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ДЕ ЗНАЙДЕТЕ
ІНФОРМАЦІЮ

Інформаційні пункти
Європейських фондів:
Головний інформаційний пункт
Європейських фондів у м. Катовіце
вул. Dąbrowskiego 23, перший поверх, сектор C
тел .: 32 / 77-40-172, 32 / 77-40-193, 32 / 77-40-194
e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl
Місцевий у м. Бєльско-Бяла
вул. Cieszyńska 367
тел.: 33/47-50-135
e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl
Місцевий у м. Ченстохова
al. Najswiętszej Maryj Panny 24, I під’їзд, офіс 1
тел: 34/360-56-87, 34/324-50-75
e-mail: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl
Місцевий у м.Сосновєц
вул. Kilińskiego 25
тел.: 32/36-07-062, 32/26-35-037
e-mail: lpisosnowiec@oddzial.fundusz-silesia.pl
Місцевий у м. Рибнік
вул. Powstanców Śląskich 34
тел: 32/431-50-25, 32/423-70-32
e-mail: lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl
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вул. Kościuszki 30, кімната № 2 (перший поверх),
тел. 32/757-33-11
(з понеділка по п’ятницю з 7:30 до 15:30)
e-mail: efs@wup-katowice.pl
power.wup-katowice.pl
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Контактний пункт Європейського
соціального фонду
в Воєводському центрі зайнятосці
у м. Катовіце
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Воєводський центр
зайнятості у м. Катовіце
вул. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
телефони:
приймальня: 32/757-33-60
		
32/757-33-01
офіс:		
32/757-33-79
факс:		
32/757-33-62
e-mail: wup@wup-katowice.pl
wupkatowice.praca.gov.pl
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– тобто типи підтримки
в проектах
 індивідуальний план дій
 посередництво у працевлаштуванні
(також за кордоном)

 профорієнтація
 курси та навчання
 стажування
 субсидована зайнятість за рахунок коштів
з держбюджету

 навчання до початку підприємницької
діяльності

 безповоротна разова субсидія
для започаткування бізнесу

 фінансова підтримка після відкриття бізнесу,
так зване “помостове” (до 12 місяців)

ДЛЯ КОГО ДІЄ
ПІДТРИМКА
– тобто доцільні групи

Молоді люди, включаючи людей з обмеженими
можливостями, віком 18-29 років:

 для безробітних, зокрема людей, які не беруть
участі у навчанні та курсах
(так звані особи з категорії NEET)

ЯКИМ ЧИНОМ
ВИ ЗНАЙДЕТЕ
проект для себе

1. 1Зайдіть на сайт power.wup-katowice.pl
2. 2Натисніть на піктограму збільшувального
скла з назвою „Знайти співфінансування”
3. Натисніть на кнопку „Підтримка молоді
на ринку праці”

 для іммігрантів

4. Відкрийте список проектів (PDF документ)

 для реемігрантів

5. Перевірте, чи ви задовольняєте всі умови
для участі в проекті (стовпці „Кому” та „Місце
проживання”)

(включаючи людей польського походження)

 для людей, що залишають сільське
господарство та їхні сім’ї

 так звані бідні робітники
 люди, які працюють на підставі

короткострокових
контрактів і працюють
за цивільно-правовими договорами

6. Зверніться до постачальника проекту
(стовпець „Контактні дані”)

