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Sięgaj po fundusze

na aktywizację zawodową

Dla kogo?

NA CO?

poszukujących pracy
Osób < 29 roku życia
osób 50+
kobiet
osób z niepełnosprawnościami
osób długotrwale bezrobotnych
osób o niskich kwalifikacjach

praktyki,
staże zawodowe

pokrycie kosztów
dojazdu i przeprowadzki

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

Bezpłatna informacja
o możliwościach korzystania
z Funduszy Europejskich
w woj. łódzkim

Punkty informacyjne:
Łódź, ul. Moniuszki 7/9
Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16

szkolenia
i warsztaty

porady
zawodowe

pomoc psychologa
Sieradz, ul. Kościuszki 6
Bełchatów, ul. Kościuszki 17
Łowicz, ul. Świętojańska 1

dotacje na start
firmy

pośrednictwo pracy
Pełne dane kontaktowe znajdziesz na:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty
Więcej informacji:
www.rpo.lodzkie.pl
www.wuplodz.praca.gov.pl

Nowe możliwości na lokalnym rynku pracy
Na łódzkim rynku pracy sytuacja wygląda znacznie
lepiej niż kilka lat temu.
Stopa bezrobocia spadła,
wielu pracodawców twierdzi, że pilnie poszukuje pracowników. Z drugiej strony nie brakuje osób, które
nie widzą dla siebie szans
na zatrudnienie. To można
zmienić, korzystając z poradnictwa zawodowego,
wsparcia psychologa, a niekiedy poprzez kształcenie
i zmianę zawodu.
Z pomocą poszukującym pracy przychodzą nie tylko urzędy pracy, ale
też liczne instytucje, które wygrały konkursy na organizację takiego
wsparcia. One dysponują pieniędzmi
z funduszy unijnych i mogą zaproponować pomoc.
Urzędy pracy, agencje zatrudnienia
oraz instytucje rynku pracy występują o dofinansowanie pomysłów na
podnoszenie aktywności zawodowej
młodych ludzi przed 30 rokiem życia.
Muszą w tym celu złożyć projekt na
konkurs pod nazwą „Wsparcie osób
młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy”, finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza,

Edukacja, Rozwój (POWER). Za pośrednictwem instytucji, które ten konkurs
wygrają, dofinansowanie trafi do osób
młodych pozostających bez zatrudnienia. Te mogą na przykład określić swój
potencjał zawodowy, nabyć doświadczenie i praktyczne umiejętności związane z wykonywaniem wybranego
zawodu i otrzymać dofinansowanie
w przypadku podjęcia pracy poza
miejscem zamieszkania.
Możliwe jest też złożenie wniosku (do
25 listopada trwa nabór) o dofinansowanie projektu mającego na celu
wspieranie rozwoju ekonomii społecznej poprzez zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym.
Konkurs ogłosiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i przeznaczyło na ten cel 4,6 mln zł, również
z programu POWER. Poza instytucjami
rynku pracy w konkursie mogą wziąć
udział organizacje pozarządowe, administracja publiczna, uczelnie i jednostki naukowe oraz przedsiębiorcy.

Aktywizacja młodych
W jednym z poprzednich konkursów finansowanie uzyskał projekt
pod nazwą „Wsparcie od A do Z – od
aktywizacji do zatrudnienia”, który
realizuje firma InBIT z Łodzi. Oferuje
młodym bez pracy poradnictwo zawodowe i psychologiczne, szkolenia
i 4-miesięczne staże zawodowe. Na
styczeń i luty 2017 roku spółka Eco-

rys Polska, która realizuje projekt
„Innowator kariery”, planuje nabór
osób w wieku od 18 do 24 lat do akceleratora pomysłów. Obejmuje on
dzielenie się dobrymi praktykami,
szkolenia podnoszące kwalifikacje,
3-miesięczne staże zawodowe, a także praktyczne zajęcia z zakresu pisania CV i przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Z tych projektów
mogą skorzystać mieszkańcy całego
województwa łódzkiego.
Bardziej zawężony zasięg ma za to
przedsięwzięcie „Młodzi szansą na
rozwój regionu!” Europejskiej Grupy Doradczej. Będzie ono bowiem
realizowane tylko na terenie powiatów: wieluńskiego, wieruszowskiego,
pajęczańskiego i sieradzkiego. Ofert
aktywizacji zawodowej dla młodych
jest znacznie więcej. Ich aktualna lista
znajduje się na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi: wuplodz.praca.gov.pl, w zakładce „POWER”.
Dofinansowanie ze środków POWER
otrzymał też Uniwersytet Łódzki.
– Projekt „Kreator kariery” obejmuje
działania, które pomogą absolwentom uczelni w wejściu na rynek pracy. Tym, którzy nie do końca wiedzą,
w jakim iść kierunku, w jakich branżach i sektorach mogliby wykorzystać
swoją wiedzę, zaoferujemy cztery formy wsparcia – doradztwo zawodowe,
indywidualne doradztwo dotyczące
zakładania działalności gospodarczej,
coaching oraz mentoring dla osób

podejmujących pracę – wyjaśnia dyrektor Centrum Karier i Współpracy
z Pracodawcami UŁ Dariusz Koperczak.
Uczelnia w ciągu trzech lat opieką
obejmie 1000 absolwentów. Uzyskała
na ten cel 1,5 mln zł dofinansowania
z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Praca lub własny biznes
O wsparcie i ukierunkowanie własnej kariery można się starać w wielu
miejscach w naszym województwie.
Są firmy i instytucje, które już uzyskały dotację unijną na organizowanie takiej pomocy dla określonej
grupy mieszkańców. Trzeba jednak
pamiętać, że kolejne konkursy będą
jeszcze organizowane, więc pojawią się też nowi operatorzy takiego
wsparcia.
I tak w październiku ogłoszono konkurs „Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia – miasto
Łódź” w ramach regionalnego programu dla województwa łódzkiego.
Głównym celem projektu jest przywrócenie na rynek pracy osób, które nie mają zatrudnienia. Narzędzi
do jego realizacji jest sporo: m.in.
pośrednictwo pracy, poradnictwo
zawodowe, staże, praktyki zawodowe, dofinansowanie zatrudnienia,
wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. O pieniądze mogą
ubiegać się inne podmioty, które

zdecydują się na partnerstwo z
nimi.
Takich samych adresatów ma również przedsięwzięcie „Wsparcie
przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – miasto Łódź”. Nabór
na nie rozpocznie się w grudniu.
Do rozdysponowania jest blisko 15
mln zł! Pieniądze można pozyskać
na wsparcie dla tych, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na
rynku pracy. Do nich mają być skierowane dotacje na uruchomienie
własnego biznesu, wsparcie pomostowe na pokrycie wydatków, które
są nieuniknione w początkowej fazie
działalności gospodarczej, a także
pomoc szkoleniowo-doradcza i to
bardzo konkretna. Dla osoby, która
nigdy nie prowadziła firmy, opracowanie biznesplanu nie jest wcale
takie proste. Pieniądze z Unii mogą
też być przeznaczone na doradztwo
i przygotowanie do założenia przedsiębiorstwa.
Jeśli zaś brakuje nam jeszcze wizji,
w jakim kierunku może potoczyć się
nasze życie, warto odwiedzić pierwsze Regionalne Targi Pracy, podczas
których pracodawcy z województwa
łódzkiego zaprezentują ponad 3000
ofert zatrudnienia. Targi odbędą się
23 i 24 listopada w hali Expo – Łódź
przy al. Politechniki 4 w Łodzi. Wstęp
dla poszukujących pracy jest bezpłatny.
JOANNA CHRZANOWSKA

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

