Bezskutecznie szukasz pracy

Różne scenariusze, jedno rozwiązanie

w okolicach swojej miejscowości?

Mobilność to zdolność do zmian, dostosowywania się do nowych warunków,
elastyczność. W parze z nią idą mobilność zawodowa i przestrzenna, czyli gotowość
do zmiany pracy, zawodu, rozszerzania i podnoszenia kwalifikacji, zmiany miejsca zamieszkania ze względu na wymogi pracodawcy. Wszystkie te cechy są coraz bardziej
poszukiwane i cenione przez pracodawców, a pracownikom dają szanse na znalezienie pracy i rozwój zawodowy.
Osoby mobilne:
łatwiej znajdują pracę,
mają lepszy dostęp do zatrudnienia na czas nieokreślony i większe szanse
na awans,
częściej niż inni uzyskują podwyżki płac w nowych miejscach pracy i osiągają
korzyści stykając się z nowymi metodami pracy, środowiskiem, kulturą,
są bardziej otwarte na zmiany zawodowe co wyrabia w nich zaradność
i wewnętrzną przedsiębiorczość,
są znacznie pewniejsze siebie i chętniej podejmują nowe wyzwania.

Marlena, sprzedawczyni w sklepie odzieżowym:
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu na przejazdy do pracy, mogłam zdecydować się na jej podjęcie. Przez cały okres próbny otrzymywałam zwrot kosztów przejazdu. W tej chwili mam umowę na
stałe, dostałam podwyżkę i sama opłacam dojazd. W mojej gminie
pracy szukałam bezskutecznie, dzięki temu, że zdecydowałam się na
pracę w Trójmieście i dojazdy, jestem niezależna finansowo.
Rafał, specjalista ds. obsługi klienta w banku:
„Po studiach wróciłem do swojej miejscowości. Zawsze chciałem
pracować w banku, ale tam skąd pochodzę są tylko dwa oddziały
banków, nie miałem żadnej szansy na zatrudnienie. Zarejestrowałem
się w powiatowym urzędzie pracy i zacząłem szukać ofert. Otrzymałem propozycję pracy w Gdyni. Oferowana na okres próbny pensja nie
pozwalała jednak na wynajęcie mieszkania. Urząd pracy przyszedł mi z
pomocą. Dzięki półrocznemu dofinansowaniu wynajmu mieszkania mogłem podjąć tę pracę
i zdobyć niezbędne doświadczenie zawodowe.”

Skorzystaj z pomocy!

Sprawdź inne możliwości!
www.wup.gdansk.pl

Warto być mobilnym
Tadeusz, lat 53, stolarz, od pół roku bez pracy. W swojej miejscowości wyczerpał
wszystkie możliwości znalezienia pracy. Nadarza się okazja pracy w innym powiecie,
dojazd to ponad 45 kilometrów w jedną stronę. Na szczęście w pobliżu jest pociąg.
Koszty dojazdu jednak dość wysokie : 24 zł dziennie. Po półrocznym bezrobociu
obciążenie opłatami za bilet – ponad 500 zł miesięcznie, jest dla niego bardzo
kłopotliwym wydatkiem.
Piotr, bezrobotny od 3 miesięcy, lat 28. Właśnie otrzymał ciekawą propozycję
pracy. Codzienny dojazd nie wchodzi w grę, odległość jest zbyt duża. Piotr podejmuje
decyzję o przeprowadzce. Potrzebuje jednak środków na wynajem mieszkania, gdyż
w miejscowości w której znalazł pracę nie ma rodziny ani znajomych.
Ewelina, absolwentka liceum ogólnokształcącego. Ma szanse na półroczny
staż u pracodawcy, gdzie zdobędzie swoje pierwsze doświadczenie zawodowe.
Wynagrodzenie stażysty nie jest jednak w stanie pokryć kosztów dojazdu i utrzymania.

Jesteś osobą bezrobotną, niepracującą, niepełnosprawną lub zwolnioną z pracy? Jeśli
chcesz pracować w tych miejscach województwa pomorskiego, gdzie łatwiej znaleźć
pracę, możesz skorzystać z pomocy finansowanej ze środków: samorządu, Funduszu
Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego.

Środki Samorządu - współpraca Powiatowych Urzędów Pracy
w ramach Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego
Jaką pomoc można uzyskać?
Karta osoby aktywnie poszukującej pracy - upoważnia do bezpłatnych przejazdów środkami
komunikacji miejskiej (MZK Gdańsk) w celu poszukiwania pracy na terenie Miasta Gdańska.
Karta jest ważna w okresie 2 miesięcy od daty jej wystawienia, od poniedziałku do piątku, w
godzinach od 9.00 do 14.00.
Kto może uzyskać wsparcie:
osoby bezrobotne zarejestrowane w jednym z ośmiu Powiatowych Urzędów Pracy:
w Gdańsku, Gdyni, Kartuzach, Malborku, Nowym Dworze Gdańskim, Pucku, Tczewie,
Wejherowie,
osoby, które chcą poszukiwać pracy na terenie miasta Gdańska,
osoby, które uczestniczyły w zajęciach aktywizacyjnych lub ukończyły zajęcia w klubie pracy,
szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych.

Środki Krajowe: Fundusz Pracy
Jaką pomoc można uzyskać?

Tadeusz, Piotr i Ewelina rozwiązanie swoich problemów
znajdą w powiatowym urzędzie pracy. Mogą bowiem
skorzystać z pomocy finansowej i otrzymać zwrot kosztów
dojazdu bądź kosztów zakwaterowania.

finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca
pracy,

Środki Unii Europejskiej: Europejski Fundusz Społeczny
Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia (w tym osób zarejestrowanych
w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne).
Wsparcie dla osób niepełnosprawnych.
Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych
zwolnieniami z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (osoby, które utraciły
pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy
przed dniem przystąpienia do projektu).
Jaką pomoc można uzyskać?
Jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która
uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania
(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia.
Osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane w powiatowym
urzędzie pracy jako bezrobotne) mogą skorzystać także ze wsparcia w ramach
przedsięwzięć na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej
i międzyregionalnej).
Co należy zrobić, żeby uzyskać wsparcie:
należy zgłosić swój udział w projekcie, który przewiduje tego typu wsparcie,
należy zostać zakwalifikowanym do udziału w projekcie przez organizację, która
uzyskała dofinansowanie na jego realizację,
należy uczestniczyć we wszystkich działaniach, przewidzianych
w projekcie dla uczestników.

finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła zatrudnienie
lub inną pracę zarobkową, poza miejscem stałego zamieszkania.
Kto może uzyskać wsparcie?
Osoba bezrobotna zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, która:
podjęła zatrudnienie na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy,

Wszystkie niezbędne informacje uzyskasz w Punktach Informacyjnych Sieci
Informacyjnej Funduszy Europejskich „Pomorskie w Unii”

dojeżdża do pracy łącznie ponad 3 godziny dziennie lub wynajmuje mieszkanie
w miejscowości swojego zatrudnienia,

www.pomorskiewunii.pomorskie.eu

uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200%
minimalnego wynagrodzenia.

Punkt Kontaktowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego

Wszystkie niezbędne informacje uzyskasz w powiatowym urzędzie pracy
i w Centrum Informacyjno-Konsultacyjnym Służb Zatrudnienia Zielona Linia
www.zielonalinia.gov.pl tel. 19524

ul. Augustyńskiego 2, 80-819 Gdańsk
pokój nr 27, parter
tel. 58 326 82 20, 58 326 82 21, fax. 58 326 81 93
e-mail: pokl@pomorskie.eu

