Gdzie szukać informacji:
Punkt Kontaktowy Europejskiego Funduszu Społecznego
przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach,
ul. Kościuszki 30, pok. nr 2 (parter), tel. 32 757 33 11
Strona internetowa WUP:
power.wup-katowice.pl

Młodzi
na rynku
pracy

Strona internetowa Programu
power.gov.pl
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:
43 382 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 367, tel. 33 47 50 135
41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 25, tel. 32 263 50 37
44-200 Rybnik, ul. Powstańców Śląskich 34, tel. 32 431 50 25
42-202 Częstochowa, Aleja NMP 24, I klatka, lokal 1

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Wydział Zarządzania EFS
Zespół ds. Promocji i Informacji
40-084 Katowice, ul. Kościuszki 30, pok. nr 2
tel. 32 757 33 11, fax 32 757 33 62
e-mail: efs@wup-katowice.pl
power.wup-katowice.pl

Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020
Egzemplarz bezpłatny

Co

- czyli
formy wsparcia
w projektach
Oś I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez
pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego
• poradnictwo i pośrednictwo pracy,
• szkolenia różnego rodzaju w różnych formach,
• warsztaty, kursy,
• staże zawodowe, praktyki,
• zatrudnienie subsydiowane,
• środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
• bony stażowe, bony szkoleniowe, bony na zasiedlenie.

Kto

- czyli grupy docelowe
Osoby młode do 30 roku życia, z woj. śląskiego, które nie
uczą się, nie pracują, nie uczestniczą w żadnych formach
kształcenia (tzw. NEET, z ang. not in employment, education
or training). Mają 18, 25 czy 27 lat. Bywa, że są absolwentami
szkoły średniej czy uczelni. Ale wielu także szkół nie
ukończyło, przerwało naukę, nie zdało końcowego egzaminu,
który dałby jakieś uprawnienia. Niektórzy poszli do pracy –
ale po przekonaniu się czego się od nich wymaga i ile się za to
dostaje –porzucili pracę. Okazało się, że w wielu krajach Unii
Europejskiej takich ludzi jest sporo i ich odsetek stale rośnie.

Jak szukać projektu
dla siebie?
Krok 1
Trzeba wejść na stronę internetową
power.wup-katowice.pl
Krok 2
Przejść do zakładki oznaczonej ikoną lupy
z nadtytułem „Znajdź doﬁnansowanie”
Krok 3
Otworzyć kafelek z tytułem „Wsparcie osób
młodych na rynku pracy”.
Znajdują się tam wszystkie potrzebne informacje
o dostępnych formach wsparcia i grupach docelowych
oraz listy projektów, które w wyniku konkursu uzyskały
doﬁnansowanie i są skierowane do realizacji. Zawierają
w formie tabelarycznej zebrane informacje dotyczące
podmiotu realizującego projekt (tzw. operatora lub
beneﬁcjenta), jego danych teleadresowych lub danych
do kontaktu, kryteriów uczestnictwa (poza tymi z góry
określonymi w regulaminie mogą występować ograniczenia geograﬁczne, tj. projekt może zostać skierowany
do jakiejś części regionu, np. subregionu, poszczególnych powiatów lub miast), dostępnych form wsparcia
oraz planowanego terminu rekrutacji.
Dane teleadresowe służą temu, by samodzielnie dotrzeć
do projektu i pozyskać od projektodawcy interesujące
nas informacje.

