Warto być mobilnym
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.

Osoba mobilna:
• łatwiej znajduje pracę,

Bezskutecznie szukasz pracy w swojej miejscowości?
Skorzystaj z pomocy! Weź udział w projekcie.

Nie możesz znaleźć pracy
w swojej miejscowości?

Czekamy właśnie na Ciebie!
Liczba miejsc ograniczona!
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt
z Regionalnymi Centrami Aktywizacji Zawodowej.

• ma lepszy dostęp do zatrudnienia na czas nieokreślony i większe szanse na
awans,
• częściej niż inni uzyskuje podwyżki płac i osiąga korzyści stykając się z nowymi
metodami pracy, środowiskiem, kulturą,
• jest bardziej otwarta na zmiany zawodowe co wyrabia w niej zaradność
i wewnętrzną przedsiębiorczość,
• jest znacznie pewniejsza siebie i chętniej podejmuje nowe wyzwania.

Słupsk

Kartuzy

ul. Obrońców Wybrzeża 2
tel.: 59 841 28 92
slupsk.parr@kieruneknaprace.eu

ul. Kościuszki 12
tel.: 730 127 542
kartuzy.parr@kieruneknaprace.eu

Starogard Gdański

Chojnice

ul. Jana Pawła II 3
tel.: 730 127 131
starogard.parr@kieruneknaprace.eu

ul. Piłsudskiego 30 a
tel.: 730 127 548, 52 334 44 54
chojnice.parr@kieruneknaprace.eu

Malbork

Kwidzyn

Al. Wojska Polskiego 499
tel.: 730 127 546, 55 272 36 78
malbork.parr@kieruneknaprace.eu

ul. Górki 3
tel.: 730 127 547, 55 261 68 47
kwidzyn.parr@kieruneknaprace.eu

www.kieruneknaprace.eu
Projekt realizowany jest przez Województwo Pomorskie - Wojewódzki Urząd Pracy
w Gdańsku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1.

Sprawdź inne możliwości
www.wup.gdansk.pl/knp

Podejmij pracę
poza miejscem zamieszkania

Instrumenty wspierające mobilność w poszukiwaniu pracy
Jesteś osobą bezrobotną, niepracującą, niepełnosprawną a może zostałeś zwolniony
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.

W ramach wsparcia mobilności mieszkańców
województwa pomorskiego Wojewódzki Urząd Pracy
w Gdańsku zaprasza do udziału w projekcie:

O możliwość wyrobienia karty zapytaj w powiatowym urzędzie pracy.
Środki Krajowe - Fundusz Pracy
• finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do
miejsca pracy,
• finansowanie kosztów zakwaterowania w miejscu pracy osobie, która podjęła
zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, poza miejscem stałego zamieszkania.
Wszelkie informacje o tych formach wsparcia otrzymasz w powiatowym urzędzie pracy
oraz w Centrum Informacyjno-Konsultacyjnym Służb Zatrudnienia Zielona Linia
www.zielonalinia.gov.pl tel. 19524.

Udział w projekcie jest bezpłatny i obejmuje:

Pomoc w podjęciu i utrzymaniu pracy:
• pośrednictwo pracy,
• poradnictwo zawodowe,

Środki Samorządu – współpraca Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Gdańskiego
Obszaru Metropolitalnego
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.

Z jakich form wsparcia możesz skorzystać?

• opiekę psychologiczną.

Szkolenia: możliwość uzyskania certyfikatów, licencji, uprawnień.
wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy

Wsparcie w podjęciu pracy poza miejscem zamieszkania:

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.

• zwrot kosztów przejazdów do pracy,

Celem projektu jest wsparcie w podjęciu i utrzymaniu zatrudnienia osób gotowych podjąć
pracę poza dotychczasowym miejscem zamieszkania poprzez zastosowanie instrumentów
ułatwiających mobilność geograficzną.

• jednorazowy dodatek relokacyjny w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie

Możesz zostać uczestnikiem projektu jeżeli:
• jesteś osobą pozostającą bez zatrudnienia,

• zwrot kosztów zakwaterowania,
kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania,
• pomoc logistyczna – pomoc w znalezieniu połączeń komunikacyjnych, które
umożliwią dojazdy do pracy bądź pomoc w wyszukaniu miejsca zamieszkania.

Zwrot kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi.

• nie wykluczasz podjęcia zatrudnienia poza miejscem zamieszkania,
• mieszkasz na terenie województwa pomorskiego,
• nie jesteś mieszkańcem Trójmiasta.

Środki Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Społeczny
• jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości 5 000 zł brutto dla osoby, która
uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania,
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).

Jaką pomoc możesz uzyskać?
• pomoc w podjęciu pracy (na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia),
• pomoc w utrzymaniu pracy podjętej w ramach projektu,
• wsparcie finansowe jeśli zdecydujesz się podjąć pracę poza miejscem zamieszkania
w formie dodatku relokacyjnego lub zwrotu kosztów przejazdów lub zakwaterowania,
• wsparcie osobistego opiekuna, który pomoże w pokonaniu wszelkich trudności
związanych z udziałem w projekcie, podjęciem lub utrzymaniem pracy

Informacje na temat tych form wsparcia znajdziesz w Punktach Sieci Informacyjnej
Funduszy Europejskich „Pomorskie w Unii” pomorskiewunii@pomorskie.eu

oraz z przemieszczaniem się za pracą.

Rekrutację oraz wsparcie dla uczestników projektu realizuje
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

