
Realizator Wsparcie Obszar realizacji Dane kontaktowe 

1. 

 

 

Projekt: Opolska Akademia Sukcesu okres realizacji projektu 01.11.2017-30.06.2019 

 (rekrutacja otwarta trwa do 31.03.2019) 

 

Stowarzyszenie 

Aktywnego 

Wspierania 

Gospodarki 

 

● Identyfikacja potrzeb 

osób młodych, 

pozostających bez 

zatrudnienia oraz 

diagnozowanie 

możliwości w zakresie 

doskonalenia 

zawodowego, w tym 

identyfikacja stopnia 

oddalenia od rynku 

pracy osób młodych 

● Grupowe poradnictwo 

zawodowe w zakresie 

planowania rozwoju 

kariery zawodowej, w 

tym podnoszenia lub 

uzupełnienia 

kompetencji  

i kwalifikacji 

zawodowych 

 

● Nabywanie, 

podwyższanie lub 

dostosowanie 

kompetencji  

i kwalifikacji 

niezbędnych na rynku 

pracy w kontekście 

zidentyfikowanych 

potrzeb osoby, której 

udzielane jest wsparcie, 

poprzez wysokiej 

jakości szkolenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

● Wysokiej jakości 

staże zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

● Kompleksowe  

województwo 

opolskie 

ul. Piękna 56A/3 

50-506 Wrocław 

 

e-mail: biuro@sawg.pl 

Adres strony www: www.sawg.pl  

 

Biuro Projektu: 

SAWG 

ul. Chodowieckiego 9, 48-303 Nysa 

 

Kontakt: 722 190 530 

 

 http://sawg.pl/projekty/opolska-

akademia-sukcesu 

mailto:biuro@sawg.pl
http://www.sawg.pl/
http://sawg.pl/projekty/opolska-akademia-sukcesu
http://sawg.pl/projekty/opolska-akademia-sukcesu


i indywidualne 

pośrednictwo pracy  

w zakresie wyboru 

zawodu zgodnego  

z kwalifikacjami  

i kompetencjami 

wspieranej osoby 

 

2. 

 

 

Projekt: Inwestycja w siebie - to się opłaca! okres realizacji projektu 01.11.2017-31.05.2019 

 (rekrutacja ciągła trwa do 28.02.2019)  

 

Europejskie 

Centrum 

Edukacyjne – 

Europäisches 

Bildungszentrum 

sp. z o.o. 

 

 

● Diagnoza, 

identyfikacja potrzeb 

oraz opracowanie IPD 

●Przeprowadzenie 

pośrednictwa pracy, 

pośrednictwa 

zawodowego i wsparcia 

psychologicznego 

●Przeprowadzenie 

działań 

wspomagających 

● Realizacja szkoleń 

●Realizacja staży 

 

 

województwo 

opolskie 

ul. Szpitalna 17 A 

45-010 Opole 

tel. +48 77 423 22 45 | faks +48 77 423 

22 45   

e-mail: eceo@eceo.pl  

Adres strony www: www.eceo.pl  

 

 

Kontakt: 77 423 22 45 oraz 5507680 

 

http://www.eceo.pl/  

3. 

 

 

Projekt: Bilet na staż okres realizacji projektu 01.08.2018-30.09.2019 

 (rekrutacja trwa do 30.06.2019) 

 

mailto:eceo@eceo.pl
http://www.eceo.pl/
http://www.eceo.pl/


Forbis sp. z o.o. 

 

• Identyfikacja potrzeb  

i opracowanie IPD  

w ramach 

indywidualnego 

poradnictwa 

zawodowego 

• Poradnictwo 

zawodowe grupowe – 

warsztaty aktywnego 

poszukiwania pracy 

• Pośrednictwo pracy 

• Szkolenia 

• Staże zawodowe 

• Dodatek relokacyjny 

 

województwo 

opolskie 

ul. Gogolińska 2 

47-100 Strzelce Opolskie 

 

 e-mail: biuro@grupaforbis.pl 

Adres strony www: www.grupaforbis.pl  

 

Kontakt: 697 767 111 

 

4. 

 

Projekt: Nowa ścieżka zawodowa okres realizacji projektu 01.10.2018-30.09.2019 

 (rekrutacja ciągła trwa do 30.04.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Humaneo 

 

● Identyfikacja potrzeb 

osób młodych oraz 

diagnozowanie 

możliwości w zakresie 

doskonalenia 

zawodowego 

● Poradnictwo 

zawodowe 

● Wysokiej jakości 

szkolenia prowadzące 

do uzyskania kwalifikacji 

lub nabycia kompetencji 

● Pośrednictwo pracy 

● Staże zawodowe 

 

województwo 

opolskie 

 

ul. Nawojowska 12 

33-300 Nowy Sącz 

tel. +48 18 5477070 | faks +48 

184420577   

e-mail: biuro@humaneo.pl  

Adres strony internetowej: 

www.humaneo.pl  

 

Biuro Projektu: 

Humaneo 

49-300 Brzeg 

 

Kontakt: 790 513 973 

mailto:biuro@grupaforbis.pl
http://www.grupaforbis.pl/
mailto:biuro@humaneo.pl
http://www.humaneo.pl/


 

5. 

 

Projekt: Wybierz sam! okres realizacji projektu 01.07.2018-28.02.2019 

 (rekrutacja trwa!) 

 

GRUPA CARGO 

Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Spółka 

komandytowa 

 

●Identyfikacja  

i diagnozowanie potrzeb 

osób młodych  

w zakresie doskonalenia 

zawodowego 

●Pośrednictwo pracy 

●Szkolenie 

województwo 

opolskie 

ul. K.Darwina 17 

43-603 Jaworzno 

tel. 324138800 | faks 324138811   

e-mail: biuro@cargo.edu.pl 

Adres strony internetowej: 

www.cargo.edu.pl  

 

Biuro Projektu: 

GRUPA CARGO 

ul. Rodziewiczówny 18b, 48-303 Nysa 

 

Kontakt: 503 151 669 oraz 508 072 870 

 

6. 

 

 

Projekt: Aktywizujemy młodych okres realizacji projektu 01.11.2018-31.12.2019 

 (rekrutacja trwa do 30.07.2019) 

 

Inventum Sp. z o.o. 

●Pośrednictwo pracy, 

poradnictwo zawodowe 

i wsparcie 

psychologiczne 

●Indywidualne i 

grupowe działania 

wspomagające i 

uzupełniające 

województwo 

opolskie 

ul. Mikołaja Reja 20A 

33-300 Nowy Sącz 

tel. +48 18 5211018 | faks +48 

185471056   

e-mail: biuro@inventum-global.pl  

Adres strony internetowej: 

www.inventum-global.pl  

 

 

Kontakt:  

mailto:biuro@cargo.edu.pl
http://www.cargo.edu.pl/
mailto:biuro@inventum-global.pl
http://www.inventum-global.pl/


●szkolenia prowadzące 

do uzyskania kwalifikacji 

lub nabycia kompetencji 

● Staże zawodowe 

Paweł Żygadło 601 646 803 

 

 

7. 

 

 

Projekt: NEED zamiast NEET – Opolskie! okres realizacji projektu 01.09.2018-31.10.2019 

 (rekrutacja trwa do 31.07.2019) 

 

 

Centrum 

Innowacyjnego 

Biznesu Tomasz 

Osak 

●Indywidualizacja 

wsparcia oraz pomoc w 

zakresie określenia 

ścieżki zawodowej 

●Nabycie, 

podwyższanie lub 

dostosowanie nowych 

kompetencji/ 

kwalifikacji 

●Staż zawodowy 

 

 

województwo 

opolskie 

ul. Pomorska 53 

70-812 Szczecin 

tel. +48 510065104 | faks +48 

913508170   

e-mail: biuro@cib.szczecin.pl  

Adres strony internetowej: 

www.cib.com.pl   

 

Biuro Projektu: 

Centrum Innowacyjnego Biznesu  

 

Tomasz Osak 

ul. Rodziewiczówny 18b, 48-303 Nysa 

Kontakt: 789 444 988 

8. 

Projekt: Aktywna młodzież na opolskim rynku pracy okres realizacji projektu 01.01.2019-

31.12.2019 

 (rekrutacja trwa do 01.03.2019) 

 

 

Stowarzyszenie 

Aktywnego 

Wspierania 

Gospodarki 

●Identyfikacja potrzeb 

oraz diagnozowanie 

możliwości w zakresie 

doskonalenia 

zawodowego w tym 

identyfikacja stopnia 

oddalenia od rynku 

pracy w przypadku osób 

województwo 

opolskie 

ul. Piękna 56A/3 

50-506 Wrocław 

 

e-mail: biuro@sawg.pl 

Adres strony www: www.sawg.pl  

 

mailto:biuro@cib.szczecin.pl
http://www.cib.com.pl/
mailto:biuro@sawg.pl
http://www.sawg.pl/


pozostających bez 

zatrudnienia 

●Indywidualne i 

grupowe wsparcie 

psychologiczne 

●Kształtowanie/nabywa

nie kompetencji 

miękkich niezbędnych 

do podjęcia trwałego 

zatrudnienia 

●Wysokiej jakości 

szkolenia 

●Indywidualne i 

kompleksowe 

pośrednictwo pracy 

●Wysokiej jakości staże 

zawodowe 

 

Biuro Projektu: 

SAWG 

ul. Chodowieckiego 9, 48-303 Nysa 

 

Kontakt: 722 190 530 

 

  

9. 

 

 

Projekt: Opolska Agencja Pracy – program wsparcia młodych niepełnosprawnych okres realizacji 

projektu 01.01.2019-31.12.2019 

 (rekrutacja trwa do 31.05.2019) 

 

 
PROFESJA CAZ sp. z  

o.o. 

●Identyfikacja potrzeb i 

oddalenia od rynku 

pracy 

●Centrum Aktywizacji i 

Job Coaching 

●Wsparcie zawodowe i 

pośrednictwo pracy 

●Aktywizacja 

zawodowa – staż z 

etapem Jobcoachingu 

 

 

województwo 

opolskie 

ul. Sieradzka 4c 

60-163 Poznań 

 

e-mail: biuro@grupaprofesja.com  

Adres strony www: 

www.grupaprofesja.com   

 

 

Kontakt: 61 6621160 

mailto:biuro@grupaprofesja.com
http://www.grupaprofesja.com/


 

10

. 

Projekt: Sukces na rynku pracy okres realizacji projektu 01.01.2019-30.11.2019 

(rekrutacja trwa do 28.02.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINCI GROUP 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNO

ŚCIĄ 

●Identyfikacja potrzeb 

●wsparcie doradczo-

psychologiczne 

●szkolenia prowadzące 

do uzyskania 

kwalifikacji/nabycia 

kompetencji 

●Staże i pośrednictwo 

pracy 

województwo 

opolskie 

ul. Mikołaja Reja 12 

49-300 Brzeg 

 

e-mail: biuro@vinci.info.pl 

Adres strony www: www.vinci.info.pl  

 

 

Kontakt:  

747-177-09-94 

     

 

mailto:biuro@vinci.info.pl
http://www.vinci.info.pl/

