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Pomagamy prosperować! 

Firma PROSPERA Consulting od 12 lat specjalizuje się w szkoleniach i doradztwie organizacyjnym, szczególnie w zakresie 

zarządzania zasobami ludzkimi. Nieobce nam są również projekty rozwojowe i badawcze – szczególnie te związane z rynkiem 

pracy oraz budowaniem ścieżki kariery. Cieszymy się bogatą listą referencji – wśród odbiorców naszych projektów szkoleniowych 

i doradczych są zarówno firmy różnych branż (o zróżnicowanej wielkości i strukturze właścicielskiej), jak i NGO’s oraz instytucje 

administracji publicznej. Posiadamy wpisy do rejestrów: instytucji szkoleniowych i agencji zatrudnienia (jako agencji doradztwa 

personalnego i poradnictwa zawodowego). Jesteśmy Członkiem Gdańskiego Związku Pracodawców, a także Członkiem-

Założycielem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i sygnatariuszem Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS. Bardzo ważnymi partnerami 

są dla nas publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, integracji społecznej oraz JST. Cieszymy się uznaniem uczestników 

naszych projektów szkoleniowych i doradczych, którzy bardzo wysoko oceniają kompetencje naszych coachów, doradców 

zawodowych, trenerów, wykładowców i konsultantów – uznanych ekspertów, doświadczonych praktyków. Współpracuje z nami 

około 100 specjalistów z terenu całej Polski. 

Zrealizowaliśmy z sukcesem wiele projektów biznesowych oraz w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 

m.in. audyt personalny w PUP w Zabrzu, audyt kompetencyjny w PUP w Leżajsku, audyt kompetencyjny w Departamencie 

Pożytku Publicznego MPiPS, warsztaty aktywizujące dla Beneficjentek projektu GO!Spodynie realizowanego przez PUP w Nysie, 

a także 2 edycje naszego własnego projektu – Team Management Leadership – Studium Treningu Umiejętności Menedżerskich 

Dla Pracowników Instytucji Rynku Pracy (jego prezentacja znajduje się na stronie www.studium.prospera.pl). Organizujemy 

też cieszące się dużym powodzeniem, otwarte konferencje tematyczne, poświęcone tematyce rozwoju kompetencji 

zawodowych – z cyklu „Perły i Diamenty”. Od kilku lat szczególnie specjalizujemy się więc w realizacji projektów rozwojowych 
oraz szkoleniowych – w zakresie szkoleń specjalistycznych – dla profesjonalistów instytucji rynku pracy. Możemy poszczycić 

się referencjami uzyskanymi od wielu instytucji oraz pracowników publicznych służb zatrudnienia, którzy korzystali z naszego 

wsparcia. Nasza obszerna oferta szkoleń wewnątrzorganizacyjnych i otwartych liczy kilkadziesiąt autorskich programów - 

skierowana jest zwłaszcza do doradców zawodowych, pośredników pracy, liderów klubu pracy, specjalistów ds. rozwoju 

zawodowego itp. Bardziej szczegółowa informacja o aktualnie realizowanych i planowanych szkoleniach znajduje się np. na 

naszej stronie www.prospera.pl.   

Z radością i zaangażowaniem realizujemy również kompleksowe projekty dla osób doświadczających trudności 

na otwartym rynku pracy oraz z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pozyskujemy je w ramach zamówień 

publicznych, ale jesteśmy również otwarci na przygotowywanie i realizację projektów partnerskich, np. w ramach EFS PO KL (jako 

partner możemy służyć kompetentnym, całościowym wsparciem – od zaplanowania projektu i opracowania wniosku 

aplikacyjnego, poprzez realizację, aż po końcowe jego rozliczenie). 

 

Przedstawiamy Państwu kompleksową ofertę szkoleniową dla profesjonalistów instytucji rynku pracy, przygotowaną 
na 2010 rok.  

Uprzejmie prosimy o kontakt z naszym biurem w sprawie zgłoszenia swego zainteresowania udziałem w konkretnym 
szkoleniu – poinformujemy o najbliższym planowanym terminie oraz miejscu jego realizacji. Na prośbę zainteresowanej osoby 
lub instytucji prześlemy bardziej szczegółowe informacje o agendzie szkolenia oraz osobie prowadzącej. 

 

Wszystkie zawarte tu szkolenia możemy również przeprowadzić we wskazanym miejscu  
i terminie – dla grupy zorganizowanej! Prosimy o kontakt z zapytaniem o ofertę! 

 

Nasze szkolenia i inne projekty rozwojowe charakteryzuje przede wszystkim wysoka wartość merytoryczna zajęć, 

starannie dobrany zespół trenerów - wysokiej klasy profesjonalistów-praktyków, przyjemna atmosfera zajęć realizowanych 

nowoczesnymi metodami – w formie interaktywnych, praktycznych warsztatów, a także – użyteczność w praktyce poznanych 

metod i narzędzi pracy. Ludzie dobrze o nas mówią! Serdecznie zapraszamy do długofalowej współpracy! 
 

Zespół firmy PROSPERA Consulting 
 

Wspieramy profesjonalistów w dążeniu do doskonałości! 
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OFERTA SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW PSZ 
 

Termin 

szkolenia 

Liczb

a dni 

Temat szkolenia Miejsce 

szkolenia 

Koszt 

szkolenia 

do 

uzgodnienia 
3 dni Aktualne zagadnienia związane z rachunkowością budżetową do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Asertywność w pracy  do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Autoprezentacja i tworzenie wizerunku instytucji  do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Analiza pracy, standaryzacja kwalifikacji i organizacja szkoleń zawodowych   do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Analiza przepisów prawnych dotyczących rejestracji i kontroli Agencji 

Zatrudnienia 

do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Administrator Bezpieczeństwa Informacji  - Rola i zadania   do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Budowanie partnerstw w projektach społecznych   do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Badanie rynku pracy oraz monitoring zawodów deficytowych i 

nadwyżkowych w praktyce instytucji rynku pracy   

do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Bilans Kompetencji  - Metoda sterowania ewolucją zawodową                                

/metoda indywidualnego poradnictwa zawodowego/    

do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Coaching - skuteczna metoda pracy z klientem                                                                                     do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Centrum Aktywizacji Zawodowej                                                                     - 

wyodrębnienie w strukturach PUP oraz zasady jego funkcjonowania 
zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi 

do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Całożyciowe poradnictwo kariery zawodowej do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
1 

dzień 
Czas pracy i urlopy wypoczynkowe do uzgodnienia 900,00 zł 

do 

uzgodnienia 
1 

dzień 
Dostęp do informacji niejawnych  
 

do uzgodnienia 900,00 zł 

do 

uzgodnienia 
1 

dzień 
Działalność socjalna w zakładzie pracy                                                              - 
obowiązki pracodawcy  

do uzgodnienia 900,00 zł 

do 

uzgodnienia 
1 

dzień 
Działalność agencji zatrudnienia w świetle Ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy                                                      

do uzgodnienia 900,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Diagnoza kompetencji zawodowych w planowaniu kariery   do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Diagnostyka zawodowa i planowanie kariery   do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni EURES - Europejskie Pośrednictwo Pracy do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Ewaluacja projektów społecznych                                                                    - 

metody, narzędzia, dobre praktyki   

do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Gminne Centrum Informacji                                                                            - 

przygotowanie do pracy z klientem 

do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Inteligencja emocjonalna w pracy do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Indywidualny Plan Działania  

- Podstawowa metoda pracy doradcy zawodowego i pośrednika pracy   

do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Indywidualny Plan Działania - Teoria i praktyka tworzenia oraz wdrażania 

dla grup o różnym statusie zawodowym   

do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Indywidualny Projekt Kariery - Portfolio dla młodzieży                                                                                 

- warsztaty metodyczne 

do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Informacja zwrotna dla kierowników instytucji rynku pracy do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Instrumenty aktywnej integracji do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 2 dni Instrumenty wspierające poszukiwanie zatrudnienia                                - do uzgodnienia 1.350,00 zł 
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uzgodnienia warsztaty metodyczne doskonalące umiejętności pracowników PSZ 

do 

uzgodnienia 
2 dni Informacja zawodowa i edukacyjna w praktyce instytucji rynku pracy   do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Interaktywne metody pracy z grupą - warsztaty metodyczne do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Jak oceniać pracowników?  Warsztaty dla kadry kierowniczej                                  

/przygotowujące do oceny okresowej pracowników/  

do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Klasyfikacja zawodów i specjalności - Prawidłowe identyfikowanie 

zawodów i badanie dokumentów   

do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Kodeks etyki urzędnika. Etyczne standardy w praktyce administracji 

publicznej    

do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Kodeks Postępowania Administracyjnego w praktyce Publicznych Służb 

Zatrudnienia   

do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Kompetencje kluczowe oraz standard usług doradcy zawodowego 

i pośrednika pracy    

do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Kurs Inspiracji - Metoda grupowego poradnictwa zawodowego   do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
5 dni Lider Klubu Pracy – Warsztaty metodyczne dla Liderów Klubu Pracy   do uzgodnienia 2.200,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Marketing stanowisk pracy. Rekrutacja i dobór pracowników  do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Mobbing, jako patologia organizacyjna - Działanie, przeciwdziałanie, 

profilaktyka 

do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Metody i narzędzia diagnostyczne poradnictwa karierowego do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Metoda Edukacyjna  - Metoda grupowego poradnictwa zawodowego do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
4 dni Metoda Edukacyjna    do uzgodnienia 1.950,00 zł 

do 

uzgodnienia 
4 dni Nowe horyzonty. Program adaptacyjno-aktywizujący dla osób zwalnianych 

z pracy - warsztaty metodyczne dla trenerów 

do uzgodnienia 1.950,00 zł 

do 

uzgodnienia 
4 dni Nowe metody i techniki pracy z klientem – pośrednika, doradcy 

zawodowego i lidera klubu pracy   

do uzgodnienia 1.950,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Negocjacje i mediacje  do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Metody i narzędzia analizowania rynku pracy do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Nowoczesne metody zarządzania personelem do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Organizacja stażu i przygotowania zawodowego dorosłych do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Outplacement – współczesne wyzwanie dla Powiatowych Urzędów Pracy w 

dobie kryzysu  

do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Outplacement – Zwolnienia monitorowane 

Wsparcie mobilności zawodowej pracowników sektorów objętych 
restrukturyzacją  

do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 

1 
dzień 

Obowiązek udostępniania informacji publicznej – wymogi prawa  
a praktyczne zastosowanie w administracji publicznej   

do uzgodnienia 900,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Ochrona danych osobowych i dostęp do informacji niejawnych do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Organizacja i prowadzenie biura prasowego – warsztaty dla rzeczników 

prasowych i osób odpowiedzialnych za kontakty z mediami  

do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Organizacja jest tak dobra, jak dobrzy są ludzie, którzy ją tworzą…  

Proces skutecznej rekrutacji i selekcji pracowników w urzędzie pracy 

do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Prowadzenie zajęć grupowych i warsztatowych  

- Warsztat umiejętności trenerskich dla pracowników PSZ 

do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Praca z trudnym klientem - konstruktywna komunikacja, rozwiązywanie 

konfliktów, empatia i asertywność 

do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Planowanie rozwoju zawodowego pracowników w PSZ  do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Podstawy prawa pracy dla pracowników instytucji rynku pracy  do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
4 dni Podstawy warsztatu pracy doradcy zawodowego  

– warsztaty dla nowozatrudnionych    

do uzgodnienia 1.950,00 zł 
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do 

uzgodnienia 
2 dni Podstawy zawodoznawstwa w pracy doradcy zawodowego i pośrednika 

pracy  

do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Pośrednictwo pracy - obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy  do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Praca socjalna z rodziną osoby niepełnosprawnej   do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Praca z osobami niepełnosprawnymi   do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Praca z osobą niepełnosprawną oraz orzecznictwo  o niepełnosprawności    do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Praca z osobą zaburzoną i psychicznie chorą    do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Praca z rodziną w ujęciu systemowym   do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Prawne aspekty zatrudnienia  - warsztaty dla pracowników instytucji rynku 

pracy  

do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Profesjonalna obsługa pracodawcy w PSZ – rola i zadania pośrednika pracy 

i doradcy zawodowego    

do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
5 dni Program Klubu Pracy   do uzgodnienia 2.200,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Psychologia profesjonalnej obsługi klienta w Urzędzie                                 

/z elementami autoprezentacji i wizażu /  

do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Prawo zamówień publicznych od podstaw z uwzględnieniem najnowszej 

zmiany ustawy PZP  

do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym                               

- Warsztaty rozwoju osobistego dla profesjonalistów instytucji rynku pracy 
i integracji społecznej    

do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Rozmowa doradcza - Podstawowa metoda w indywidualnym poradnictwie 

zawodowym 

do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia                                                          

– tzw. Metoda Hiszpańska (program grupowego poradnictwa 
zawodowego)  

do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Skuteczna rekrutacja, selekcja i adaptacja zawodowa pracowników PSZ    do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla osób kierujących pracownikami 

Urzędów Pracy   

do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Szczególne zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych 

po zmianach  

do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Skuteczna aktywizacja osób bezrobotnych  do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
1 

dzień 
Służba przygotowawcza w urzędzie pracy  
- Jak obowiązek zamienić w realną korzyść dla organizacji 

do uzgodnienia 900,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Szkolenie dla nowozatrudnionych doradców zawodowych: 

Poradnictwo zawodowe, indywidualna rozmowa doradcza, grupowe formy 
doradztwa  

do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Trening profesjonalnego doradcy zawodowego  - poradnictwo zawodowe 

na przestrzeni życia 

do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Trening profesjonalnego doradcy zawodowego   

- Rozmowa doradcza z klientem 

do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Trening profesjonalnego doradcy zawodowego - Prowadzenie zajęć z grupą do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Trening superwizyjny dla doradców zawodowych   do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Umiejętności Lidera Klubu Pracy - Warsztaty metodyczne dla liderów klubu 

pracy    

do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Wizaż i elementy stylizacji   do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
1 

dzień 
Wydatki strukturalne – ich klasyfikacja, ewidencja i zasady sporządzania 
rocznego sprawozdania budżetowego Rb-WS   

do uzgodnienia 900,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Warsztat pracy doradcy zawodowego – Nowoczesne podejście, praktyczne 

rozwiązania   

do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Wydawanie decyzji administracyjnych  do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
5 dni Warsztat umiejętności trenerskich   do uzgodnienia 2.200,00 zł 
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do 

uzgodnienia 
3 dni Warsztat Rozwoju umiejętności trenerskich Lidera Klubu Pracy                                                                             

- Warsztaty metodyczne doskonalące umiejętności pracowników PSZ 

do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Wybrane zagadnienia prawne z zakresu promocji zatrudnienia, Prawa 

Pracy i KPA 

do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Warsztaty aktywizujące dla osób powracających na rynek pracy do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Vademecum pośrednictwa pracy                                                                     

Co profesjonalista rynku pracy wiedzieć powinien?   

do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Zarządzanie kompetencjami pracowników w PSZ    do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Zasady gospodarki majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów 

publicznych - po zmianie ustawy o rachunkowości                                                                               

do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Zmiany w finansach publicznych po nowelizacji ustawy z 16.10.2009r  do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
3 dni Zawodoznawstwo w planowaniu kariery   do uzgodnienia 1.650,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Zarządzanie projektami społecznymi na etapie planowania   do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Zarządzanie projektami społecznymi na etapie wdrażania  do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Zarządzanie czasem i ustalanie priorytetów 

- warsztaty doskonalące umiejętności pracowników 

do uzgodnienia 1.350,00 zł 

 

 

Termin 

szkolenia 

Liczba 

dni 

Tematy cyklu szkoleniowego dla kadry menedżerskiej 

Team Management Leadership – Studium Treningu Umiejętności Menedżerskich 

Miejsce 

szkolenia 

Koszt 

szkolenia 

do 

uzgodnienia 
2 dni Team Management Leadership  

- sesja I - Komunikacja interpersonalna w organizacji   

do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Team Management Leadership  

- sesja II - Współpraca i rozwiązywanie konfliktów    

do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Team Management Leadership  

- sesja III - Team building - praca zespołowa   

do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Team Management Leadership  

- sesja IV - Asertywność w pracy   

do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Team Management Leadership  

- sesja V - Motywowanie i coaching    

do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Team Management Leadership  

- sesja VI - Jak kierować ludźmi 

do uzgodnienia 1.350,00 zł 

do 

uzgodnienia 
2 dni Team Management Leadership  

- sesja VII - Zarządzanie sobą w czasie   

do uzgodnienia 1.350,00 zł 

 

Nasze szkolenia są źródłem nowych inspiracji i fachowej wiedzy! 
 

Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i propozycje ze strony naszych Klientów, dotyczące zakresu tematycznego, 

preferowanej lokalizacji szkoleń, polecanych trenerów itp. Ciągle pracujemy nad rozszerzaniem kompleksowej oferty szkoleń dla 

profesjonalistów instytucji rynku pracy – jeśli nie znaleźli Państwo poszukiwanych przez siebie tematów szkoleń, uprzejmie 
prosimy o kontakt z naszym biurem (tel.0 58 320-89-56 lub biuro@prospera.pl) oraz o przekazanie nam informacji o Państwa 
potrzebach szkoleniowych. 

 

Serdecznie zapraszamy również do współpracy doświadczonych profesjonalistów instytucji rynku pracy! Osoby 
posiadające znaczący dorobek zawodowy, wiedzę ekspercką pochodzącą z praktyki oraz talent pedagogiczny 
zachęcamy do przedstawienia nam propozycji tematów szkoleń oraz możliwości nawiązania innych form 
długofalowej współpracy! 
Poszukujemy również do współpracy doświadczonych doradców zawodowych oraz trenerów z terenu całej Polski! 
 

Jesteśmy rzetelnym partnerem w doskonaleniu kompetencji! 


