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Sięgaj po fundusze

na aktywizację zawodową
NA CO?

Dla kogo?
poszukujący pracy
Osób < 29 roku życia
osób 50+
kobiet
osób z niepełnosprawnościami
osób długotrwale bezrobotnych
osób o niskich kwalifikacjach

kto udziela wsparcia?
Instytucje edukacyjne i szkoły wyższe

praktyki,
staże zawodowe

pokrycie kosztów
dojazdu i przeprowadzki

Instytucje otoczenia biznesu
Fundacje i stowarzyszenia
Podmioty ekonomii społecznej
Samorządy
Urzędy pracy

Bezpłatna informacja
o możliwościach korzystania
z Funduszy Europejskich
w Małopolsce

szkolenia
i warsztaty

porady
zawodowe

pomoc psychologa

Punkty informacyjne:
Kraków, ul. Wielicka 72B
Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5

Nowy Sącz, ul. Wazów 3
Nowy Targ, al. 1000-lecia 35
Tarnów, ul. Wałowa 37

dotację na start
firmy

pośrednictwo pracy
Pełne dane kontaktowe znajdziesz na:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty
Więcej informacji:
www.rpo.malopolska.pl
www.popc.gov.pl

Nowe kwalifikacje – większe szanse na pracę
Kolejne wizyty w pośredniaku, przeglądanie ogłoszeń
w gazetach, wysyłanie CV.
Tak wygląda życie wielu osób,
które straciły posadę. Z każdym miesiącem bezrobocia
trudniej im się pozbierać.
O własnym biznesie też można tylko pomarzyć, bo niby jak
założyć firmę bez pieniędzy?
Z pomocą mieszkańcom Małopolski
przychodzą fundusze unijne. Staże,
szkolenia, kursy, dotacje na otwarcie
firmy – to wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Nieważne, czy ma się 20, 30
lat czy jest się po czterdziestce. W każdej chwili można zmienić życie.

Nie ma się czego bać
Dobrym przykładem jest Aleksandra
Zielińska. Bez pracy była rok. Do założenia firmy namówił ją mąż. On sam
od dawna prowadzi własną działalność. Jest weterynarzem.
– Pomyśleliśmy, że dobrze będzie
otworzyć sklep z artykułami dla zwierząt przy lecznicy weterynaryjnej, którą prowadzi mąż. Otrzymałam dotację
w wysokości 18 tys. zł. Myślę, że to
dobre pieniądze na start. Mogłam za
nie kupić większość niezbędnych rzeczy – mówi pani Aleksandra.
Wcześniej zbadała lokalny rynek. Okazało się, że w okolicy jest sporo sklepów zoologicznych, ale mieszczą się na
osiedlach albo w centrum handlowym.
Dzięki temu, że jej sklep powstał przy
lecznicy, osoby wychodzące od weterynarza mogą zaopatrzyć się na miejscu
w to, czego potrzebuje ich pupil.

– Ci, którzy myślą o rozkręceniu własnego interesu, a nie zamierzają sięgnąć po fundusze unijne, popełniają,
moim zdaniem, duży błąd. Jest trochę
formalności, ale każdy sobie z nimi
spokojnie poradzi – podkreśla Aleksandra Zielińska.
Poza tym osoba otwierająca firmę
może potem skorzystać z wielu dodatkowych możliwości – np. przyjąć
stażystę (którego staż finansuje urząd
pracy) czy zdobyć dofinansowanie na
doposażenie miejsca pracy dla nowego pracownika.

Dobry pomysł
to połowa sukcesu
O tym, że Fundusze Europejskie to
szansa na nowe, lepsze życie przekonała się także pani Bożena z Chrzanowa. Po latach pracy u kogoś zdecydowała, że sama zostanie swoim
szefem.
– Cztery lata pracowałam w firmie
produkującej wózki dziecięce. Przez
rok byłam bezrobotna. Cały czas myślałam o tym, żeby spróbować swoich
sił we własnym biznesie, w branży, na
której się znam. Chciałam zająć się
szyciem, bo prywatnie i tak to robię.
Zainteresowałam się też haftem. Przeszłam szkolenia i od dwóch miesięcy
mam firmę hafciarsko-krawiecką.
Szyję na zlecenie. Wykonuję też hafty.
Na razie na ręcznikach, ale chcę się
również zająć wyszywaniem odzieży
firmowej, wykonywaniem logo firm.
Jest na to spore zapotrzebowanie –
mówi pani Bożena.
Dzięki funduszom unijnym osoby bez
pracy mogą podnieść kwalifikacje
zawodowe, zdobyć praktyczne umiejętności, które zwiększą ich szanse na
zatrudnienie, a także zyskać wiedzę

i doświadczenie pozwalające lepiej
poruszać się na rynku pracy.
Większość małopolskich urzędów pracy realizuje projekty dofinansowane
z funduszy unijnych.

Chętnych nie brakuje
Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie
rozpoczął drugą edycję działań aktywizacyjnych skierowanych do osób,
które ukończyły 30 lat. Na ten cel placówka otrzymała z funduszy unijnych
ponad 1,2 mln zł.
– Szacujemy, że co najmniej 268 osób
skorzysta z poradnictwa zawodowego
i pośrednictwa pracy, a także weźmie udział w stażach, szkoleniach czy
podejmie prace interwencyjne albo
otrzyma dotację na założenie własnej
działalności gospodarczej – mówi Barbara Babijczuk, dyrektor PUP w Chrzanowie.
W chrzanowskim urzędzie pracy aż
jedną trzecią uczestników projektów
aktywizacyjnych stanowią osoby po
50 roku życia. Jednak nie tylko one
mogą liczyć na „szyte na miarę” i dopasowane do ich potrzeb działania
aktywizacyjne. Każda osoba bezrobotna ma bowiem opracowany przez
doradcę zawodowego indywidualny
plan działania, który ma pomóc w skuteczniejszym powrocie na rynek pracy.
Na pomoc urzędów pracy mogą też liczyć osoby, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową i nie mają
jeszcze wieloletniego doświadczenia.
Najmłodsi bezrobotni, czyli ci, którzy
nie ukończyli jeszcze 30 roku życia,
mogą skorzystać z oferty np. urzędu
pracy w Miechowie. Tamtejsi pracownicy przyznają, że chętnych do udziału
w organizowanych przez nich projektach nie trzeba szukać. Zainteresowani zgłaszają się sami.

– Jeden z prowadzonych przez nas
projektów zakłada organizację staży
dla 90 osób. Mamy też środki na dotacje, z których będzie mogło skorzystać
ponad 30 bezrobotnych. Kolejni mogą
ubiegać się o środki na szkolenia, dzięki którym podniosą swoje umiejętności. Nowością w naszym urzędzie są
bony na zasiedlenie dla osób, które
znalazły pracę co najmniej 80 km od
dotychczasowego miejsca zamieszkania i tam chcą się przeprowadzić.
Oczywiście nadal wszyscy chętni
mogą skorzystać z pośrednictwa pracy
i poradnictwa zawodowego – wylicza
Wojciech Firlej z PUP w Miechowie.

Ogromne pieniądze
– Bezrobocie w Małopolsce regularnie spada. Jesteśmy w czołówce
województw, które mogą pochwalić
się jego najniższym poziomem. Nie
oznacza to jednak, że nie dokładamy
dalszych starań, aby jak najwięcej
naszych mieszkańców było czynnych
zawodowo. Dlatego na działania
związane z aktywizacją osób bezrobotnych zarezerwowaliśmy ponad
270 mln euro w naszym regionalnym
programie operacyjnym – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys.
Katalog oferowanej pomocy jest
szeroki. Poza opisanymi wcześniej
działaniami bezrobotni mogą skorzystać ze wsparcia motywacyjnego
(psychologicznego). I to nie tylko
w urzędach pracy. Poza nimi aktywizacją zawodową zajmą się także
przedsiębiorcy, pracodawcy i organizacje pozarządowe, w tym lokalne
grupy działania wyłonione w kilku
konkursach. Pierwsze nabory (z programów: POWER i RPO) odbyły się
w latach 2015 i 2016, kolejne planowane są na 2017 i 2019 rok.

Również w przyszłym roku ma odbyć
się nabór wniosków na preferencyjne
pożyczki, które pozwolą mieszkańcom Małopolski otworzyć własny
biznes albo rozkręcić ten, który już
prowadzą. Natomiast w 2018 roku
będzie można starać się o środki na
założenie własnej firmy. Maksymalna
wielkość tej dotacji to sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia
za pracę, a pożyczki – 70 tys. zł. Małopolska chce także wspierać rozwój
młodych stażem przedsiębiorców
przez pierwsze 12 miesięcy, oferując
doradztwo, szkolenia i konsultacje
(tzw. wsparcie pomostowe).
– W ramach rozwoju kompetencji
kadr i adaptacji do zmian mamy dwa
rodzaje interwencji. Pierwsza ukierunkowana jest na zwiększenie dostępności usług rozwojowych dla MŚP
i ich pracowników. Natomiast druga
obejmie wsparcie osób zwolnionych
lub zagrożonych zwolnieniem z pracy – wyjaśniają pracownicy Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Małopolskiego w Krakowie.
Jeżeli chodzi o rozwój kompetencji
kadr sektora MŚP to jeden konkurs
przeprowadzono w tym roku, a kolejny jest planowany na 2018 rok.
W przypadku adaptacji do zmian
nabory są zaplanowane na 2017
i 2019 rok.
Województwo wspiera też działania
na rzecz łączenia życia zawodowego
z prywatnym. Zrealizowane inwestycje mają pomóc wrócić na rynek
pracy rodzicom z małymi dziećmi.
W tym przypadku fundusze unijne
pomogą zwiększyć dostęp do żłobków czy klubów dziecięcych. Pierwszy z naborów przeprowadzono
w tym roku, kolejne zaplanowano
na 2017 i 2019 rok.
ELIZA JARGUZ-BANASIK
Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz w Punktach Informacyjnych
Funduszy Europejskich
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