
miejscowośćkod pocztowy
ulica tel.

1

WND-
POKL.08.0

1.02-20-
014/10

Polskie Centrum 
Edukacji i Analiz 
ORDO Sp. z o.o.

20.07.2010 Białystok 15-101 Jurowiecka 56 85/732 22 03

Poprawa zdolności 
adaptacyjnych 

pracowników sektorów 
restrukturyzowanych w 

województwie podlaskim

01.08.2010-
31.12.2011

1 416 031,00

Pracownicy pracodawców działających na 
terenie województwa podlaskiego, w 

szczególności w sektorze ochrony 
zdrowia (ponadto w następujących 

branżach: pomoc społeczna, rolnictwo, 
edukacja, handel hurtowy i detaliczny, 

transport kolejowy i przemysł 
przetwórczy), przewidzianych do 

zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem 
z pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników lub pozostających bez 
zatrudnienia, których stosunek pracy 

wygasł lub został rozwiązany z przyczyn 
niedotyczących pracowników w okresie 

nie dłuższym niż 6 miesięcy przed 
przystąpieniem do projektu.

40

 - Szkolenia nt. możliwości rynku pracy, 
IPD, szkolenia podnoszące kwalifikacje 

zawodowe (pracownicy obsługi biurowej, 
pracwonicy administracyjni, 
sekretariatów, recepcjoniści i 

rejestratorzy, kierowcy), wsparcie dla 
osób zamierzających rozpocząć 

działalność gospodarczą (wsparcie w 
postaci jednorazwej dotacji na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej + 
wsparcie szkoleniowe- jak założyć i 
prowadzić działalność gospodarczą.                                  

79,5

2

WND-
POKL.08.0

1.02-20-
035/10

Towarzystwo 
Wiedzy 

Powszechnej 
Oddział 

Regionalny w 
Białymstoku

23.09.2010 Białystok 15-063 Warszawska 2 85/743 51 06

Adaptacja - program 
reintegracji zawodowej 

mieszkańców 
województwa podlaskiego 
dotkniętych negatywnymi 

skutkami pracesów 
restrukturyzacyjnych

01.10.2010-
30.09.2011

396 760,00

Osoby dorosłe zamieszkujące na terenie 
województwa podlaskiego zatrudnione w 

następujących branżach: opieka 
zdrowotna i pomoc społeczna, rolnictwo, 
edukacja, handel hurtowy i detaliczny, 

transport kolejowy, przetwórstwo 
przemysłowe, działalność pocztowa i 

kurierska, pośrednictwo pieniężne; osoby 
w okresie wypowiedzenia umowy o pracę 

z przyczyn dot. zakładu pracy; osoby, 
których stosunek pracy wygasł lub został 
rozwiązany z przyczyn dot. zakładu pracy 
w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed 

przystąpieniem do projektu.

160

Szkolenia: specjalista ds. kadr i płac, 
księgowość dla początkujących, 
księgowość dla zaawansownych, 

sekretarka, przedstawiciel handlowy, 
grafika komputerowa, projektant stron 

www, pozyskiwanie funduszy 
europejskich, język angielski, język 

niemiecki, grupowe warsztaty 
interpersonalne, szkolenie z 

podejmowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej, indywidualne doradztwo 

biznesowe.

76

3

WND-
POKL.08.0

1.02-20-
032/10

Rozwiązania 
prawne i 

biznesowe 
Sp. z o.o.

08.10.2010 Białystok 15-042
Pałacowa 

1A/2C
85/732 92 58 Mój biznes - mój sukces

01.10.2010-
31.03.2012

1 471 675,00

Osoby fizyczne z Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w Białymstoku oraz 

Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach 
zamierzające rozpocząć prowadzenie 

działalności gosp., które będą 
zainteresowane nabyciem i 

podwyższeniem wiedzy i umiejętności z 
zakresu zakładania i funkcjonowania 

przedsiębiorstwa. Szkolenia skierowane 
są do osób zwolnionych, przewidzianych 

do zwonienia lub zagrożonych 
zwolnieniem z pracy z przyczyn 

niedotyczących pracowników w ww. 
szpitalach.

45

 -  szkolenia dotyczące formalno - 
prawnych aspektów zakładania firmy, 
prowadzenia rachunkowości, metod 

zarządzania firmą, marketingu i 
wizerunku firmy, tworzenia biznes 

planów strategii e-biznesu, prawa pracy, 
źródła finansowania dz. gosp., funduszy 

pomocowych UE, rachunkowości i 
finansów firm. 

77,5

Data 
zawarcia 
umowy

Grupa docelowa

Liczba osób, 
które wezmą 

udział w 
projekcie

Średnia 
punktów
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Lp. Nr projektu
Nazwa 

beneficjenta

Dane teleadresowe
adres

Tytuł projektu
Okres 

realizacji 
projektu

Formy wsparcia realizowane w ramach 
projektu

Kwota 
dofinansowania



4

WND-
POKL.08.0

1.02-20-
033/10

Training Group 
Danuta Gorlewska

04.10.2010 Białystok 15-660 Witosa 34 85/661 11 55 Powrót z sukcesem
01.02.2011-
31.01.2012

329 003,20

Osoby, których stosunek pracy wygasł lub 
został rozwiązany z przyczyn 

niedotyczących pracownika w okresie nie 
dłuższym niż 6 m-cy przed 

przystąpieniem do projektu z powiatu 
białostockiego i m. Białystok.

24

 - poradnictwo zawodowe i 
psychologiczne,

- szkolenie komputerowe, 
- szkolenia zawodowe.                                               

66

Suma Ogółem 3 613 469,20


