STAWIAM NA WŁASNY ROZWÓJ ZAWODOWY
Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy
Działanie 8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

Wsparcie kierowane do osób powyżej 29 roku życia (osób fizycznych pracujących lub zamieszkujących na
obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
należących przynajmniej do jednej z poniższych grup:

 osoby zatrudnione na
umowach
krótkoterminowych*

 pracujący w ramach umów
cywilno–prawnych*

*osoba, posiadająca umowę wskazującą

*osoba, posiadająca zawartą umowę/y

na zawarcie stosunku pracy lub innej
formy zatrudnienia, zawarta na czas
określony, który upływa w okresie
realizacji projektu** lub trwa nie dłużej
niż 6 miesięcy, której miesięczne zarobki
nie przekraczają wysokości minimalnego
wynagrodzenia
w
odniesieniu
do
miesiąca
poprzedzającego
dzień
przystąpienia do projektu.
** zakładana data zakończenia projektu

cywilnoprawną/e, których miesięczne
zarobki nie przekraczają wysokości
minimalnego
wynagrodzenia
(w
odniesieniu do miesiąca poprzedzającego
dzień przystąpienia do projektu**).
** za dzień przystąpienia do projektu
przyjmuje się pierwszy dzień udzielenia
pierwszego wsparcia założonego w projekcie

 ubodzy pracujący*
*osoba, której zarobki nie przekraczają
płacy minimalnej (ustalanej na podstawi
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę) lub osobę zamieszkującą w
gospodarstwie domowym, w którym
dochody (z wyłączeniem transferów
socjalnych), przypadające na jedną
osobę, nie przekraczają kryteriów
dochodowych ustalonych w oparciu o
próg interwencji socjalnej w miesiącu
poprzedzającym
przystąpienie
do
projektu.
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Niezbędne jest przedłożenie dokumentów przez uczestnika projektu umożliwiające określenie czy spełnia warunki grupy
docelowej. W przypadku umów krótkoterminowych oraz umów cywilnoprawnych mogą to być np. umowa o pracę wraz z
zaświadczeniem o wynagrodzeniu za miesiąc poprzedzający dzień przystąpienia do projektu, umowa cywilnoprawna wraz z
zaświadczeniem o wynagrodzeniu za miesiąc poprzedzający dzień przystąpienia do projektu. W przypadku ubogich
pracujących, jeżeli wynagrodzenie za miesiąc poprzedzający przystąpienie do projektu przekracza minimalne
wynagrodzenie, należy przedłożyć dokumenty potwierdzające dochody gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje
wraz ze wskazaniem liczby osób zamieszkujących w gospodarstwie domowym.

mapadotacji.gov.pl

STAWIAM NA WŁASNY ROZWÓJ ZAWODOWY
możemy zaoferować 3 ścieżki wsparcia

1

2

3

szkolenia zawodowe

finansowanie studiów
podyplomowych lub
uzupełniających

wsparcie na otwarcie własnej
działalności gospodarczej

Udział w projekcie rozpoczynasz
spotkaniami z doradcą zawodowym,
który
opracuje
dla
Ciebie
Indywidualny
Plan
Działania.
Przygotuj się do wywiadu, którego
celem jest zbadanie twoich potrzeb
edukacyjnych i wskazanie szkolenia,
jakie pomoże Ci na rynku pracy.

Podobnie jak przy szkoleniu, udział w
projekcie rozpoczniesz od spotkania z
doradcą zawodowym, który opracuje
dla
Ciebie
Indywidualny
Plan
Działania. Przygotuj się do wywiadu,
którego celem jest zbadanie twoich
potrzeb edukacyjnych i wspólne
ustalenie kierunku studiów, które
będą finansowane z projektu.

W przypadku ostatniej ścieżki także
spotkasz się z doradcą zawodowym. W
tym przypadku już na etapie
rekrutacji doradca zawodowy oceni
motywację,
czy
predyspozycje
przedsiębiorcze. Także dla Ciebie
zostanie opracowany IPD, w tym
ewentualna ścieżka szkoleniowa, jeśli
na kolejnych etapach zmienisz zdanie i
zrezygnujesz z własnej działalności
gospodarczej, lub jej nie otrzymasz.

Zaraz potem rozpoczniesz udział w
bezpłatnym dla Ciebie szkoleniu
zawodowym. Dodatkowo możesz
liczyć na obiad w trakcie szkolenia,
zwrot
kosztów
dojazdu,
ubezpieczenie
NNW,
badania
lekarskie, pokrycie kosztów opieki
nad osobą zależną oraz stypendium
szkoleniowe.
Po szkoleniu zaproponujemy Tobie
spotkanie z pośrednikiem pracy, z
którym wspólnie będziecie pracować
nad tym, jak wykorzystać nabyte
kwalifikacje
na
rynku
pracy.
Czego oczekujemy w zamian?
uzyskania
kwalifikacji
lub
kompetencji zawodowych, a także,
poprawy Twojej sytuacji na rynku
pracy*
*np. dostaniesz umowę o pracę
zamiast dotychczasowego zlecenia,
albo pełen etat, zmienisz pracę na
lepszą, awansujesz w obecnej pracy,
albo dostaniesz podwyżkę.

W przypadku tej ścieżki możesz liczyć
na sfinansowanie wybranego kierunku
studiów
podyplomowych
lub
uzupełniających oraz na zwrot kosztów
dojazdu do uczelni, w której studiujesz.
Studia możesz rozpocząć w dowolnej
chwili, ale ukończyć je do czerwca
2021 roku, tak abyśmy kończąc
projekt 31.06.2021r. mogli sprawdzić
czy udało Ci się podnieść kwalifikacje.
Zaproponujemy
także
pomoc
pośrednika pracy, podobnie jak w
ścieżce 1.
Czego oczekujemy w zamian?
- uzyskania świadectwa, / dyplomu
Uczelni
potwierdzającego
nabyte
kwalifikacje, a na rynku pracy
poprawy Twojej obecnej sytuacji *
* dostaniesz umowę o pracę, albo
pełen etat, zmienisz pracę na lepszą,
awansujesz w obecnej pracy, albo
dostaniesz podwyżkę.

Co możemy Ci zaoferować, wspierając
twój pomysł na biznes:
- szkolenie ABC przedsiębiorczości
(35h);
- indywidualne konsultacje przy
tworzeniu Biznes Planu, niezbędnego
dokumentu dla osoby ubiegającej się
o wsparcie (6h / uczestnika);
- dotację w wysokości stawki
jednostkowej 23.050 zł.
- wsparcie pomostowe przez 6
pierwszych miesięcy do 1.500 zł. netto
- wsparcie pomostowe przedłużone,
udzielane na wniosek, maksymalnie na
kolejne 6 miesięcy.
doradztwo
specjalistyczne
po
otwarciu działalności w okresie
pierwszych miesięcy jej prowadzenia.
Czego oczekujemy w zamian?
- wywiązania się z obowiązku
utrzymania działalności przez min. 12
miesięcy.

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI
Zapraszamy do naszego biura w poniedziałki i środy w godz. 900 – 1400 oraz w piątki w godzinach 1000 – 1630.
Biuro zlokalizowane jest w budynku Fundacji Ekspert – Kujawy przy ul. Dubienka 2 w Inowrocławiu.
zapraszamy na naszą stronę persona.edu.pl
jesteśmy na facebook.com/Persona-Ośrodek-Szkoleniowo-Doradczy
na maile czekamy pod adresem persona.ino@wp.pl
informacja telefoniczna pod numerem 668 111 688
korespondencję tradycyjną kieruj na adres ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław
Projekt prowadzi firma szkoleniowa PERSONA Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy,
a wspiera nas partner, Kancelaria Ekonomii Społecznej NON PROFIT sp. z o. o.

