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

Urząd Marszałkowski:
www.rpo-swietokrzyskie.pl

Punkty informacyjne:
Kielce, ul. Św. Leonarda 1; 

Sandomierz, ul. Mickiewicza 34; 
Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 15 

Zdobywają doświadczenie zawodowe lub otwierają własne firmy

Praca dla młodych to szansa dla całego regionu
Z Bożeną Urban, dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Końskich rozmawia 
Wojciech Purtak, „Tygodnik 
Konecki”

W województwie świętokrzyskim trwa 
właśnie realizacja projektu skierowane-
go do młodych osób z naszego regionu, 
które nie mają pracy. Kto może z niego 
skorzystać?
W projekcie mogą wziąć udział osoby 
w wieku od 18 do 29 lat, które są za-
rejestrowane w powiatowych urzędach 
pracy na terenie województwa świę-
tokrzyskiego jako osoby bezrobotne 
z ustalonym pierwszym lub drugim 
profilem pomocy w ramach których 
możemy im pomóc, by po ich zakoń-
czeniu mogli cieszyć się ze znalezienia 
pracy. W pierwszym profilu znajdują 
się aktywne osoby, które mogą podjąć 
pracę od razu, a w drugim tacy, którzy 
wymagają naszego większego wsparcia 
np. przy zmianie zawodu.  Oznacza  to 
bezpośrednio, że  zostali oni już zakwa-
lifikowani do skorzystania np. z pośred-
nictwa pracy, czy pożyczki na podjęcie 
działalności gospodarczej. Każdy urząd 
pracy umożliwia im kontakty z tymi pra-
codawcami w regionie, którzy zgłaszają 
zapotrzebowanie na pracowników. Do  
projektu nie mogą przystąpić uczniowie 
i studenci stacjonarni, którzy jeszcze się 
kształcą i te osoby, które miesiąc wcze-
śniej uczestniczyły w szkoleniach finan-
sowanych ze środków publicznych.

Zakładam, że spełniam te warunki, je-
stem młodym bezrobotnym nazywa-
nym z języka angielskiego NEET (Not 
In Employment, Education or Training) 
czyli nie pracuję, nie uczę się, nie szkolę 
i przychodzę do powiatowego urzędu 
pracy w swoim mieście. Co może zostać  
mi zaproponowane?
W ramach działań, które mają ułatwić 
młodym odnalezienie się na rynku pracy 
są staże, prace interwencyjne, szkolenia, 
jednorazowe środki na podjęcie działal-
ności gospodarczej, bon stażowy, bon 
szkoleniowy, bon na zasiedlenie, bon za-
trudnieniowy, poradnictwo zawodowe, 
pośrednictwo pracy oraz indywidualne 
plany działań dla wszystkich uczest-
ników projektu. Podczas stażu osoba, 
która zostanie  skierowana przez urząd 
pracy do pracodawcy będzie mogła na-
uczyć się zawodu, jaki może w przyszło-
ści wykonywać. Prace interwencyjne 
gwarantują zatrudnienie na zasadzie 
umowy o pracę zawartą między praco-
dawcą, a danym urzędem pracy, szko-
lenia mają rozwijać potrzebne w pracy 
umiejętności, a jednorazowe środki na 
podjęcie działalności gospodarczej mają 
wesprzeć młodą osobę zakładającą np. 
firmę  pieniędzmi w kwocie sześciokrot-
nej wysokości przeciętnego wynagro-
dzenia. Zachęcamy również do skorzy-
stania z bonów. Stażowy przeznaczony 
jest dla osoby, która sama znajdzie so-
bie zatrudnienie na pół roku, a praco-
dawca zadeklaruje przyjęcie do pracy 
na kolejne pół roku.  Szkoleniowy daje 
możliwość przeznaczenia pieniędzy na 
szkolenia, które ułatwią mu znalezienie 

pracy. Bon na zasiedlenie przysługuje 
osobom, które od miejsca zamieszkania 
do miejsca pracy, mają przynajmniej 80 
kilometrów lub  dojazd w obie strony 
zajmuje im dziennie przynajmniej trzy 
godziny łącznie. Bon zatrudnieniowy 
jest udogodnieniem dla pracodawcy, 
który otrzymuje pieniądze na zatrudnie-
nie młodej osoby na okres 18 miesięcy. 
Poradnictwo zawodowe daje możliwość 
osobie szukającej pracy w wyborze lub 
zmianie zawodu, w którym można zna-
leźć zatrudnienie, a pośrednictwo pracy 
ułatwia kontakty młodej osobie z praco-
dawcami. Ważny jest też również indy-
widualny plan działań, który pracownik 
urzędu pracy przygotowuje konkretnie 
pod potrzeby osoby poszukującej pracy.
Z czego najchętniej korzystają młodzi 
ludzie w naszym regionie?
Największym zainteresowaniem cieszą 
się staże i jednorazowe środki na pod-
jęcie działalności gospodarczej. Nasi 
klienci uznali, że te formy wsparcia 
najbardziej im pomogą w zdobyciu do-
świadczenia zawodowego lub ułatwią 
start własnego biznesu. W każdym z 
tych dwóch przypadków młoda osoba 
dostaje realną szansę finansowego usa-
modzielnienia się, może zacząć żyć na 
własny rachunek, zacząć planować dal-
szy rozwój zawodowy i życiowy. Mamy 
nadzieję, że w efekcie tego projektu 
większość jego uczestników już nigdy 
nie dotknie  problem bezrobocia, wyjąt-
kowo bolesny dla młodych ludzi. 
Stawiacie sobie konkretne cele, które 
będzie można zaobserwować jako efekty 
tego programu?

Gwarantujemy przede wszystkim profe-
sjonalną opiekę przez wysoko wykwa-
lifikowaną doświadczoną kadrę oraz 
sprawne przeprowadzenie każdego 
uczestnika projektu przez wyznaczoną 
ścieżkę rozwoju, dostosowaną do indy-
widualnych potrzeb. Każdemu zostaną 
przedstawione konkretne oferty pracy 
możliwie dobrze dopasowane do posia-
danych kwalifikacji. Na końcu tej ścieżki 
jest najważniejszy cel – znalezienie stałej 
pracy. Liczymy na zwiększenie możliwości 
zatrudnienia osób młodych do 29 roku 
życia w naszym regionie.
To nie pierwszy raz, kiedy młodzi bez 
pracy mogą sięgać po unijne pieniądze. 
Przypomina sobie pani osoby, które 
zmieniły swoje życie po otrzymaniu ta-
kiego wsparcia? 
Tak. Świetnie poradził sobie pan Piotr, który 
rozpoczął prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie wykonywania instalacji 
wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazo-
wych i klimatyzacyjnych. Na start otrzymał 
20 tysięcy złotych. Pani Agnieszka, otrzy-
mała 18 tys. zł na działalności w zakresie 
architektury. W ich opinii te pieniądze  
w znacznym stopniu przyczyniły się do po-
prawy sytuacji na rynku pracy, ich sytuacji 
materialnej oraz dały możliwość zakupu 
niezbędnego sprzętu do prowadzenia 
działalności, dając im jednocześnie szan-
sę zdobycia doświadczenia zawodowego  
i samorealizacji. 
Z jakiej propozycji można teraz skorzy-
stać?
Trwa właśnie nabór osób zainteresowa-
nych rozpoczęciem działalności gospo-
darczej. Mogą one starać się o jedno-

razowe środki na podjęcie działalności 
gospodarczej w zakresie zgodnym z pla-
nowaną we wniosku specyfikacją wydat-
ków niezbędnych do prowadzenia firmy 
np. na zakup materiałów, towarów, urzą-
dzeń i maszyn, kosztów reklam i promo-
cji działalności gospodarczej. Wszystkie 
potrzebne informacje dotyczące projek-
tu można znaleźć na stronach interne-
towych www.wup.kielce.pl, www.praca.
gov.pl i www.power.gov.pl.

POMOC DLA MŁODYCH  
Z REGIONU

Wśród osób do 30 roku życia  
w województwie świętokrzy-
skim bezrobocie utrzymuje się 
na poziomie ponad 30 proc. We-
dług danych Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy na początku 2016 
roku ponad 20 tysięcy młodych 
osób w całym województwie 
nie miało żadnej pracy. Większe 
trudności ze znalezieniem za-
trudnienia mają młode kobiety 
mieszkające na wsiach, mimo 
że posiadają lepsze wykształ-
cenie niż mężczyźni. Problem 
bezrobocia młodych dotyczy 
całego kraju, a nawet całej Unii 
Europejskiej. Dlatego znaczne 
środki finansowe z Funduszy 
Europejskich kierowane są na 
aktywizację zawodową tej gru-
py osób. Zainteresowani pomo-
cą sami wyszukują instytucję, 
która może udzielić im wspar-
cia. Po informacje warto skie-
rować się do Punktów Informa-
cyjnych Funduszy Europejskich, 
których adresy podajemy po-
wyżej.

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Świętokrzyskiego

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

Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz w Punktach Informacyjnych  
Funduszy Europejskich


