobów  
aktywizacji zawodowej, a ostatecznie czy mogą zaistnieć jakieś nowe rozwiązania, które  
wpłynęłyby na zwiększenie zatrudnienia wśród mieszkanek wsi (tzw. "good practices" w innych 
krajach europejskich). Sprecyzowanie czynników wpływających na zatrudnienie i wielkość  
bezrobocia, zarówno tego oficjalnego jak i utajonego, kobiet wiejskich może posłużyć zarówno  
celom polityk rolnej i społecznej, instytucjom takim jak Urzędy Pracy, organizacji społecznych, itp. 
w ich działaniach na rzecz równości szans na rynku pracy. Wymiernym rezultatem końcowym  
będzie publikacja. 

2. Stowarzyszenie Solidna Firma 

Adres: ul. Promyka 11, 01–604 Warszawa, 
tel.: 022 869 95 17 
e–mail: p.kossakowski@solidnafirma.pl  

Tytuł projektu: "Cybernetyka jest kobietą" – nowe technologie szansą satysfakcjonującej pracy. 

Cel: udzielenie wielostronnego wsparcia kobietom bezrobotnym i długotrwale bezrobotnym (w tym 
absolwentkom), dla których barierą w pozyskaniu pracy, jest nieadekwatność posiadanych  
kwalifikacji do wymagań rynku pracy i niemożność nabycia pierwszych doświadczeń zawodowych. 
Zakładamy dostęp kobiet do szkoleń w zakresie wskazanym przez potencjalnych pracodawców: 
technik informatycznych, marketingu, ekonomi działalności gospodarczej, technik behawioralnych  
i umiejętności lingwistycznych,. Kierując się doświadczeniem i wiedzą oraz działając zgodnie  
z wytycznymi NPR na lata 2000 – 2006, Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
z dnia 20.04.2004 i Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego – 2001, projektodawca  
zamierza prowadzić: szkolenia, poradnictwo zawodowe, dotować indywidualne przedsięwzięcia  
gospodarcze oraz realizować staże / przygotowania zawodowe w miejscu pracy, dla uczestniczek 
projektu. Stosując innowacyjne formy szkoleń i zapewniając opiekę nad dziećmi, projektodawca ma 
nadzieję skutecznie wpłynąć na: przełamanie standardów traktowania problemów zawodowych  
i społecznych, aktywizację zawodową, wzrost stopy zatrudnienia, promocję kształcenia  
ustawicznego. 

2. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 

Adres: ul. Do Studzienki 63, 80–227 Gdańsk, 
tel.: 022 651 86 60 
e–mail: ibngr@ibngr.edu.pl  
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Tytuł projektu: „Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne”. 

Cel projektu: opracowanie rekomendacji dla polityki społecznej dotyczących polityki ułatwiania 
rodzinom łączenia funkcji opiekuńczych i zawodowych. Rekomendacje te stworzone zostaną w 
oparciu o badanie związków pomiędzy aktywnością zawodową, edukacyjną i rodzinną kobiet  
a sferą regulacyjną systemu zabezpieczenia społecznego, usług społecznych, edukacji oraz rynku 
pracy, z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych.  

Badania mają pozwolić udzielić odpowiedzi na poniższe pytania: 

− Jakie są główne czynniki determinujące niskie zatrudnienie kobiet w Polsce? 
− Jaka jest alokacja czasu między aktywność zawodową, edukacyjną i rodzinną kobiet? 
− W jakim stopniu sytuacja rodzinna kobiet oraz podział obowiązków pomiędzy partnerami 

determinują aktywność zawodową i edukacyjną kobiet oraz ich pozycję zawodową? 
− Jak uwarunkowania dochodowe kształtują decyzje edukacyjne, zawodowe i rodzinne  

kobiet? 
− Jakie rozwiązania polityki społecznej mogą sprzyjać zwiększeniu zatrudnienia kobiet? 
− Jakie są koszty i korzyści różnych scenariuszy polityki społecznej wobec zatrudnienia  

i funkcji opiekuńczych kobiet? 

3. ASM–Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o 

Adres: ul. Grunwaldzka 5, 99–300 Kutno, 
tel.: 024 355 77 04 
e–mail: a.urbaniak@asm–poland.com.pl 

Tytuł projektu: „SYSTEM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KOBIET – "KOBIETA PRACUJĄCA...". 

Celem projektu – „Kobieta pracująca” jest rozpoznanie sytuacji kobiet na rynku pracy w ujęciu 
ogólnopolskim i lokalnym. Projekt zakłada realizację badań ogólnopolskich oraz badań pogłębionych 
w wybranych województwach. Na bazie przeprowadzonych badań opracujemy i przeprowadzimy 
akcję informacyjno–edukacyjną skierowaną do pracodawców i kobiet w celu przełamania  
stereotypów w sferze podziału zawodów na tradycyjne męskie i kobiece oraz udzielenia im  
wielostronnego wsparcia na rynku pracy poprzez promowanie równego dostępu kobiet i mężczyzn 
do zatrudniania, którego efektem będzie wzrost stopy zatrudnienia kobiet oraz podwyższenia ich 
statusu zawodowego i społecznego. Wszystkie działania towarzyszące, czyli akcja informacyjna i 
system informacji będą stworzone i dostosowane do każdego z czterech wybranych województw: 
łódzkie,  
wielkopolskie, małopolskie, pomorskie.  

4. Fesnak. Treningi. Szkolenia. (skrót FTS) 

Adres: ul. Zieleniecka 11, 05–091 Ząbki, 
tel.: 0 606 978 542 
e–mail: sekretariat@fts.pl  

Tytuł projektu: „Kurs kształcenia umiejętności finansowych wyrównujący poziom do standardu  
europejskiego”. 

Cel projektu to nauka interpretacji i rozumienia zagadnień finansowych z zastosowaniem  
osobistych komputerów finansowych. W efekcie końcowym zwiększy się liczba kobiet podnoszących 
swoje kwalifikacje. Efekt podniesienia statusu zawodowego i społecznego kobiet jest zgodny  
z celem działania 1.6 „Integracja i reintegracja zawodowa kobiet.” Brak praktycznych umiejętności 
rozwiązywania problemów finansowych prowadzi do bankructwa firm, a przecież przy pomocy 
komputera finansowego można opanować zagadnienia finansowe występujące w życiu biznesowym 
i prywatnym. Jego zastosowanie umożliwia wybór kont bankowych, kredytów, leasingów,  
ubezpieczeń, faktoringu w oparciu o sprawdzone fakty finansowe. Trzymiesięczny kurs (3x 8 godz. 
warsztatów + 24 godz. konsultacji tradycyjnych + 15 godz. e–konsultacji) będzie powtarzany w 
ramach całego projektu. Uczestniczki otrzymają komputer finansowy HP17bII+, poznają sposób 
wykorzystania go w świecie finansów, dostaną materiał szkoleniowy – 300 ćwiczeń finansowych  
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z rozwiązaniami. Wiedzę ostatecznych beneficjantów sprawdzą testy kontrolne i potwierdzą  
certyfikaty.  
 



 
Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych  

do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego – SPO RZL Działania 1.1, 1.5 i 1.6 
 

 

 
44 

 



Wydawca:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Departament Zarz¹dzania Europejskim Funduszem
Spo³ecznym

ul. ¯urawia 4 a, 00-503 Warszawa
tel. (+48 22) 693-47-63, fax (+48 22) 693-40-71)

e-mail: zarzadzanieEFS mrr.gov.pl

Punkt informacyjny: (+48 22) 693-43-88
www.efs.gov.pl

@

Opracowanie:
Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej

Departament Wdra¿ania Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

ul. ¯urawia 4 a, 00-503 Warszawa
tel. (+48 22) 693-59-54, fax (+48 22) 693-40-72)

www.DWFefs.gov.pl

Publikacja wspó³finansowana ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
w ramach Pomocy Technicznej

Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033003a0032003000300033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002e0020005000440046002f0058002d00330020006900730074002000650069006e0065002000490053004f002d004e006f0072006d0020006600fc0072002000640065006e002000410075007300740061007500730063006800200076006f006e0020006700720061006600690073006300680065006e00200049006e00680061006c00740065006e002e0020005700650069007400650072006500200049006e0066006f0072006d006100740069006f006e0065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002f0058002d0033002d006b006f006d00700061007400690062006c0065006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002000660069006e00640065006e002000530069006500200069006d0020004100630072006f006200610074002d00480061006e00640062007500630068002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002c00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


