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Oferta 
Wyspecjalizowane jednostki szkoleniowe ZDZ znajdują się na terenie 

województwa mazowieckiego oraz części województwa łódzkiego. 

Główna siedziba mieści się w Warszawie przy ulicy Podwale 13, a 

poza stolicą, placówki zlokalizowane są w Ciechanowie, Kutnie, Płocku, 

Radzyminie, Siedlcach i Wyszkowie.  

 

Z naszej oferty korzystają:  

• Klienci indywidualni, 

• Klienci instytucjonalni – urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, 

firmy i instytucje oraz organizacje pozarządowe, które kierują na 

szkolenia swoich pracowników lub podopiecznych.  
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Zakres oferty obejmuje różnorodne formy edukacji, realizowane: 

 

• w trybie kursowym, 

• w trybie szkolnym, 

 

umożliwiając osobom w różnym wieku zdobycie wykształcenia lub nowych kwalifikacji, 

doskonalenie zawodowe, a także uzyskanie konkretnych uprawnień  zawodowych.  

Oprócz nauki w liceach ogólnokształcących istnieje możliwość zdobywania wiedzy oraz 

umiejętności w średnich szkołach zawodowych i policealnych o profilu fryzjerskim, 

kosmetycznym, informatycznym, gastronomicznym i poligraficznym, jak również 

kształcenia w tak niszowych dziedzinach, jak techniki realizacji dźwięku czy techniki 

scenograficzne.  



Nazwa priorytetu Do kogo skierowany Liczba 

zrealizowanych 

projektów 

Liczba osób 

objętych 

wsparciem 

Priorytet VI  

Rynek pracy otwarty dla 

wszystkich  

Wsparciem zostały objęte grupy osób 

- niepełnosprawnych  

- bezrobotnych 

- nieaktywnych zawodowo 

16 projektów  wsparciem objęto 646 

osób, w tym 165 osób 

niepełnosprawnych 

Priorytet VII 

Promocja integracji 

społecznej  

 

Projekty dedykowane były osobom 

bezrobotnym, niepełnosprawnym, 

zagrożonym wykluczeniem społecznym, 

pracownikom socjalnym i samorządowym 

zatrudnionym w  instytucjach pomocy 

społecznej. 

5 projektów wsparciem objęto 604 

osoby 

Priorytet VIII 

Regionalne kadry 

gospodarki 

Projekty obejmowały grupy osób 

pracujących, które z własnej inicjatywy 

podnosiły, uzupełniały i nabywały nowe 

kompetencje zawodowe.  

10 projektów wsparciem objęto 4029 

osób, w tym 1001 osób w 

wieku 45+ 

Priorytet IX 

Rozwój wykształcenia  i 

kompetencji w 

regionach  

Projekty skierowane do szkół, uczniów i 

uczennic szkół ponadgimnazjalnych 

8 projektów wsparciem objęto 1148 

osób 

Realizacja projektów w ZDZ  

w ramach perspektywy finansowej na lata 

2007 - 2013 
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Zakres wsparcia obejmował: 

 

 warsztaty grupowe i spotkania indywidualne z doradcami zawodowymi, psychologami  

 kursy zawodowe  

 staże / praktyki zawodowe 

 seminaria 

 konferencje 

 pośrednictwo pracy 

 

Utworzono Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz Punkt Pośrednictwa Pracy 
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Projekt Współpracy Ponadnarodowej 
Podróż Po Kompetencjach – Poddziałanie 6.1.1 

Projekt skierowany był do niepracujących 40 kobiet i 40 
mężczyzn, w tym do: 
co najmniej 12K i 12M w wieku  50-64 (30%),  
co najmniej 12K i 12M  wieku 15-30 lat (30%). 
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W ramach komponentu ponadnarodowego zaplanowano 
doradztwo ze strony Partnera projektu dla doradców 
zawodowych z Polski oraz wizyty studyjne, których efektem 
było opracowanie nowego Modelu Poradnictwa Kariery. 

Projekt zrealizowany we współpracy ponadnarodowej  
z Akademią Überlingen w Wernigerode (Niemcy) 
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Model Poradnictwa Kariery 
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Działania zrealizowane w projekcie: 

 

 warsztaty grupowe i spotkania indywidualne z doradcami zawodowymi, 

szkolenia językowe/ komputerowe,  

kursy zawodowe „szyte na miarę”, 

 staże, 

pośrednictwo pracy. 
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Efekty realizacji projektu: 

 

 34 osoby znalazły zatrudnienie (42% ogółu uczestników projektu) 

udoskonalenie metodologii pracy doradców zawodowych 

powstał nowy model pracy z osobami bezrobotnymi 

powstały nowe narzędzia pracy dla doradców zawodowych (m.in. Checklista) 
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Dziękuję za uwagę ! 


