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Sięgaj po fundusze
NA CO?
Młodzi do 29 lat

Dla kogo?
osoby młode
niepracujące
niestudiujące
nieszkolące się
nieuczące się w trybie
stacjonarnym

praktyki,
płatne staże

szkolenia,
stypendia

kształcenie
zawodowe
i policealne

mobilność
(pokrycie kosztów
dojazdu i przeprowadzki)

doradca
zawodowy

założenie firmy
pokrycie kosztów
ubezpieczenia w ZUS

Gdzie szukać wsparcia?
Urzędy pracy
Ochotnicze Hufce Pracy
Ośrodki pomocy społecznej
Agencje zatrudnienia
Centra i kluby integracji społecznej

Bezpłatna informacja o projektach
dofinansowanych z Funduszy
Europejskich w woj. pomorskim:

Urząd Marszałkowski:
www.rpo.pomorskie.eu

Punkty informacyjne:
Gdańsk, ul. Augustyńskiego 2;
Gdańsk, al. Grunwaldzka 472 D;
Wejherowo, ul. 3 Maja 4;

Słupsk, Portowa 13B;
Chojnice, Wysoka 3 m.16;
Malbork, ul. Kościuszki 54

Zdobywają doświadczenie zawodowe lub otwierają własne firmy

POWER pomaga podnieść kwalifikacje
i założyć własną firmę
Magdalena Miszewska nie
chciała już dłużej pracować
w restauracji w Anglii. Wróciła do Polski i założyła własny
biznes. Dzięki dotacji z urzędu
pracy przyznawanej z programu Wiedza Edukacja Rozwój
(POWER) otworzyła salon kosmetyczny. – Właśnie spełnia
się moje marzenie – mówi
mieszkanka Chojnic.
Magda już od najmłodszych lat wiedziała, co chce w życiu robić. Interesowała
się kosmetyką i kształciła się w tym kierunku. Po szkole nie mogła znaleźć pracy, dlatego zdecydowała się na wyjazd
do Wielkiej Brytanii. Najpierw sprzątała
hotele w Londynie, później pracowała w restauracji w Bristolu. Jednak cały
czas myślała o powrocie do Polski. Kiedy
dowiedziała się, że jest szansa na pozyskanie dotacji na otworzenie własnej
działalności gospodarczej, spakowała się
i wróciła w rodzinne strony.

22 tys. zł na start
Chojniczanka ma 23 lata i odwagę, żeby
rozpocząć własną działalność. – Na wyspach coś się zaoszczędziło. To moje
zabezpieczenie w razie niepowodzenia –

mówi Magdalena Miszewska. Skorzystała z programu Wiedza Edukacja Rozwój,
który kierowany jest do osób od 18 do
29 roku życia, które nie mają pracy. Skorzystać z niego mogą młodzi ludzie, którzy spełniają trzy warunki. Aktualnie nie
pracują, nie uczą się i w ciągu ostatnich
czterech tygodni nie korzystali z żadnego
programu wsparcia zatrudnienia w urzędzie pracy. W ramach POWER-u można
starać się między innymi o dotację na
rozpoczęcie własnego biznesu.
– W tym roku z takiej formy aktywizacji zawodowej skorzystają 74 osoby
– mówi Jolanta Łupaczewska, specjalista do spraw programów prozawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Chojnicach. – Wstępnie planowaliśmy
udzielić młodym ludziom 60 dotacji,
ale zainteresowanie pieniędzmi na start
było większe. Przesunęliśmy więc środki
z innych działań – dodaje. Osoby, które zgłosiły się do PUP-u i przedstawiły
dobry pomysł na biznes oraz logiczny
biznesplan, otrzymały wsparcie w wysokości 22 tys. zł.
Kilka tygodni temu pieniądze z programu
POWER otrzymała też Magdalena Miszewska. Na co je przeznaczy? – Przede
wszystkim na zakup sprzętu do salonu.
Kupiłam lampy do manicure’u i pedicure’u
oraz wygodne fotele dla mnie i klientów.
Chcę świadczyć usługi na wysokim poziomie. Starczyło też na dobrej jakości kosmetyki. Z takim sprzętem jestem spokojna

o start mojej firmy i o to, że klienci będą
się pojawiali – przekonuje. Młoda chojniczanka wynajęła kilka metrów kwadratowych powierzchni w jednym z zakładów
fryzjerskich. – Teraz czeka mnie intensywna praca związana z promocją mojej
firmy, ale jestem przekonana, że wszystko
pójdzie po mojej myśli – zaznacza.

Szeroka oferta
Jednak we wspomnianym programie są
nie tylko pieniądze na wystartowanie z
własnym biznesem. Urzędy pracy wspomagają na przykład firmy dające pracę
młodym osobom. Takie przedsiębiorstwa mogą liczyć na refundację kosztów
zatrudnienia. – Zawsze na początku roku
zgłaszają się do nas przedstawiciele lokalnych firm i deklarują chęć zatrudnienia młodych pracowników. Dysponujemy odpowiednią bazą przedsiębiorców,
mamy też listę młodych osób chętnych
do pracy. Naszym zadaniem jest dobrać
odpowiedniego pracownika do danej
firmy – mówi Jolanta Łupaczewska.
Ciekawą formą wsparcia są też szkolenia. – To propozycja dla ludzi aktywnych,
którzy wiedzą, co chcą robić w życiu –
zaznacza Tomasz Robaczewski z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. Z
tej formy wsparcia korzystają przeważnie
osoby, które już znalazły sobie pracodawcę. – Umówiły się z nim, że po ukończeniu
szkolenia zostaną zatrudnione – dodaje

Jolanta Łupaczewska. Taka samodzielna
inicjatywa znacznie ułatwia pracę urzędnikom z PUP-ów.
Jednak największą popularnością cieszą
się staże. W tym przypadku urząd pracy
kieruje młodą osobę do konkretnej firmy.
Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów,
a stażysta otrzymuje co miesiąc stypendium w wysokości 997 zł netto.

Lepsze statystyki
Tomasz Robaczewski zaznacza, że efekty działania POWER-u widać w statystykach. – Bezrobocie u młodych osób
w województwie pomorskim wyraźnie
spadło – podkreśla. – Także dlatego, że
uruchamiamy programy właśnie wtedy,
kiedy zapotrzebowanie firm na pracowników na rynku pracy jest największe.
W latach 2015 – 2018 województwo
pomorskie ma do dyspozycji w ramach
POWER-u prawie 230 mln zł. Do 26 września do programu zakwalifikowało się już
8 604 młodych osób. Co prawda, w tym
roku fundusze w tym programie już się
kończą, ale w kolejnych latach też będzie można z nich skorzystać. O pomoc
w znalezieniu stałej pracy można się
starać również w niepublicznych instytucjach rynku pracy, które realizują podobne zadania, co urzędy pracy. Natomiast
tutaj projekty dopiero startują, więc trzeba śledzić ogłoszenia o naborach uczestników. Tu nie zawsze można skorzystać

Chcesz sięgnąć po fundusze - sprawdź, jakie formy
wsparcia są lub będą dostępne w regionie. Skontaktuj się z urzędem pracy, najbliższą komendą
Ochotniczego Hufca Pracy,
zadzwoń, wyślij maila lub
przyjdź do jednego z podanych w ramce powyżej
Punktów Informacyjnych
Funduszy
Europejskich,
gdzie bezpłatnie uzyskasz
potrzebne informacje.
z dotacji na start biznesu. Jednak mogą
wziąć w nich udział osoby, które chcą
zmienić lub podnieść swoje kwalifikacje.
Zainteresowana osoba może pójść na
kurs i w jego ramach sfinansować sobie
zrobienie innego, zewnętrznego, nawet
drogiego, branżowego szkolenia. Może
to być wąska, specjalistyczna dziedzina, np. uprawnienia budowlane. Każdy
projekt jest inny i o możliwościach, jakie
będą mieli młodzi ludzie w konkretnym
projekcie, warto dopytać pracowników
instytucji, która prowadzi nabór.
Listę projektów, w ramach których realizowane jest wsparcie dla młodych
ludzi, można znaleźć na stronie www.
funduszeeuropejskie.gov.pl , w zakładce
„Znajdź dofinansowanie”.
Magdalena Miszewska nie żałuje, że postanowiła wrócić do Polski i zgłosić się
do urzędu pracy. – Bardzo się cieszę, że
zdecydowałam się na ten krok. Mam
swoją firmę, która zajmuje się tym, co
lubię i co chcę robić w przyszłości. Właśnie spełniło się moje dziecięce marzenie – mówi Magdalena Miszewska.
MICHAŁ RYTLEWSKI
Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz w Punktach Informacyjnych
Funduszy Europejskich

Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania dotyczące Funduszy Europejskich ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

