Szansa dla młodych
na rynku pracy!

Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Czym są gwarancje dla młodzieży?
Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa
na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, realizowana m.in. w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. Skierowana jest ona do wszystkich
młodych osób od 15 do 29 roku życia. Zbiorowością preferowaną są osoby z grupy NEET, czyli osoby
niepracujące, niekształcące się lub nieszkolące się. Podstawą do osiągnięcia wyznaczonych celów
jest ścisła współpraca pomiędzy wszystkimi instytucjami działającymi na rzecz edukacji
i zatrudnienia młodzieży na rynku pracy.

Gwarancje dla młodzieży zapewniają dobrej jakości ofertę:
zatrudnienia

dalszego
kształcenia

przyuczenia
do zawodu
lub stażu

form pomocy
prowadzących
do aktywizacji
zawodowej

ü・BEZPŁATNE szkolenia i kursy
ü・staże lub oferty pracy
ü・BEZPŁATNE wsparcie specjalistów
ü・dofinansowanie studiów podyplomowych
ü・dofinansowanie kosztów egzaminów
ü・stypendium na kontynuowanie nauki
ü・pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Powód wdrożenia nowego programu
・Wysoki poziom bezrobocia wśród młodzieży;
・Niepewność sytuacji zawodowej ludzi młodych;
・Uzależnienie materialne młodzieży od rodziców;
・Wydłużenie czasu podejmowania decyzji o założeniu rodziny.
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Cztery obszary działania
15 - 17
lat

Młodzież zaniedbująca obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki

18 - 24
lat

Osoby pozostające poza zatrudnieniem,
edukacją i szkoleniem

18 - 25
lat

Osoby zarejestrowane jako bezrobotne

18 - 29
lat

Bezrobotna młodzież oraz poszukujący
pracy absolwenci szkół i uczelni w okresie
48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły
lub uzyskania tytułu zawodowego

Realizatorzy gwarancji dla młodzieży
Na szczeblu regionalnym:

Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP)
Powiatowe Urzędy Pracy (PUP)
Struktury organizacyjne
Ochotniczych Hufców Pracy (OHP)
Pośrednicy Finansowi Banku
Gospodarstwa Krajowego (BGK)
Partnerzy rynku pracy

Na szczeblu centralnym:

Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
Ministerstwo Infrastruktury
i Rozwoju
Komenda Główna OHP
Bank Gospodarstwa Krajowego

Szacowana pomoc w ramach środków Funduszu Pracy i EFS w latach 2014-2021:
・Aktywizacja ponad 1,67 mln osób w wieku 18-24, co daje objęcie wsparciem ok. 209 tys.
młodych bezrobotnych rocznie (działania prowadzone przez PUP);
・Aktywizacja prawie 11 tys. młodych osób przez agencje zatrudnienia;
・Udzielenie 7 tys. pożyczek na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej;
・W ramach działań Ochotniczych Hufców Pracy objęcie pomocą ponad 560 tys. młodych ludzi;
・Udzielenie wsparcia ponad 80 tys. osobom w ramach konkursów regionalnych.

Gwarancje dla młodzieży
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Instrumenty wsparcia z ramienia OHP
Młodzież w wieku 15-17 lat
przedwcześnie kończąca naukę:

• Diagnoza wiedzy, umiejętności
i potencjału uczestników;
• Szkolenia językowe, komputerowe;
• Szkolenia z zakresu umiejętności
poszukiwania pracy oraz wykorzystywania
do tego niezbędnych narzędzi;
• Kursy zawodowe oraz przedsiębiorczości;
• Poradnictwo zawodowe, psychologiczne;
• Zajęcia aktywizacyjne.

Młodzież w wieku 18-24 lat
w kategorii NEET

•
•
•
•
•

Pośrednictwo pracy;
Poradnictwo zawodowe;
Staże zawodowe u pracodawców;
Nauka aktywnego poszukiwania pracy;
Szkolenia językowe, komputerowe,
kurs prawa jazdy kat. B;
• Szkolenia zawodowe;
• Szkolenia z kompetencji miękkich.

Instrumenty wsparcia z ramienia PUP
•
•
•
•
•
•
•

Szkolenia, w tym wskazane bezpośrednio przez osoby bezrobotne;
Staże do 6 lub 12 (w przypadku absolwentów studiów) miesięcy;
Przygotowanie zawodowe dorosłych;
Doﬁnansowanie kosztów egzaminów i kosztów uzyskania licencji;
Pożyczki szkoleniowe;
Stypendia na kontynuowanie nauki;
Dotacje na podejmowanie własnej działalności gospodarczej.

Nowe instrumenty wsparcia, w tym:
• Pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej dla studentów i absolwentów;
• Świadczenia aktywizacyjne;
• Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne dla osób podejmujących pierwszą pracę;
• Trójstronne umowy szkoleniowe;
• Bony szkoleniowe, stażowe, zatrudnieniowe, na zasiedlenie;
• Zlecenie podmiotom zewnętrznym działań aktywizacyjnych osób młodych
zakwaliﬁkowanych jako „długotrwale bezrobotne”;
• Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
z Akademickimi Biurami Karier;
• Granty na telepracę.
Instrumenty ułatwiające przechodzenie z edukacji do zatrudnienia:
• Wykorzystanie w szerszym zakresie usług Akademickich Biur Karier, które świadczą
pomoc studentom i absolwentom uczelni w zakresie wchodzenia na rynek pracy;
• Utworzenie i prowadzenie ogólnopolskiej bazy staży i praktyk zawodowych;
• Pośrednictwo pracy poprzez organizację targów pracy oraz wykorzystanie nowoczesnych
form przekazu dla informowania młodzieży;
• Modernizacja systemu kształcenia zawodowego i ustawicznego;
• Monitorowanie karier zawodowych absolwentów szkół wyższych.
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Konkursy na szczeblu regionalnym
w ramach PO WER 2014-2020
W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie organizować będzie konkursy na poziomie regionalnym.
Cel konkursów
Objęcie młodych ludzi w wieku 15-24 lat zindywidualizowanym i kompleksowym wsparciem,
adekwatnym do ich sytuacji i potrzeb w zakresie aktywizacji zawodowej.
Podmioty uprawnione do udziału w konkursie i składania projektów
Wnioskodawcami mogą być m.in. organizacje pozarządowe, agencje zatrudnienia, instytucje
szkoleniowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje dialogu społecznego, gminy, pracodawcy,
podmioty ekonomii społecznej. W celu wspólnej realizacji projektów mogą być tworzone partnerstwa.

Pożyczki udzielane za pośrednictwem BGK
Na założenie działalności gospodarczej:
• Do 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia;
• Preferencyjne oprocentowanie;
• Długi okres spłaty;
• Roczna karencja w spłacie pożyczki;
• Brak opłat z tytułu udzielenia
i obsługi pożyczki.

Gwarancje dla młodzieży

Na utworzenie stanowiska pracy
dla bezrobotnego:
• Do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia;
• Miesięczne spłaty pożyczki;
• Udzielana po pierwszym roku działalności
podjętej przez pożyczkobiorcę;
• Możliwość umorzenia części pożyczki.
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Zapraszamy!
Ochotnicze Hufce Pracy
Jeżeli jesteś osobą niepracującą, niekształcącą się lub nieszkolącą się, w wieku od 15 do 24 lat
- skontaktuj się z Wojewódzką Komendą OHP (www.zachodniopomorska.ohp.pl)
lub najbliższą jednostką OHP i skorzystaj z doradztwa zawodowego, szkoleń, stażu
oraz innych form wsparcia zależnych od indywidualnej sytuacji życiowej.

Powiatowe Urzędy Pracy
Jeżeli jesteś osobą w wieku 18-25 zarejestrowaną jako bezrobotna lub poszukująca pracy,
a w przypadku osoby niepełnosprawnej pozostającej w zatrudnieniu - skontaktuj się
z Powiatowym Urzędem Pracy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania i skorzystaj
z form aktywizacji zawodowej, takich jak bony szkoleniowe, stażowe, zatrudnieniowe,
na zasiedlenie, doﬁnansowanie kosztów egzaminów oraz kosztów uzyskania licencji, pożyczki
szkoleniowe, staże, szkolenia i inne.

Bank Gospodarstwa Krajowego
Jeżeli masz 18-29 lat i jesteś poszukującym pracy absolwentem szkoły lub uczelni wyższej
w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub otrzymania dyplomu, bądź studentem
ostatniego roku studiów - skontaktuj się z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
(www.bgk.com.pl/pierwszy-biznes; www.bgk.pl) i dowiedz się o możliwości otrzymania
pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach programu „Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II".

Dodatkowych informacji udziela Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie
Punkt Informacyjny EFS
w Szczecinie
ul. A. Mickiewicza 41
tel. 91 42 56 163
fax. 91 42 56 103

Punkt Informacyjny EFS
w Koszalinie
ul. Słowiańska 15a
tel. 94 344 50 25/26
fax. 94 344 50 27
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