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Wśród powodów wysokiego bezrobocia młodzieży naj-
częściej wskazywane są dwa: niedopasowanie kwalifi ka-
cji do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia za-
wodowego. Dlatego zaplanowane działania będą kon-
centrować się wokół tych dwóch głównych aspektów.
Środki na walkę z  bezrobociem wśród młodych ludzi 
pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zo-
staną rozdzielone w ramach Programu Wiedza Eduka-
cja Rozwój (POWER), wśród młodzieży w  wieku 
15-29 lat – tych, którzy nie uczą się i  nie pracu-
ją (czyli tzw. grupy NEET – ang. Not in Education, 
Employment, or Training). Według danych Euro-
statu, takich osób w Polsce jest ok. 2 mln. Projek-
ty POWER oferują kompleksową pomoc, która ma 
poprawić sytuację młodych ludzi na rynku pracy. 
Młodzi mogą skorzystać ze staży, szkoleń, kursów, 
stypendiów. Mogą także uzyskać dofi nansowa-
nie do kosztów egzaminów lub uzyskania licen-
cji. Dzięki temu młodzież zdobędzie nowe kwa-
lifi kacje lub pożądane na rynku pracy zawodowe 
doświadczenie. 

Na pomoc z POWER mogą również liczyć osoby rozpo-
czynające własną działalność gospodarczą, gdyż program 
przewiduje odpowiednie dla nich dotacje.
Na cele te na lata 2014-2020 przeznaczono ponad 2 mld 
euro. W tym roku ze wsparcia tego skorzysta ok. 65 tys. 
osób młodych, uczestnicząc w projektach realizowanych 
przez Powiatowe Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy 
i inne organizacje.

towym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej w pokojach B11, 
D10 i D11 oraz na stronie internetowej.

  Powiatowy Urząd Pracy w  Bielsku-Białej ogłosił 
także nabór na szkolenie fi nansowane ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego – Opiekun osób 
starszych i niepełnosprawnych dla 6 osób bezrobot-
nych i poszukujących pracy, zarejestrowanych w PUP 
Bielsko-Biała oraz w Filii w Czechowicach-Dziedzicach. 
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą po-
bierać kartę kandydata w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Bielsku-Białej w pokojach B11, D10 i D11 oraz na stro-
nie internetowej PUP (www.pup-bielsko.pl).

Przykłady:
  Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu realizuje szkole-

nie dla operatora koparko-ładowarki wszystkich ty-
pów. Uczestniczyć może w nim 20 osób, które przez 
203 godziny nauczą się nie tylko obsługi urządzenia, 
ale także podstaw elektrotechniki oraz przygotowy-
wania dokumentacji technicznej. Kurs zakończy się 
państwowym egzaminem teoretycznym i  praktycz-
nym przed komisją powołaną przez Instytut Mechani-
zacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

  Powiatowy Urząd Pracy w  Bielsku-Białej ogłosił 
nabór na szkolenie fi nansowane ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego – Obsługa kompute-
ra z kasą fi skalną i programem do fakturowania – dla 
20 osób bezrobotnych i poszukujących pracy zareje-
strowanych w PUP Bielsko-Biała oraz w Filii w Czecho-
wicach-Dziedzicach. Osoby zainteresowane udziałem 
w szkoleniu mogą pobierać kartę kandydata w Powia-

Młodzi Polacy, w tym także mieszkańcy województwa śląskiego, to duży kapitał – są utalentowani, kreatywni, energiczni i przedsiębiorczy. Fundusze Europejskie pomagają 
wydobyć ich potencjał. Dzięki nim młodzież zyska lepszy start w dorosłość, na czym skorzysta również gospodarka naszego regionu i kraju. Najpierw jednak konieczne jest 
zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży, co  jest niewątpliwie priorytetowym celem na przyszłe lata. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego pomogą to osiągnąć.

Brak pracy to obecnie jeden z najpoważ-
niejszych problemów dotykających ludzi 
młodych. Stopa bezrobocia osób w wieku 
15-24 lat wynosi w Unii Europejskiej 21,2%. 
Wg danych Eurostatu, obecnie w  Polsce 
sytuacja jest podobna do europejskiej 
średniej – bez zatrudnienia pozostaje co 
piąty młody człowiek w tym wieku. A pra-
ca i  jej stabilność jest dla ludzi młodych 
najważniejsza. Nie tylko stanowi źródło 
dochodów czy satysfakcji, ale jest przede 
wszystkim warunkiem uzyskania niezależ-
ności fi nansowej i stabilizacji, które decy-
dują o założeniu rodziny. Problem bezro-
bocia młodzieży przekłada się zatem bez-
pośrednio na poziom rozwoju polskiego 
społeczeństwa i kształtowanie zmian de-
mografi cznych.

MŁODZI BEZROBOTNI

Główne wyzwania Polski na lata 2014-2020 dotyczące moż-
liwości zatrudnienia osób młodych: 

  zwiększenie możliwości trwałego zatrudnienia osób mło-
dych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy,

  zwiększenie możliwości trwałego zatrudnienia osób mło-
dych bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szko-
leniu (tzw. młodzież NEET),

  wzrost poziomu przedsiębiorczości osób młodych.

POTRZEBNE UMIEJĘTNOŚCI I DOŚWIADCZENIE

PROJEKTY
 POWIATOWYCH

URZĘDÓW PRACY

Powiatowe Urzędy Pracy realizują projek-
ty skierowane do osób młodych w  wieku 
18-29 lat, które nie uczą się i są zarejestrowa-
ne jako bezrobotne oraz dla których w wyni-
ku diagnozy ustalono I  lub II profi l pomocy. 
Aby skorzystać z projektów EFS realizowanych 
przez PUP-y, należy zarejestrować się jako oso-
ba bezrobotna, a następnie po ustaleniu indy-
widualnego planu działania i profi lu pomocy, 
PUP będzie kwalifi kował osoby do projektów.
W ciągu czterech miesięcy PUP ma obowiązek 
przedstawić każdej osobie młodej ofertę pra-
cy, dalszego kształcenia, przyuczenia do za-
wodu lub stażu albo przekazać środki na za-
łożenie własnej fi rmy.

OCHOTNICZE
 HUFCE PRACY

Ochotnicze Hufce Pracy koncentrują swo-
ją działania na młodzieży w wieku 15-24 lat, 
która zagrożona jest marginalizacją społecz-
ną i wykluczeniem społecznym oraz ma pro-
blemy z ukończeniem szkoły.

OHP w  POWER realizują już 4 projekty od 
sierpnia 2014 roku, w  których uczestnicy 
otrzymują szansę kontynuowania nauki, przy-
uczenia do zawodu, podniesienia swoich kwa-
lifi kacji, a także podjęcia zatrudnienia.

KONKURSY
 WOJEWÓDZKIEGO

URZĘDU PRACY

Osobny strumień pieniędzy na działania skie-
rowane do ludzi młodych zostanie wykorzy-
stany w  ramach projektów realizowanych 
przez instytucje wybrane w drodze konkur-
sów przez Wojewódzkie Urzędy Pracy.

Różnica w porównaniu z projektami PUP jest 
taka, że wsparcie to będzie skoncentrowane 
na osobach młodych w wieku 15-29 lat, nie-
zarejestrowanych jako bezrobotne, które nie 
pracują i  nie uczą się. Ponadto, projekty te 
będą realizowane przez instytucje wybierane 
w konkursie przez wojewódzkie urzędy pracy.

Przykłady:
  Obecnie w Ochotniczym Hufcu Pracy Miejskiego 

Centrum Kariery w Żywcu trwa projekt „Obudź swój 
potencjał – EFS” w ramach Gwarancji dla Młodzieży. 
Dotychczas odbyły się trzy spotkania, które  minę-
ły pod hasłami: Rozpoznawanie rynku pracy – przy-
gotowanie CV i LM, Sposoby i metody na znalezienie 
pracy, a także Autoprezentacja i rozmowa kwalifi ka-
cyjna. Wszystko to w ramach Warsztatów Aktywne-
go Poszukiwania Pracy.

  Podobny projekt realizowany jest również od po-
czątku sierpnia na terenach powiatu cieszyńskiego. 
Ochotniczy Hufi ec Pracy działający przy Miejskim Cen-
trum Kariery w Skoczowie rozpoczął cykl spotkań dla 
bezrobotnych i poszukujących pracy, a także młodzie-
ży szkolnej. Zarówno podczas porad indywidualnych, 
jak i grupowych, benefi cjenci zgłębiają tajniki przygo-
towywania dokumentów aplikacyjnych, scenariuszy 
rozmów kwalifi kacyjnych, a także poddają się bada-
niom predyspozycji zawodowych.

Gdzie szukać wsparcia?

Zaprojektuj
przyszłość

Terminy poszczególnych szkoleń każdorazowo nale-
ży sprawdzić na stronie Organizatora. Informacje o po-
zostałych szkoleniach/stażach/kursach można znaleźć 
na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl w wyszu-
kiwarce dotacji.
Punkt Kontaktowy Europejskiego Funduszu Społecznego:

tel.: 32 757 33 11



www.kronika.beskidzka.pl 96   X   2016 ● KAMPANIA INFORMACYJNA

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Na terenie województwa śląskiego 
funkcjonuje Sieć Punktów 
Informacyjnych Funduszy 
Europejskich:

Główny Punkt Informacyjny 
w Katowicach oraz Lokalne Punkty 
Informacyjne w: Częstochowie, 
Sosnowcu, Bielsku-Białej i Rybniku.

Ich konsultanci udzielają odpowiedzi na 
wszelkie pytania dotyczące możliwości 
pozyskania Funduszy Europejskich.

Pytania do Punktu Informacyjnego 
można kierować telefonicznie, 
pisemnie, pocztą elektroniczną lub 
w formie konsultacji indywidualnej 
podczas osobistej wizyty w punkcie.

Wszystkie usługi
Sieci PIFE są bezpłatne

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

WOJEWÓDZTWO 
ŚLĄSKIE

Katowice

Rybnik
Tychy

Cieszyn

Bielsko-Biała

97541/041016

Ania z Bielska-Białej zawsze była bardzo 
pomysłowa i lubiła przebywać z ludźmi, bez 
względu na ich wiek. Kiedy skończyła liceum 
ogólnokształcące postanowiła, że zacznie 
studiować kierunek, który idealnie pasuje 
do jej cech charakteru. Była to animacja 
społeczno-kulturalna. Po pięciu latach 
skończyła uczelnię z wyróżnieniem. Trzeba 
było zacząć szukać zatrudnienia. Zaczęła od 
tego, że zarejestrowała się w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej jako 
bezrobotna. Po półrocznych próbach 
okazało się, że studia z wynikiem bardzo 
dobrym to za mało, aby 
zainteresować potencjalnych 
pracodawców. 
Potrzebne było jeszcze 
doświadczenie.

Dziewczyna miała to 
szczęście, że rodzice, 
rozumiejąc położenie 
córki, nadal zapewniali 
jej utrzymanie. Mniej więcej 
w tym samym czasie starszy brat 
Anny powiedział rodzinie, że razem 
z żoną spodziewają się dziecka. Rezolutna 
dziewczyna od razu wpadła na pewien 
pomysł. Zaproponowała, że to ona zajmie 
się bratankiem, kiedy jego mama wróci 
po urlopie macierzyńskim do pracy. 
Karolek przyszedł na świat, pierwsze pół 

roku jego życia minęło, 
Anna zaczęła zajmować 
się nim osiem godzin 
dziennie. Zajęcie to stało 
się źródłem jej dochodów. 
Pracę wykonywała na 
podstawie umowy zlecenia. 
Kiedy malec podrósł, 
instynktownie wymyślała 
dla niego odpowiednie 
zajęcia i zabawy. Tym 
samym, zaczęła w praktyce 
wykorzystywać swoją 
intuicję i wiedzę zdobytą na 
studiach. Szło jej nieźle. Jej 
rodzice i rodzice Karolka byli 
pełni podziwu dla jej zapału 

i umiejętności.

Minęły trzy lata i mały 
Karol zaczął uczęszczać 
do przedszkola. A to 
oznaczało, że Anna 
znów została bez zajęcia i dochodu. 

Czekała ją ponowna wizyta w Urzędzie 
Pracy. Tym razem pokładała w niej większe 

nadzieje, gdyż koleżanka opowiadała 
jej, że właśnie w PUP-ie realizowane 
są ciekawe staże i szkolenia w ramach 
Unijnego programu POWER. Koleżanka 
miała rację. Ania w bogatej liście propozycji 
wypatrzyła ofertę dotyczącą stażu na 
stanowisku animatora sali zabaw dla 
dzieci. Brzmiało idealnie. Nasza bohaterka 
złożyła dokumenty. Nawet nie była 

zdziwiona, kiedy przyszła informacja, że się 
zakwalifi kowała. Mimo to, pierwszego dnia 
szła do pracy z duszą na ramieniu: – Czy się 
uda? – pytała samą siebie. Obawy okazały 
się niepotrzebne. Anna zrobiła 
na swoim pracodawcy 
tak dobre wrażenie, że 
po zakończeniu stażu 
postanowił zatrudnić ją 
na stałe. Dziewczyna nie 
wyobraża sobie dzisiaj 
innej pracy.

ANIMATORKA 
Z BIELSKA-BIAŁEJ

Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich:

Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367
43-382 Bielsko-Biała

Telefony do konsultantów:
33 475-01-35 lub 33 496-02-01

Godziny pracy punktu:
w poniedziałki w godzinach 8.00-18.00

od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00
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