
Personel realizujący usługi 

Sylwia Durmaj 

Od 2004 roku związana z Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń sp. z o.o., Fundacją Uwolnienie 

oraz Spółdzielnią Socjalną NOVNETA. Specjalizuje się w realizacji projektów z zakresu zarządzania 

zasobami ludzkimi, projektów szkoleniowych dla różnych grup wiekowych oraz osób wykluczonych 

społecznie. Przeprowadza badania psychologiczne i kompetencyjne, zajmuje się przygotowaniem 

oraz przeprowadza szkolenia aktywizacyjne. Prowadzi konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego i 

psychologicznego dla osób bezrobotnych.  

 

Łukasz Stańczyk 

W latach 2013 – 2018 związany z Ośrodkiem Aktywizacji Zawodowej i Szkoleń sp. z o.o., w latach 

2011 -2015 z Fundacją Uwolnienie. Od 2016 roku prowadzi własną działalność gospodarczą. Posiada 

wieloletnie doświadczenie jako trener komputerowy, instruktor ECDL Base, pracował z osobami 

niepełnosprawnymi. Posiada certyfikat egzaminatora ECDL oraz certyfikat e-Citizen (Polskiego 

Towarzystwa Informatycznego) 

 

Joanna Kopczyńska 

Od 2017 do chwili obecnej związana z Fundacją UWOLNIENIE – Centrum Leczenia Uzależnień  

i Stanów Kryzysowych w Łodzi jako terapeutka uzależnień W 2018 roku zrealizowała program 

profilaktyczny nt. uzależnienia od Internetu „Nie zarzucaj sieci na życie” z ramienia Fundacji Vis 

Salutis w Łodzi. Od 2010 do 2012 zrealizowała program profilaktyczny dla dzieci, promujący zdrowy 

styl życia „Kolorowy świat nauki” z ramienia fundacji UWOLNIENIE – Centrum Leczenia Uzależnień  

i Stanów Kryzysowych w Łodzi, 

Koordynator do spraw szkoleniowych, animator, prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci  

i młodzieży, prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dorosłych z zakresu profilaktyki uzależnień, 

prowadzenie terapii dla osób uzależnionych i ich rodziny. 

 

Tomasz Stańczak 

Posiada 4-letni staż w firmie doradczej specjalizującej się w pozyskiwaniu funduszy europejskich. 

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe od 7 lat zajmuje się rozliczaniem, sprawozdawczością 

oraz monitoringiem projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Prowadzi doradztwo w zakresie konstruowania budżetu wniosków o dofinansowanie jak i zarządzania 

oraz rozliczania projektów.  

 

Lidia Bartniak 

Magister ekonomii, od maja 2004 roku zajmuje się pozyskiwaniem i realizacją projektów 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Posiada 9 letni staż pracy w jednostkach 

samorządu terytorialnego oraz 8 letni staż w firmie doradczej zajmującej się pozyskiwaniem  

i realizacją projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. W swej dotychczasowej pracy 

zajmowała się doradzaniem przedsiębiorcom oraz samorządom w zakresie przygotowania projektu, 

jego budżetu oraz wsparciem w procesie realizacji i rozliczania. 

 

Maria Bogdańska 

Magister psychologii, psycholog transportu, doradca zawodowy i pośrednik pracy. Od 2009 roku 

współpracująca z firmami szkoleniowo - doradczymi, posiadająca ponad 9 letni staż jako osoba 

zajmująca się wsparciem psychologiczno- motywacyjnym różnych grup (m.in. osób 

niepełnosprawnych , wykluczonych społecznie). Prowadzi  badania psychologiczne i kompetencyjne, 

zajmuje się organizacją oraz przeprowadza szkolenia aktywizacyjne. Prowadzi konsultacje z zakresu 

doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i psychologicznego dla osób bezrobotnych. 

 



Agnieszka Schmidt 

Politolog z zakresu polityki i zarządzania w strukturach lokalnych, posiadająca doświadczenie jako 

trener  z tematów zagadnień wekslowych, potwierdzone zaświadczeniem z Powszechnego 

Towarzystwa Ekspertów i Doradców Rynku Pracy w Warszawie. Prowadząca szkolenia i warsztaty z 

zakresu funduszy unijnych (m.in. tworzenie wniosków aplikacyjnych, budowanie zospołu do realizacji 

projektów, prowadzenie i monitorowanie dokumentacji projektowej, wnioski płatnicze, 

monitorowanie efektów). 

 

Dorota Szczepańska 

Magister inżynier z podyplomowymi studiami pedagogicznymi oraz z zakresu BHP. Menedżer z 

wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu jednostkami produkcyjnymi posiadająca doświadczenie 

w pracy w strukturze korporacyjnej. Zajmująca się zarządzaniem projektami w zakresie – rozwoju 

produktu, produkcji, zarządzaniu zasobami ludzkimi, inwestycji , restrukturyzacji. Profesjonalny 

Trener Zarządzania z uprawnieniami  Stowarzyszenia Trenerów Matrik w Krakowie. 

 

Łukasz Gaszewski 

Trener i wykładowca z ponad 20-letnim stażem, ukończył filologię angielską na Uniwersytecie 

Łódzkim oraz studium informatyczne Politechniki Łódzkiej. Prowadzi szkolenia z języka angielskiego  

i IT,  również prowadzi szkolenia komputerowe również w jęz. Angielskim. Tematyka szkoleń: 

1) podstawy IT i obsługi komputera, MS Office (MS Access, MS Excel, MS PowerPoint, MS Word) 

2) platformy e-learningowe (On-Lang Net, Fronter, Moodle), media społecznościowe 

3) css, JavaScript i jego biblioteki (m.in. Scriptaculous, JQuery), php i MySQL, C++ 

4) przetwarzanie dźwięku i filmów, grafika komputerowa, Projektowanie stron www. 

 

 


