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Sięgaj po fundusze

na aktywizację zawodową

Dla kogo?

NA CO?

poszukujących pracy
Osób > 30 roku życia
osób 50+
kobiet
osób z niepełnosprawnościami
osób długotrwale bezrobotnych
osób o niskich kwalifikacjach

kto udziela wsparcia?
Instytucje edukacyjne i szkoły wyższe
Instytucje otoczenia biznesu
Fundacje i stowarzyszenia
Podmioty ekonomii społecznej
Samorządy

praktyki,
staże zawodowe

pokrycie kosztów
dojazdu i przeprowadzki

Urzędy pracy
Podmioty wskazane przez
Urząd Marszałkowski

Bezpłatna informacja
o możliwościach korzystania
z Funduszy Europejskich
w woj. pomorskim:

szkolenia
i warsztaty

porady
zawodowe

pomoc psychologa

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

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

dotację na start
firmy

pośrednictwo pracy

Pełne dane kontaktowe znajdziesz na:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty
Więcej informacji:
www.pomorskie.eu
www.power.gov.pl

Bezrobotni mogą liczyć na pomoc

Unijne pieniądze ożywiają rynek pracy
Szukasz zatrudnienia? Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje
lub podnieść obecne? Chciałbyś spróbować sił w zawodzie, o którym do tej pory nie miałeś zielonego pojęcia
lub masz w planach założyć małą firmę? Fundusze Europejskie wychodzą naprzeciw osobom, które szukają stałego źródła dochodu. Umożliwią im też nabycie nowych
umiejętności oraz kompetencji.
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej
bezrobocie w kraju spadło ponad dwukrotnie. Wpływ na to miała nie tylko
emigracja zarobkowa, ale także praca
osób odpowiedzialnych za wydatkowanie środków unijnych, m.in. z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego. W tym
roku urząd marszałkowski wybrał podmioty, które realizują projekty unijne
mające na celu aktywizację osób pozostających bez pracy, tj. bezrobotnych
lub biernych zawodowo, poprzez nabycie, zmianę lub podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych. W ramach projektów osoby
szukające pracy mogą skorzystać także
z szerokiego wachlarza form wsparcia,
np. szkoleń, doradztwa zawodowego
czy dotacji na start.

Kursy, warsztaty,
szkolenia
Celem projektów finansowanych
z Funduszy Europejskich jest m.in.
podniesienie kwalifikacji zawodowych

osób bezrobotnych lub ich całkowita
zmiana, tak by pozwalały one znaleźć
zatrudnienie. W ramach projektów
unijnych osoby poszukujące pracy
mogą skorzystać ze wsparcia psychologiczno-doradczego, indywidualnego
i grupowego poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz warsztatów lub szkoleń, takich jak: techniki
aktywnego poszukiwania pracy oraz
nabywanie kompetencji kluczowych
w ramach zajęć z języka obcego czy
informatycznych. W ramach zaplanowanych form wparcia są również staże
i praktyki zawodowe, dzięki którym
uczestnicy projektów nabywają praktycznych umiejętności na danym stanowisku pracy.
Czasem barierą w podjęciu nowej
pracy jest jej odległość od domu lub
nawet konieczność przeprowadzki. Aby osobom bez pracy pomóc
pokonać tę przeszkodę, wsparcie
obejmuje także pokrycie kosztów
dojazdu do pracy, na rozmowy kwalifikacyjne oraz dodatek relokacyjny
dla osób, dla których nowe zatrudnienie wiąże się z przeprowadzką.

Przykładowo Stowarzyszenie na
rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno prowadzi nabór do projektu
„Daj się zaktywizować po 30-stce!”.
Adresowany jest on do osób w wieku powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy, z terenu powiatów człuchowskiego, chojnickiego
i kościerskiego. W ramach projektu
udzielane jest kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej. Przewidziano także doradztwo
psychologiczne i zawodowe, spotkania z job coachem, kursy oraz szkolenia, staże zawodowe czy też doposażenie stanowiska pracy.
– Wnioski aplikacyjne do projektu
można składać do końca listopada. Jest jeszcze kilkanaście wolnych
miejsc. Zgłaszają się do nas głównie
osoby po 50 roku życia – mówi Anna
Welter z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach, która
przyjmuje zgłoszenia do projektu
„Daj się zaktywizować po 30-stce!”
w powiecie chojnickim.

Załóż firmę
Wsparcie z Funduszy Europejskich
skierowane jest także do osób chcących założyć własną firmę. Pod koniec września Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego wybrał
podmioty, które w ramach realizowanych przedsięwzięć będą udzielały
kompleksowego wsparcia osobom
bez pracy w zakresie rozpoczęcia

działalności gospodarczej. Udział
w projekcie umożliwi uzyskanie środków finansowych na założenie własnej firmy maksymalnie do 25 tys. zł.
Wsparcie obejmuje także doradztwo,
kursy, szkolenia, warsztaty i pomoc
prawną, które są konieczne, by zdobyć
wiedzę o tym, jak własną firmę prowadzić. Osoby chcące założyć działalność
gospodarczą mogą ubiegać się również o dofinansowanie pomostowe
w początkowym okresie rozwoju firmy.

Pomogą na starcie
O osoby zainteresowane założeniem
własnej działalności gospodarczej
z Kwidzyna i okolic zadbał Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny. Projekt realizowany przez Park
zakłada pomoc maksymalnie 44 osobom w wieku powyżej 30 roku życia,
pozostającym bez pracy. Ważnym
czynnikiem jest miejsce zamieszkania. Osoby te muszą zamieszkiwać
na terenach o słabej aktywności
gospodarczej oraz na obszarach
o wysokiej stopie bezrobocia w powiatach kwidzyńskim i sztumskim.
– Przed nami nabór do projektu, który obejmie 44 osoby. W pierwszym
etapie prowadzone będą szkolenia,
m.in. finansowe i księgowe. Uczestnicy będą musieli stworzyć własny
biznesplan. Spodziewamy się sporej
ilości chętnych – mówi Małgorzata Wodejko z Kwidzyńskiego Parku
Przemysłowo-Technologicznego.

Zachodniopomorska Grupa Doradcza stworzyła projekt „Idealny
szef – to ja!” skierowany do osób
powyżej 30 roku życia, zamieszkujących jednocześnie obszary
o wysokiej stopie bezrobocia i niskim poziomie przedsiębiorczości
w
województwie
pomorskim.
W jego ramach przyjętych zostanie
około 110 formularzy zgłoszeniowych (od grudnia 2016 roku do lutego 2017), których oceny formalnej
i merytorycznej dokona komisja.
Wszyscy kandydaci będą uczestniczyć w spotkaniu z doradcą zawodowym. Podczas rozmowy zweryfikuje
on predyspozycje kandydata m.in.
do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej.
Na terenie województwa pomorskiego obecnie realizowane są aż 54
projekty z zakresu aktywizacji osób
bez pracy. Są to projekty, w których
można podnieść lub zmienić swoje
kwalifikacje zawodowe lub otrzymać dotację na założenie własnej
działalności gospodarczej. Rodzajów
wsparcia jest dużo, więc naprawdę
warto skorzystać z możliwości, jakie
dają Fundusze Europejskie. Pełną listę projektów z zakresu aktywizacji
można znaleźć na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce
„Znajdź dofinansowanie”. Informacje można też zdobyć w Punktach
Informacyjnych Funduszy Europejskich.
MICHAŁ SAGROL
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

