Trener nr 1
Absolwent Politechniki Śląskiej w Katowicach. Magister inżynier organizacji i zarządzania. Posiada
znajomość prawa podatkowego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, znajomość kodeksu spółek
handlowych, aspektów administracyjno-prawnych działalności gospodarczej, zarządzania
przedsiębiorstwem, zewnętrznego finansowania, przygotowania projektów finansowych. Prowadził
zajęcia z zakresu podstaw dka Stowarzyszenia Colegium Iuvenum, zajęć dla osób rozpoczynających
działalność gospodarczą dla SSCPiR, zajęć dla Pozaszkolenego Ośrodka Kształcenia Zawodowego
System s.c., Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Trener nr 2
Magister Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Krakowskiej Szkoły Biznesu na kierunku „Controlling i finanse przedsiębiorstwa”. Opracowywała i
realizowała projekty dot. rozwoju lokalnego i przedsiębiorczości finansowanych ze środków unijnych.
Pracowała
na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw. Opracowywała
dokumenty strategiczne (strategie rozwoju), diagnozy społeczno-gospodarczych, praca na zlecenie na
rzecz jednostek samorządu terytorialnego, instytucji publicznych, firm. Działalność szkoleniowa
(specjalizacja: finanse, analizy finansowe, zarządzanie projektami, planowanie strategiczne, rozwój
kompetencji). Prowadzi usługi doradcze w zakresie m.in. przygotowania biznes planów, analiz
finansowo-ekonomicznych, wieloletnich prognoz finansowych (WPF), diagnoz społecznogospodarczych, planów strategicznych, zarządzania projektami. Konsultant w Wydziale Programów i
Projektów. Kierowała i uczestniczyła w merytorycznej realizacji projektów finansowanych ze środków
Unii Europejskiej, m.in. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Działania 8.1.1, 8.4.2, 7.2.1,
5.4.2, 5.2.1) w okresie 2007-2013, Programu „Uczenie się przez całe życie” – Leonardo da Vinci
Transfer Innowacji w okresie 2009-2014, Programu EQUAL II w okresie 2005-2008, inne. Pracowała
nad programem edukacyjnym i materiałami szkoleniowymi „TransFAIR” dla rodzin zastępczych i
pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych we współpracy z partnerami z Danii, Rumunii,
Turcji, Szwajcarii, Łotwy, Bułgarii. Opracowywała strategie finansowania długoterminowego instytucji
ekonomii społecznej – Klubu Integracji Społecznej w Gorlicach w ramach projektu „Możemy Więcej
3-Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców z powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego i
tarnowskiego” (POKL.7.2.1).
Trener nr 3
Absolwent Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera oraz Krakowskiej Akademii Konsultant
w Wydziale Programów i Projektów (magister socjologii). Aktualnie doradca zawodowy. Prowadził
indywidualne spotkania z zakresu doradztwa zawodowego dla uczestników projektu pt. "Małopolska
bez ograniczeń" nr POWER.01.02.02-12-0074/15. W zakresie pracy znalazło się wsparcie
samodzielności i odpowiedzialności uczestników projektu za rozwój edukacyjno-zawodowy oraz ich
aktywizacja do czynnego udziału w projekcie oraz wparcie w ustaleniu i realizacji własnej ścieżki
dojścia do zatrudnienia, identyfikacja potrzeb uczestników projektu bez zatrudnienia (w celu
przygotowania IPD) i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja
stopnia oddalenia od rynku pracy - w oparciu o indywidualne wywiady z uczestnikami projektu,
przeprowadzenie indywidualnego wywiadu z uczestnikami projektu (ustalenie problemu
zawodowego, analiza sytuacji uczestników projektu, analiza możliwości i wspólny wybór sposobu
rozwiązania problemu, przełamywanie barier psychologicznych uczestników projektu, ustalenia
dotyczące postępowania, w tym m.in. wspólne określenie potrzeb objęcia uczestników projektu
różnymi formami pomocy realizowanymi w projekcie (dopasowanie szkoleń i staży).
Trener nr 4
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Krakowskiej Szkole Biznesu, Niepublicznaej
Placówki Doskonalenia Nauczycieli – Centrum Kształcenia w Kaliszu oraz Uniwersytetu Łódzkiego.
Prowadził zajęcia ze studentami na temat: “Zarządzanie projektami” oraz “Partnerstwa publiczno –
prywatnego w realizacji zadań”. Koordynator Programu “Spadochron”. Oceniający wnioski

pożyczkowe do Zelowskiego Funduszu Przedsiębiorczości, prowadził monitoring wykorzystania
udzielonych pożyczek. Konsultant organizacji pozarządowych w zakresie opracowania planów
strategicznych. Twórca programów edukacyjnych i strategicznych dla społeczności lokalnych.
Organizator pracy zespołu terenowego Agencji Inicjatyw Lokalnych w Łodzi, doradca SME i
organizacji non-profit. Prowadził szkolenia w zakresie marketingu i psychologicznych aspektów
podejmowania działalności, zarządzania organizacją, planowania strategicznego, pozyskiwania
środków na działalność organizacji, pisania wniosków o dotacje, promocji własnych działań,
wystąpień publicznych. Twórca opracowania metodologii i prowadzenia zajęć dla przedstawicieli
samorządów terytorialnych (Urzędów Marszałkowskich, Powiatowych, Gminnych oraz Agencji
Rozwoju Regionalnego i innych) z województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko – mazurskiego i
zachodniopomorskiego. Doradca z zakresu zarządzania strategicznego, doradztwa biznesowego.
Specjalista coachingu.
Trener nr 5
Dr Nauk Ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
magister psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Studium Zarządzania i Biznesu Uniwersytet Jagielloński. Prowadzi wykłady i ćwiczenia z psychologii biznesu (min. negocjacje,
komunikowanie, psychologia społeczna, psychologia pracy, psychologia pracy menadżera) na różnych
kierunkach i specjalnościach, prowadzi ćwiczenia i wykłady w Studium Pedagogicznym UEK. W
ramach współpracy prowadzi szkoleni na następujących studiach podyplomowych: MBA, Handel i
zarządzanie sprzedażą, Zintegrowane systemy logistyczne w firmie, Zarządzanie personelem,
Zarządzanie kapitałem ludzkim, Public relations, Zarządzanie finansami firmy, Ekonomika i
zarządzanie firmami. Prowadzi doradztwo zawodowego z zakresu Zarządzania kapitałem ludzkim,
Wdrażania procesu szkoleniowego pracowników i oceny inwestycji w kapitał ludzki, Przygotowania i
prowadzenia negocjacji, Profesjonalnej obsługi klientów, Rekrutacji i oceny pracowników.
Trener nr 6
Radca prawny. Zajmuje się stałą obsługą podmiotów publicznych – Starostwo Powiatowe w Krakowie
oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, kompleksowo obsługuje klientów kancelarii – przede
wszystkim w zakresie prawa gospodarczego, własności intelektualnej, nieruchomości, prawa
spadkowego i rodzinnego. Doradza w zakresie prawnych aspektów realizacji projektów
dofinansowanych ze środków unijnych. Opracowuje i weryfikuje umowy cywilnoprawne, oraz
przygotowuje regulaminy wewnętrzne, uchwał zarządów i rad nadzorczych. Prowadzi bieżącą
obsługę prawną projektów realizowanych ze środków MRPO. Stażystka Stałego Przedstawicielstwa
RP przy ONZ w Nowym Jorku. Uczestniczyła w sesjach Rady Bezpieczeństwa, Komisji Rozwoju
Społecznego, Komisji Zrównoważonego Rozwoju oraz w briefingach organizowanych przez
organizacje pozarządowe, brała udział w negocjacjach przygotowawczych do konferencji oraz w
spotkaniach, podczas których ustalano stanowisko negocjacyjne Unii Europejskiej, przygotowywała
raporty dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Trener nr 7
Doradza i szkoli przedsiębiorców, instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe w zakresie
efektywnego wykorzystania środków z programów i funduszy Unii Europejskiej. Zajmuje się analizą
możliwości pozyskania dotacji dla finansowania inwestycji/rozwoju przedsiębiorstwa, wyboru
programu i strategii finansowania, opracowania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej, bieżącego
doradztwa podczas przygotowywania wniosku, składania wniosków, monitoringu procesu
decyzyjnego, rozliczania przyznanego dofinansowania. Prowadzi pełną obsługę związaną z procedurą
odwoławczą, przygotowanie biznes planów i ekspertyz, doradztwo w zakresie gwarancji bankowych i
ubezpieczeniowych, przygotowanie dokumentacji przetargowych zgodnie z procedurami Prawa
zamówień publicznych; znajomość programów: POIG, RPO, POIiŚ, PROW.

