Program Operacyjny

Kapitał Ludzki

Wsparcie
dla osób
pozostających
bez zatrudnienia

Wstęp, czyli kogo wspiera
Europejski Fundusz Społeczny?
Brak odpowiednich kompetencji i niedostosowanie do zmiennych wymagań współczesnego rynku pracy to najczęstsza przyczyna bezrobocia. W ciągu życia zawodowego prawie każdy z nas doświadczył sytuacji utraty pracy. Kształcenie przez całe życie
jest dziś koniecznością, zwłaszcza w kontekście wydłużenia wieku emerytalnego w Polsce. Wśród wielu czynników, od których
zależy sukces firmy, niezmiennie najważniejszy pozostaje jeden – człowiek. Dlatego tak istotny jest stały i nieograniczony dostęp
do wiedzy. Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to aktywna odpowiedź na potrzeby osób pozostających bez zatrudnienia oraz poszukujących pracy.
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jest instytucją odpowiedzialną za wdrażanie działań PO KL, mających na celu kompleksowe wsparcie dla osób nieaktywnych zawodowo na regionalnym rynku pracy. Szkolenia, doradztwo, staże, pośrednictwo
pracy, czy wsparcie na założenie własnej działalności gospodarczej to tylko wybrane instrumenty, z których mogą skorzystać osoby
pozostające bez zatrudnienia, zagrożone utratą pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy czy osoby dorosłe z własnej inicjatywy
zainteresowane podwyższaniem swoich kwalifikacji. Tego rodzaju wsparcie udzielane jest w ramach Poddziałań: 6.1.1 i 6.1.3,
8.1.2 oraz Działania 9.6 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Pomoc w postaci programów aktywizacji zawodowej umożliwiających zdobycie nowych umiejętności czy podniesienie kwalifikacji trafia do osób zainteresowanych za pośrednictwem instytucji realizujących projekty. Osoby, które chcą skorzystać z pomocy,
powinny bezpośrednio kontaktować się z tymi instytucjami. Ich lista dostępna jest na stronie urzędu: http://efs.wup-katowice.pl
w zakładce Bezpłatne wsparcie.
Jeśli poszukujesz pracy, chcesz zainwestować w swój rozwój osobisty i zawodowy –
sprawdź, z jakich możliwości możesz skorzystać.

Dzięki wsparciu Unii
Europejskiej ze środków
Europejskiego Funduszu
Społecznego udział we
wszystkich projektach jest
całkowicie bezpłatny.
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Słowniczek

– podmiot, który składa wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w odpowiedzi na
konkurs ogłoszony przez WUP. Projektodawcą może
być zarówno przedsiębiorca, jak i jakikolwiek inny
podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
lub oświatową na podstawie
przepisów odrębnych).
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– przedsiębiorca korzystający ze wsparcia
w ramach projektu realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
bezpośredni odbiorca pomocy.
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– podmiot realizujący projekt w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na
podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Katowicach. Beneficjentami mogą być podmioty
wszystkich typów z wyłączeniem osób fizycznych
(nie dotyczy osób prowadzących działalność
gospodarczą lub oświatową na podstawie
przepisów odrębnych).

– osoba fizyczna korzystająca z bezpłatnego
wsparcia w postaci np. szkoleń lub doradztwa
w ramach projektu realizowanego przez
beneficjenta.
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Dla osób pozostających bez zatrudnienia
– Poddziałanie 6.1.1 PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki odpowiada na potrzeby osób pozostających bez zatrudnienia na śląskim rynku pracy.
Jeśli jesteś bez pracy, poprzez udział w projekcie możesz skorzystać z różnych form aktywizacji zawodowej, dzięki którym Twoje
szanse na znalezienie zatrudnienia znacząco wzrosną.

Formy wsparcia oferowane w ramach Poddziałania 6.1.1 to:

Osoba p
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ją

»» identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów
Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie,
»» warsztaty oraz szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych,
»» wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy,
»» programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
ŰŰ pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
ŰŰ staże/praktyki zawodowe,
ŰŰ szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub
nienia
zmiany kwalifikacji zawodowych,
atrud
z
z
ŰŰ subsydiowanie zatrudnienia,
be
ca – osoba w wieku powyżej 15 roku
»» wspieranie wolontariatu jako etapu przygożycia niezatrudniona, nie wykonująca
towującego do podjęcia zatrudnienia, m.in.
innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do
podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co
poprzez zapewnianie wsparcia szkolenionajmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osoba zarewego i doradczego dla wolontariusza,
jestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego
»» wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszelub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna,
o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt a-k ustawy z dnia 20 kwietnia
nia mobilności geograficznej (regionalnej
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy (Dz.U.
i międzyregionalnej) osób pozostających
z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.). Jako osobę pozostającą
bez zatrudnienia (w tym w szczególności
bez zatrudnienia należy uznać również osobę w wieku
powyżej 64 roku życia, o ile adresowane do niej wsparcie
osób zamieszkujących na obszarach wiejjest ściśle powiązane z przygotowaniem do podjęcia
skich),
zatrudnienia oraz osoba ta zadeklaruje gotowość
podjęcia zatrudnienia po zakończeniu
»» wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który
udziału w projekcie.
uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące
do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe).
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Kto może skorzystać ze wsparcia?
Osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne).

Co zrobić, by skorzystać ze wsparcia?
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w drodze konkursowej wybiera instytucje realizujące projekty (beneficjentów),
w ramach których ich uczestnicy mogą skorzystać z wymienionych form pomocy.
Jeśli jesteś zainteresowany/a bezpłatnym wsparciem, skontaktuj się bezpośrednio z instytucjami realizującymi projekty
dla osób pozostających bez zatrudnienia.
Szczegółowe opisy aktualnie realizowanych projektów znajdziesz na stronie internetowej urzędu: http://efs.wup-katowice.pl
w zakładce Bezpłatne wsparcie.

Procedura ubiegania się o wsparcie:
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ETAP I

WUP ogłasza konkurs na nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla podmiotów zainteresowanych
realizacją projektów oferujących wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia.

ETAP II

WUP publikuje na stronie http://efs.wup-katowice.pl w zakładce Bezpłatne wsparcie listę podmiotów
wyłonionych w konkursie, które uzyskały dofinansowanie na realizację projektów wraz z opisami zawierającymi bliższe informacje, takie jak dane kontaktowe, terminy naboru, formy wsparcia itp.

ETAP III

Osoby zainteresowane zgłaszają się bezpośrednio do instytucji realizujących projekty (beneficjentów), które
szczegółowo informują o zasadach rekrutacji i udziału w projekcie.

ETAP IV

Osoby, które przeszły pozytywnie proces rekrutacji jako uczestnicy projektu, korzystają z zaoferowanych
instrumentów wsparcia.

Projekty systemowe realizowane przez
powiatowe urzędy pracy w województwie
śląskim – Poddziałanie 6.1.3 PO KL
W województwie śląskim funkcjonuje 31 powiatowych urzędów pracy. Do ich zadań należy m.in.:
»» rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia, szkolenia
i innych form wsparcia, mających na celu aktywizację zawodową, a w razie braku takich możliwości – wypłacanie zasiłków
i innych świadczeń,
»» prowadzenie poradnictwa zawodowego,
»» pomoc bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskiwaniu
pracowników,
»» inicjowanie i realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grupowymi pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
»» inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy oraz udzielanie pomocy bezrobotnym w podejmowaniu działalności na
własny rachunek.

Formy wsparcia oferowane w ramach
Poddziałania 6.1.3 to:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

szkolenia,
staże,
przygotowanie zawodowe dorosłych,
prace interwencyjne,
wyposażanie i doposażenie stanowiska pracy,
przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo

Pro
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Powiatowe urzędy pracy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mogą pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na
realizację zadań na rzecz osób bezrobotnych zarejestrowanych
w danym urzędzie.
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– projekt polegający na realizacji zadań
publicznych przez podmioty działające na
podstawie odrębnych przepisów. W ramach PO KL
projekty systemowe są realizowane m.in. przez
powiatowe urzędy pracy czy ośrodki pomocy
społecznej.

związane z podjęciem działalności gospodarczej.
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Kto może skorzystać ze wsparcia?
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Ze wsparcia w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL mogą skorzystać
osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne, w tym zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.:
»» bezrobotni do 25 roku życia,
»» bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
»» kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
»» bezrobotni powyżej 50 roku życia,
»» bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
»» bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko
do 18 roku życia,
»» bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie
podjęli zatrudnienia,
»» bezrobotni niepełnosprawni.

– instrument aktywizacji w formie
praktycznej nauki zawodu dorosłych
(zakończonej egzaminem kwalifikacyjnym na
tytuł zawodowy lub egzaminem czeladniczym)
lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany
bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą,
według programu obejmującego nabywanie
umiejętności praktycznych i wiedzy
teoretycznej.
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Co zrobić, by skorzystać ze wsparcia?
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Aby skorzystać z bezpłatnego wsparcia osoba pozostająca bez zatrudnienia powinna zarejestrować się jako bezrobotna w powiatowym urzędzie
pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

– zatrudnienie bezrobotnych przez pracodawcę
(w wyniku umowy zawartej z powiatowym
urzędem pracy) mające na celu wsparcie osób
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

– nabywanie przez bezrobotnego
umiejętności praktycznych do wykonywania
pracy przez wykonywanie zadań w miejscu
pracy bez nawiązania stosunku pracy
z pracodawcą.
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– instrument rynku pracy polegający na
refundacji przez powiatowy urząd pracy
podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy dla bezrobotnego w wysokości
nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego
wynagrodzenia.

Przykłady projektów –
Dobre praktyki w ramach Poddziałania 6.1.3
Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu
Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2013 r.
Tytuł projektu: Idziemy naprzód – aktywizacja bezrobotnych w powiecie lublinieckim
Wsparciem objęte zostały dotychczas 883 osoby w tym 445 kobiet i 438 mężczyzn, w tym :
»» bezrobotni do 25 roku życia – 465,
»» bezrobotni długotrwale – 234,
»» mieszkańcy terenów wiejskich – 559,
»» osoby niepełnosprawne – 5.
W ramach projektu zostały podjęte następujące działania:
»» poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy – przewidziane dla wszystkich uczestników deklarujących chęć udziału
w projekcie,
»» staże,
»» szkolenia,
»» przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.
Zrealizowano szkolenia w zakresie:
»» prawo jazdy kat. C i C+E,
»» kierowca wózków jezdniowych,
»» obsługa kasy fiskalnej.
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Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie
Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2013 r.
Tytuł projektu: Bądź aktywny zawodowo
Projekt adresowany jest do osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (zgodnie z zapisami
art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
Wsparciem objętych zostało dotychczas 7576 osób, w tym 3978 kobiet i 3598 mężczyzn.
»» osoby w wieku 15–24 lata – 2509 osób
»» osoby niepełnosprawne – 261 osób
»» długotrwale bezrobotne – 1816 osób
»» z terenów wiejskich – 2440 osoby
Cele projektu:
»» zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych,
»» dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy,
»» eliminowanie barier związanych z długotrwałym pozostawaniem bez pracy oraz przeciwdziałanie procesowi wykluczenia
społecznego,
»» umożliwienie zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych,
»» przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek pracy,
»» pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej.
W ramach projektu zostały podjęte następujące działania:
»» poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy – przewidziane jest dla wszystkich uczestników deklarujących chęć udziału
w projekcie,
»» staże,
»» szkolenia,
»» przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.
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Dla osób zwolnionych z przyczyn
zakładu pracy – Poddziałanie 8.1.2 PO KL
Nieodłącznym elementem adaptacji do zmiennych warunków przedsiębiorstw jest reorganizacja zatrudnienia. Dla pracowników oznacza to często ryzyko utraty pracy. Projekty realizowane w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL pomagają osobom zwalnianym oraz zagrożonym utratą pracy przejść proces restrukturyzacji w sposób jak najmniej dotkliwy.

W ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL pomoc adresowana jest do:
osób zwolnionych (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu),
osób zagrożonych utratą pracy,
a do zwolnienia
osób przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
iz an
osób odchodzących z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa).

Osoba prze
wid

»»
»»
»»
»»

– osoba znajdująca się w okresie
wypowiedzenia stosunku pracy lub
stosunku służbowego z przyczyn
dotyczących zakładu pracy.

zag

ratą pracy
a ut

on – osoba zatrudniona u praroż codawcy,
który w ciągu ostatnich 12

d

Osob
a

miesięcy przed przystąpieniem do projektu
potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania
stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn
niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami
stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników
(Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.) lub zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.),
w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub
stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20
pracowników.

rolnictwa
ąc a z
z
d
o
ch – rolnik ubezpieczony

Osob

ao

w KRUS lub jego domownik
(w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu
społecznym rolników), zamieszkujący w gminie
wiejskiej i miejsko-wiejskiej oraz w mieście do
25 tys. mieszkańców, który wykonuje działalność
rolniczą, lecz w momencie przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia
zatrudnienia w obszarach niezwiązanych
z działalnością rolniczą lub o zamiarze
podjęcia pozarolniczej działalności
gospodarczej.
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Formy wsparcia oferowane
w ramach Poddziałania 8.1.2:

Na tego typu pomoc składają się:

Jest on dostępny na stronie http://efs.wup-katowice.pl w zakładce Dokumenty programowe.

O

»» szkolenia i poradnictwo zawodowe (obligatoryjne formy wsparcia przewidziane w ramach projektu) oraz dodatkowo:
»» poradnictwo psychologiczne,
»» pośrednictwo pracy,
»» staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
»» subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy,
»» bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą.
Szczegółowe warunki wykorzystania środków na rozwój przedsiębiorczości
w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL określa dokument„Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach
Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz
Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim”.
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– oznacza system zwolnień
monitorowanych, zapewniający
kompleksową pomoc osobom przewidzianym do zwolnienia, zagrożonym
zwolnieniem w ciągu ostatnich 6
miesięcy z przyczyn dotyczących
zakładu pracy.

Szeroki wachlarz możliwości, z jakich mogą skorzystać osoby zwalniane, pozwala złagodzić negatywne skutki utraty zatrudnienia i przyspieszyć powrót na rynek pracy. Kompleksowość oraz indywidualizacja wsparcia to największe zalety outplacementu, a zarazem klucz do uniknięcia długotrwałego bezrobocia.
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wa

– osoba zatrudniona przy
połowie (pozyskiwaniu) ryb
i innych organizmów wodnych (np.
raków) w wodach powierzchniowych (śródlądowych i morskich), a także przy gospodarowaniu i ochronie zasobów ryb i innych
organizmów wodnych, która w momencie
przystąpienia do projektu składa oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia nie
związanego z wymienioną powyżej
działalnością.

Osoba odchodz
ąca

Projekty typu outplacement

twa
ołóws (rybact

)

»» szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru
nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych
(w tym Indywidualne Plany Działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia),
»» wsparcie w postaci wdrażania programów typu outplacement.

yb
zr

Co zrobić by skorzystać ze wsparcia?
Jeśli jesteś osobą odchodzącą z rolnictwa/rybołówstwa, osobą zwolnioną z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
zagrożoną utratą pracy lub w okresie wypowiedzenia i chcesz skorzystać z bezpłatnego wsparcia, skontaktuj się bezpośrednio z instytucjami realizującymi projekty.
Szczegółowe opisy aktualnie realizowanych projektów znajdziesz na stronie internetowej urzędu http://efs.wup-katowice.pl
w zakładce Bezpłatne wsparcie.

Procedura ubiegania się o wsparcie:
ETAP I

WUP ogłasza konkurs na nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla podmiotów zainteresowanych
realizacją projektów oferujących wsparcie dla osób zwolnionych, zagrożonych utratą pracy, odchodzących
z rolnictwa/rybołówstwa itp.

ETAP II

WUP publikuje na stronie http://efs.wup-katowice.pl w zakładce Bezpłatne wsparcie listę podmiotów
wyłonionych w konkursie, które uzyskały dofinansowanie na realizację projektów wraz z opisami zawierającymi bliższe informacje takie jak dane kontaktowe, terminy naboru, formy wsparcia itp.

ETAP III

Osoby zainteresowane zgłaszają się bezpośrednio do instytucji realizujących projekty (beneficjentów), które
szczegółowo informują o zasadach rekrutacji i udziału w projekcie.

ETAP IV

Osoby, które przeszły pozytywnie proces rekrutacji jako uczestnicy projektu korzystają z zaoferowanych
instrumentów wsparcia.
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Dla osób dorosłych –

Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Problem dezaktualizacji kwalifikacji zawodowych dotyka dzisiaj wszystkich pracowników niezależnie od poziomu wykształcenia. Intensywny rozwój społeczeństwa informacyjnego powoduje, że rynek pracy jest coraz bardziej wymagający. Odpowiedzią na
te potrzeby jest możliwość bezpłatnego uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych i ogólnych przez osoby dorosłe
w ramach Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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Kształcenie ustawiczne osób dorosłych
w formach szkolnych – Poddziałanie 9.6.1 PO KL
Kto może skorzystać ze wsparcia?
Osoby w wieku 25–64 lata (oraz osoby nieuczące się w wieku 18–24 lata), zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia
formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia). Do wsparcia kwalifikują się również osoby
powyżej 64 roku życia, pozostające bez zatrudnienia, o ile zadeklarują one gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu
udziału w projekcie.

Oferowane formy wsparcia:

Kształ
ce n
ie

»» kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych z własnej inicjatywy zaintesłych
resowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształdoraoch szkolnych
b
cenia ogólnego lub kwalifikacji zawodowych,
ó
os form
»» programy formalnej oceny i potwierdzania odpowiednich efekw
tów uczenia się uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny, prowadzące do podniesienia poziomu wykształcenia
– formy uzyskiwania i uzupełniania
ogólnego lub nabycia kwalifikacji zawodowych. Oznacza
formalnego wykształcenia przez osoby dorosłe
w szkołach dla dorosłych (z wyłączeniem
to możliwość przystąpienia do egzaminu zewnętrznego
studiów wyższych), w tym także w szkołach
potwierdzającego posiadane umiejętności, np. sprawdzianu
policealnych.
po szkole podstawowej, egzaminu po gimnazjum, egzaminu
maturalnego, egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł zawodowy,
egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł mistrza.
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Kształcenie ustawiczne osób dorosłych
w formach pozaszkolnych –
Poddziałanie 9.6.2 PO KL

Kto może skorzystać z pomocy?
Pomoc adresowana jest do osób w wieku 18–64 lata zgłaszających z własnej inicjatywy gotowość do udziału w szkoleniach
i kursach, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach. Do wsparcia kwalifikują się również osoby powyżej 64 roku życia, pozostające bez zatrudnienia, o ile zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

Oferowane formy wsparcia:

infor

ma ICT
cy

Są umiejętności potrzebne w każdej pracy, należą do nich m.in. kompetencje języo g ie
kowe i informatyczne. Wsparcie w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL obejmuje:
hnomlunikacyjne
c
e
»» szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej
– t o-ko
jn
inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub
podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach ICT
i języków obcych.
– wszelkie działania związane z produkcją

i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących, a także gromadzenie, przetwarzanie,
udostępnianie informacji w formie elektronicznej
z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej.
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Doradztwo dla osób dorosłych
w zakresie diagnozy potrzeb oraz
wyboru kierunków i formy podnoszenia
kompetencji i podwyższania kwalifikacji
– Poddziałanie 9.6.3 PO KL

Osoby w wieku 18–64 lata oraz osoby powyżej 64 roku życia, o ile zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu
udziału w projekcie, mogą skorzystać z usług doradczych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej
oferty edukacyjno-szkoleniowej.

Ważne
Poddziałanie ma na celu pilotażowe uruchomienie i przetestowanie koncepcji doradztwa. Pilotaż będzie obejmował 2 powiaty w województwie śląskim: myszkowski oraz bieruńsko-lędziński.

Co zrobić by skorzystać ze wsparcia?
Jeśli jesteś osobą dorosłą zainteresowaną kształceniem ustawicznym,
skontaktuj się bezpośrednio z instytucjami realizującymi projekty, oferującymi
możliwość bezpłatnego wsparcia.
Szczegółowe opisy aktualnie realizowanych projektów znajdziesz na
stronie internetowej urzędu http://efs.wup-katowice.pl w zakładce
Bezpłatne wsparcie.

Pamiętaj, że pomoc
adresowana jest do wszystkich
osób dorosłych niezależnie od
ich statusu na rynku pracy –
zarówno osób pozostających
bez zatrudnienia, jak
i pracujących.
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Procedura ubiegania się o wsparcie:
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ETAP I

WUP ogłasza konkurs na nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla podmiotów zainteresowanych
realizacją projektów oferujących wsparcie dla osób dorosłych w zakresie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych i pozaszkolnych (szkolenia).

ETAP II

WUP publikuje na stronie http://efs.wup-katowice.pl w zakładce Bezpłatne wsparcie listę podmiotów
wyłonionych w konkursie, które uzyskały dofinansowanie na realizację projektów wraz z opisami zawierającymi bliższe informacje, takie jak dane kontaktowe, terminy naboru, formy wsparcia itp.

ETAP III

Osoby zainteresowane zgłaszają się bezpośrednio do instytucji realizujących projekty (beneficjentów), które
szczegółowo informują o zasadach rekrutacji i udziału w projekcie.

ETAP IV

Osoby, które przeszły pozytywnie proces rekrutacji jako uczestnicy projektu ,korzystają z zaoferowanych
instrumentów wsparcia.

Tu uzyskasz dodatkowe informacje
Na terenie województwa śląskiego w zakresie możliwości i zasad aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach komponentu regionalnego PO KL informacji udzielają następujące instytucje:
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Instytucja odpowiadająca za wdrażanie Działań 6.1, 6.2, 8.1 oraz 9.6 PO KL

Punkt Informacyjny Europejskiego Funduszu Społecznego
		ul. Kościuszki 30
		 40-048 Katowice (pokój nr 2)
		 tel.: 32 757 33 11
		efs@wup-katowice.pl
		http://efs.wup-katowice.pl
Informacji udzielają również Kierownicy Filii WUP:
		w Bielsku-Białej 																		w Częstochowie
		ul. Piastowska 40																			Al. Niepodległości 20/22
		43-300 Bielsko-Biała																	42-200 Częstochowa
		tel.: 33 813 69 74																			tel.: 34 363 89 89
Informacje udzielane są w dni robocze w godzinach 7.30 – 15.30
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Instytucja odpowiedzialna za wybór projektów w ramach Działań 7.1, 7.2, 7.3, 8.2, 9.1, 9.2, 9.4 oraz 9.5 PO KL

Regionalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich
		ul. Dąbrowskiego 23
		40-037 Katowice
		 tel. 32 774 01 93
punktinformacyjny@slaskie.pl
		http://efs.slaskie.pl
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Viribus Unitis
		ul. Kościuszki 6
		40-049 Katowice
		 tel.: 32 209 17 01, 32 209 16 90
		biuro@pife.katowice.pl
		www.viribus.alpha.pl

Zainwestuj
w siebie i swoją
przyszłość!
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Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach
Punkt Informacyjny EFS
ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel.: 32 757 33 11
fax: 32 757 33 12
http://efs.wup-katowice.pl

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

publikacja bezpłatna

