WSTĘP
„Rynek Pracy – poradnik dla młodych Dolnoślązaków” – to informator przygotowany
przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
Ufamy, że dla uczniów, studentów, absolwentów i innych młodych osób borykających
się z problemem bezrobocia będzie wskazówką, jak przygotować się do stawiania
pierwszych kroków na rynku pracy.
Zebrane przez nas materiały to tylko fragment działań, które można podjąć i traktować
jako dobre praktyki. Jesteśmy przekonani, że porady, umieszczone na kolejnych
stronach będą pomocne w poszukiwaniu pracy, stażu, czy też praktyki zawodowej.
A przede wszystkim pozwolą na zaplanowanie przyszłej kariery zawodowej.
										
Życzymy powodzenia!
									
		
Zespół DWUP
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OFERTY PRACY

P

oszukiwanie ofert pracy można prowadzić na wiele sposobów, np. przeglądając
prasę lokalną, dodatki o pracy do ogólnokrajowych dzienników, prasę branżową,
przez informacje od rodziny, przyjaciół i znajomych albo sprawdzając strony
internetowe pracodawców. W tym ostatnim przypadku niezbędne będą wyszukiwarki
zasobów sieciowych, które wskazują potencjalne oferty pracy.
Na kolejnych stronach prezentujemy katalog takich przykładowych serwisów.
Przy poszukiwaniu ofert pracy warto pamiętać o sprawdzeniu rzetelności ogłoszenia,
na które chcemy odpowiedzieć. Ofert pracy warto szukać na stronach powiatowego
urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Jego adres najłatwiej znaleźć można w sieci poprzez wpisanie w wyszukiwarce frazy
zawierającej słowa pup i nazwę powiatu lub miejscowości, w której się mieszka
np. „pup Wrocław”. Można także przyjrzeć się temu, co oferują Europejskie Służby
Zatrudnienia w DWUP pod adresem: www.eures.dwup.pl, gdy zależy nam
na zagranicznych ofertach pracy.
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OFERTY PRACY

• Serwisy ogólne

www.praca.eu – oferty pracy w Polsce i za granicą,

Doskonałym źródłem ofert pracy są strony internetowe specjalizujące się w publikacji
ofert zatrudnienia, stażu, czy praktyki zawodowej. Poniżej przedstawiamy listę
najpopularniejszych portali, stron, serwisów, które warto przejrzeć, szukając pracy.
Ważne! Ponieważ oferty pracy zamieszczane na stronach internetowych zmieniają się,
nie zawsze od pierwszego razu udaje się znaleźć odpowiednią ofertę. Na większości portali
z ofertami pracy istnieje możliwość poszukiwania pracy zgodnie z konkretnymi wymaganiami:
branżą, stanowiskiem, a nawet wysokością wynagrodzenia. Można też założyć własne konto,
na które będą spływały oferty pracy o określonych wcześniej parametrach. Przed założeniem
konta warto jednak dokładnie przeczytać regulamin konkretnej strony.

www.praca.gratka.pl – oferty pracy i inne praktyczne informacje,

Linki publiczne:
www.biurokarier.edu.pl – serwis Akademickich Biur Karier zbierający oferty pracy
dla studentów i absolwentów zarejestrowanych w akademickich biurach karier,
www.oferty.praca.gov.pl – lista ofert w Centralnej Bazie Ofert Pracy (CBOP),

www.praca-tymczasowa.pl – serwis ogłoszeniowy służący do publikacji ofert pracy,
www.pracawita.pl – ogłoszenia pracy w Polsce i za granicą,
www.pracuj.pl – oferty pracy, staży i praktyk,
www.szybkopraca.pl – kolejne źródło ofert zatrudnienia.

• Wyszukiwarki branżowe
Są to serwisy dedykowane konkretnej branży np. badawczej, transportowej lub
konkretnym zawodom. Wyszukiwarki branżowe mogą skrócić czas poszukiwania
ofert pracy w określonej grupie zawodów lub sektorze gospodarki. Na przykład
zamiast odwiedzać biuletyny informacji publicznej wielu urzędów w celu odnalezienia
oferty pracy, można spróbować skorzystać z portalu dedykowanego ofertom
w administracji publicznej i szybciej uzyskać wyniki wyszukiwania.

www.zielonalinia.gov.pl/zl/Search/Results – oferty pracy w kraju (przeszukiwanie wielu
portali jednocześnie).

Przykładowe linki:

Linki niepubliczne (przykładowe):

www.grapevinejobs.pl – portal ofert pracy dla specjalistów z branży mediów,

www.absolvent.pl – społeczna platforma kariery studentów i absolwentów; baza ofert
pracy, staży i praktyk,

www.hotelcareer.pl – portal pracy dla branży turystyczno-hotelarskiej,

www.careerjet.pl – praca w Polsce i za granicą,

www.karierait.pl – oferty pracy dla branży IT,

www.gazetapraca.pl – oferty pracy i profile pracodawców, poradniki np. jak napisać list
motywacyjny, dział z pracą dla studenta,

www.karierawfinansach.pl – oferty pracy i szkoleń branżowych w finansach, strefa
dla studenta, szkolenia,

www.infopraca.pl – internetowa giełda pracy,

www.linuxportal.pl/oferty–pracy – oferty pracy z branży IT, szczególnie dla
specjalizujących się w środowisku Linux i oprogramowaniu typ Open Source,

www.jober.pl – oferty pracy, wirtualne CV,
www.kariera.pl – portal pracy i kariery; aktualne oferty pracy, obszerna baza CV,
poradniki i raporty,
www.monsterpolska.pl – oferty pracy w kraju i za granicą, poradnik kariery,
www.najlepszapraca.pl – katalog bezpłatnych ogłoszeń o pracę dla wszystkich
poszukujących zatrudnienia,

www.bdi.com.pl – oferty pracy, bank informacji o ofertach dla inżynierów,

www.jobit.pl – praca dla informatyków,

www.pracait.com – oferty pracy dla informatyków i grafików,
www.pracawenergetyce.pl – serwis rekrutacyjny skierowany do osób chcących
pracować w branży energetycznej,
www.przedstawiciele.pl – serwis ogłoszeń o pracę w branży handlu i sprzedaży,
www.publiczni.pl – serwis wspiera i ułatwia planowanie kariery urzędników,

www.praca.pl – polski portal pracy,
4
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www.sprzedawcy.pl – to oferty pracy w sprzedaży,
www.zbadajto.pl – serwis pośrednictwa pracy dla branży badawczej.

OFERTY PRACY
www.tnsgroup.pl – firma specjalizuje się w pośrednictwie pracy za granicą, zwłaszcza
w Holandii,
www.uk.jobrapido.com – wyszukiwarka ofert pracy w języku angielskim.

• Praca za granicą
Członkostwo w Unii Europejskiej i postępująca globalizacja powodują popyt na polskich
pracowników w różnych krajach oraz kształtują rynek zagranicznych ofert pracy. Oprócz
kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania konkretnej pracy, należy także
zwracać uwagę na wymogi językowe przy danej ofercie. Warto zapoznać się również
z ogólnymi uwarunkowaniami i prawem pracy w danym państwie, jeśli decydujemy
się aplikować o pracę poza granicami Polski. Tu pomocne będą informacje, którymi
dysponuje sieć EURES, ponieważ upowszechnia nie tylko oferty pracy, ale dysponuje
bogatym zbiorem informacji o zatrudnieniu w poszczególnych krajach. Część serwisów
wymaga znajomości języka angielskiego. Poniżej zbiór linków do ofert z pracą poza
granicami naszego kraju, także w podziale na portale publiczne i niepubliczne.

Publiczne:
www.eures.praca.gov.pl – sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich
partnerów na rynku pracy, wspierająca mobilność w dziedzinie zatrudnienia na
poziomie międzynarodowym w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
czyli w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Liechtensteinie.

Niepubliczne (przykładowe):
www.hype.pl – serwis dla młodych ludzi szukających możliwości rozwoju i zatrudnienia
w Europie,

• Agregatory
Można także skorzystać z portali z wyszukiwarkami, które przeszukują większą liczbę
serwisów z ofertami zatrudnieniowymi jednocześnie:
www.jobleer.pl – wyszukiwarka polskich i zagranicznych ofert pracy,
www.praca.egospodarka.pl/oferty-pracy – oferty pracy w Polsce,
www.praca.money.pl/poradniki-rynek-pracy – serwis współpracujący z Zieloną Linią;
oprócz wyszukiwarki oferuje przydatne informacje o funkcjonowaniu rynku pracy.

• Agencje zatrudnienia
Pośrednictwem pracy zajmują się również agencje zatrudnienia świadczące usługi
między innymi w zakresie pośrednictwa pracy na terytorium Polski lub za granicą.
Agencje pomagają znaleźć pracę poszukującym zatrudnienia, a pracodawcom
umożliwiają znalezienie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Czasami
agencje pracy rekrutują też pracowników tymczasowych. Usługi te polegają
na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu ich do wykonywania
pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu.
Agencje zatrudnienia pozyskują oferty pracy, prowadzą również bazy danych kandydatów.
Adresy agencji zatrudnienia znaleźć można na stronie www.kraz.praca.gov.pl.

www.naszapraca.pl – oferty pracy z Polski i krajów Europy,
www.nopraca.pl – oferty pracy w Norwegii,
www.poloniusz.pl – praca za granicą,
www.pracaizycie.pl – wyszukiwarka pracy, ale też informator z poradami dotyczącymi
pracy w danym kraju czy umów o pracę,
www.pracanateraz.pl – zagraniczne i krajowe oferty pracy,
www.pracazagranica.pl – serwis ogłoszeniowy z zagranicznymi ofertami pracy,
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WSPARCIE W WEJŚCIU NA RYNEK PRACY

P

owiatowe i wojewódzkie urzędy pracy oferują bezpłatne formy wsparcia
kierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W powiatowym
urzędzie pracy osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy
mogą spotkać się z doradcami klienta, którzy udzielą niezbędnych wskazówek,
dotyczących wejścia bądź powrotu na rynek pracy oraz poinformują o wolnych
miejscach pracy, a także o aktualnej ofercie szkoleniowej.
• Powiatowe urzędy pracy oferują bezrobotnym i poszukującym pracy wiele
różnorodnych form pomocy, np.:
͵͵ Pośrednictwo pracy:
»» oferta pracy,
»» giełda pracy,
»» targi pracy;
͵͵ Poradnictwo zawodowe:
»» poradnictwo indywidualne,
»» poradnictwo grupowe,
»» zasoby informacji;
• Pomoc adresowana do osób bezrobotnych:
͵͵ Formy wsparcia:
»» prace interwencyjne,
»» roboty publiczne,
»» prace społecznie użyteczne,
»» zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania,
»» refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą wymagającą opieki,
»» bon zatrudnieniowy,
»» bon na zasiedlenie,
»» dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej,
»» pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej,
»» dofinansowanie podjęcia działalności na zasadach określonych dla spółdzielni
socjalnych;
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͵͵ Podnoszenie kwalifikacji:
»» staże i bony stażowe,
»» szkolenia i bony szkoleniowe,
»» trójstronne umowy szkoleniowe,
»» przygotowanie zawodowe dorosłych,
»» stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki,
»» dofinansowanie studiów podyplomowych,
»» finansowanie kosztów egzaminów i licencji,
»» pożyczka szkoleniowa;
͵͵ Świadczenia pieniężne (dla bezrobotnych z minimum rocznym stażem pracy):
»» zasiłek dla osób bezrobotnych,
»» dodatek aktywizacyjny;
͵͵ Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Zobacz: www.psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia

Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji dotyczących pomocy
udzielanej przez powiatowe urzędy pracy mogą zgłosić się do powiatowego urzędu
pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Dane teleadresowe urzędów
znajdują się na stronie: www.psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu.
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Na stronie internetowej właściwego dla miejsca zamieszkania powiatowego urzędu
pracy można sprawdzić godziny otwarcia urzędu oraz formę kontaktu:
www.pupboleslawiec.pl
www.pupdzierzoniow.pl
www.pup.glogow.pl
www.pupgora.pl
www.pup-jawor.pl
www.urzadpracy.jgora.pl
www.pupkamiennagora.pl
www.pup.klodzko.pl
www.puplegnica.pl

WSPARCIE W WEJŚCIU NA RYNEK PRACY
• W DWUP działają Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, dysponujące
odpowiednimi informacjami dla osób powyżej 18. roku życia, które są zainteresowane
własnym rozwojem i karierą zawodową. Oferta centrów obejmuje: badanie preferencji
i potencjału zawodowego, konsultacje dotyczące pisania CV i listu motywacyjnego,
warsztaty grupowe uczące poruszania się po rynku pracy, informacje na temat rynku
pracy, opisy zawodów.
Młodym osobom nie są obce nowoczesne środki komunikacji, które niewątpliwie
mogą skrócić czas potrzebny na kontakt z doradcą zawodowym w CIiPKZ. Centra
realizują poradnictwo na odległość, umożliwiające udzielenie porady lub informacji
zawodowej osobom, które z różnych przyczyn nie mogą osobiście przybyć do jednego
z dolnośląskich Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIiPKZ) lub
preferują kontakt pośredni za pomocą Internetu (Skype, GG, FB), telefonu oraz poczty
elektronicznej:

www.pupluban.pl
www.puplubin.pl
www.pup.powiatlwowecki.pl
www.pupmilicz.pl

GG 55404577
skype centrumDWUP
facebook.com/centrumDWUP

www.praca-olesnica.pl
www.pup-olawa.pl
www.pup.polkowice.pl
www.pupstrzelin.pl
www.pupsrodaslaska.pl

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Jeleniej Górze
ul. Wojska Polskiego 18, 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 754 51 83, 75 754 51 82
e-mail: jeleniagora.ciz@dwup.pl

www.praca.swidnica.pl
www.praca.trzebnica.pl
www.urzadpracy.pl
www.pupwolow.pl
www.pup-zabkowice-slaskie.pl

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Legnicy
pl. Słowiański 1 (budynek Starostwa Powiatowego, pokój 513 i 515, V piętro)
59-220 Legnica
tel. 76 850 34 06, 76 850 34 07, 76 850 34 08, 76 850 34 09, 76 850 34 10
e-mail: legnica.ciz@dwup.pl

www.zgorzelec.praca.gov.pl
www.pup.powiat-zlotoryja.pl
www.wroclaw.praca.gov.pl
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Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu
al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław
tel. 71 39 74 314, 71 39 74 315, 71 39 74 316, 71 39 74 268, 71 39 74 269
e-mail: wroclaw.ciz@dwup.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wałbrzychu
ul. Ogrodowa 5b, 58-306 Wałbrzych
tel. 74 88 66 539, 74 88 66 537, 74 88 66 548, 74 88 66 522, 74 88 66 526
e-mail: walbrzych.ciz@dwup.pl
Wszystkie Centra są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30.
• Informacje pomocne w odnalezieniu się na rynku pracy można znaleźć
w specjalistycznych poradnikach poświęconych szukaniu pracy, a także
podnoszeniu kwalifikacji, które opublikowano na stronach:
www.psz.praca.gov.pl – strona publicznych służb zatrudnienia; możliwość umieszczenia
CV w bazie; prawo, porady,
www.gdm.praca.gov.pl

STAŻE I PRAKTYKI

P

racodawcy często wymagają od kandydatów doświadczenia w zawodzie.
Brak doświadczenia zawodowego pomagają rozwiązać odpowiednie praktyki
i staże. Staże i praktyki absolwenckie finansowane są ze środków publicznych.
Informacje dostępne są tu:
– warunki ubiegania się o skierowanie na staż:
www.zielonalinia.gov.pl/Staze-32434,
www.psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszeniekwalifikacji/staze-i-bony-stazowe
– praktyki absolwenckie:
www.zielonalinia.gov.pl/Praktyki-absolwenckie-32138

• Oferty praktyk i staży
Staży i praktyk można szukać tutaj:
www.praktyki.eurostudent.pl – oferty praktyk, porady i informacje związane
z planowaniem życia zawodowego,
www.pracaikariera.pl – oferty staży i praktyk studenckich.

www.zielonalinia.gov.pl/Gwarancje-dla-mlodziezy-40542 – Gwarancje dla Młodzieży
(GdM), czyli inicjatywa służąca poprawie sytuacji młodzieży na rynku pracy w UE;
oferuje wsparcie w takich kategoriach jak rozpoczęcie pracy lub podjęcie działalności
gospodarczej, podniesienie kompetencji zawodowych, aktywizacja w ramach projektów,
www.zielonalinia.gov.pl – usługi urzędów pracy (warunki rejestracji, przysługujące
uprawnienia, formy wsparcia), poradniki o tematyce związanej z rynkiem pracy,
artykuły o prawie pracy, konsultacje i informacje udzielane drogą telefoniczną
(pod numerem 19524).
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ŚRODKI NA TWÓJ BIZNES I ROZWÓJ

W

sparcie finansowe dla bezrobotnych to różnego rodzaju narzędzia finansowe
o charakterze pożyczek na dofinansowanie własnego biznesu bądź stanowiska
pracy, ale także stypendia z tytułu podjęcia nauki czy refundacja kosztów opieki
nad dzieckiem, dodatek aktywizacyjny.
Wsparcie finansowe może obejmować również np. egzaminy konieczne do zdobycia
odpowiednich licencji, uprawnień zawodowych, zaświadczeń itp. Poniżej przedstawiamy
ofertę urzędów pracy w tym zakresie.

Na własny biznes
Środki pieniężne na uruchomienie własnego biznesu lub wspierające jego
uruchomienie, mogą pochodzić ze środków publicznych, krajowych i unijnych.
Mogą to być środki bezzwrotne lub pożyczki niskooprocentowane. Dla korzystających
z tego rodzaju wsparcia możliwe jest nawet całkowite umorzenie zobowiązań,
co zależy od źródła finansowania lub rodzaju pożyczki.
• Wsparcie w Starcie
www.wsparciewstarcie.bgk.pl – program umożliwiający uzyskanie niskooprocentowanej
pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
• Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej
www.zielonalinia.gov.pl/Pozyczka-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej-40800,
www.psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/
pozyczka-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej – jest skierowana do osób planujących
podjęcie działalności gospodarczej. Udzielana przez pośredników finansowych, których
wybiera Bank Gospodarstwa Krajowego.
• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
www.zielonalinia.gov.pl/Jednorazowe-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej-32200,

ŚRODKI NA TWÓJ BIZNES I ROZWÓJ
Na zainwestowanie we własny rozwój
• Stypendium z tytułu podjęcia dalszej nauki
www.zielonalinia.gov.pl/Stypendium-z-tytulu-podjecia-dalszej-nauki-32389,
www.psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszeniekwalifikacji/stypendium-z-tytulu-podjecia-dalszej-nauki – to instrument rynku pracy
służący wsparciu bezrobotnych zdecydowanych na dalszą naukę służącą podnoszeniu
kwalifikacji zawodowych.
• Stypendium z tytułu dofinansowania do kosztów studiów podyplomowych
www.zielonalinia.gov.pl/Dofinansowanie-studiow-podyplomowych-32391,
www.psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszeniekwalifikacji/dofinansowanie-studiow-podyplomowych – urząd pracy może
sfinansować nawet 100% kosztów studiów podyplomowych, jednak nie więcej
niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Dodatkowo student ma zapewnione
stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.
• Finansowanie kosztów egzaminów i licencji
www.zielonalinia.gov.pl/Finansowanie-kosztow-egzaminow-i-licencji-32385,
www.psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszeniekwalifikacji/finansowanie-kosztow-egzaminow-i-licencji – na wniosek bezrobotnego
lub poszukującego pracy znajdującego się w określonej sytuacji (art. 43 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), powiatowy urząd pracy przyznaje
środki na pokrycie kosztów egzaminów i licencji. Dofinansowanie to może objąć
koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,
określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania
licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu. Kwota dofinansowania nie
może przekraczać kwoty przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

www.psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/
dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej – to dotacja dla osób bezrobotnych
zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej.
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ŚRODKI NA TWÓJ BIZNES I ROZWÓJ
• Pożyczka szkoleniowa w podziale na bezrobotnych i poszukujących pracy
www.zielonalinia.gov.pl/Pozyczka-szkoleniowa-32383,
www.zielonalinia.gov.pl/Pozyczka-szkoleniowa-dla-osob-poszukujacych-pracy-32415
– instrument rynku pracy w postaci środków na finansowanie kosztów szkolenia,
przyznawana na wniosek bezrobotnego/poszukującego pracy znajdującego się
w określonej sytuacji (art. 43 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy). Ma umożliwić podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
lub działalności gospodarczej.
Zobacz także:
www.psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszeniekwalifikacji/pozyczka-szkoleniowa
www.psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszeniekwalifikacji/szkolenia-i-bony-szkoleniowe
• Trójstronne umowy szkoleniowe
www.psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/podnoszeniekwalifikacji/trojstronne-umowy-szkoleniowe

WZMOCNIJ KWALIFIKACJE

R

osnące wymagania w stosunku do kandydatów do pracy wymagają podnoszenia
kwalifikacji, dzięki czemu zyskuję się lepszą pozycję na rynku pracy. Pomocą
w takim przypadku mogą służyć serwisy:
www.zielonalinia.gov.pl/Szkolenia-dla-osob-bezrobotnych-32369 – szkolenia dla osób
bezrobotnych i szkolenia dla osób poszukujących pracy,
www.zielonalinia.gov.pl/Szkolenia-dla-osob-poszukujacych-pracy-32394
Wszystkie rekomendowane szkolenia są finansowane z Funduszu Pracy i mają na celu
zwiększenie szans na podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
lub działalności gospodarczej poprzez podniesienia kwalifikacji zawodowych i zdobycie
uprawnień.
W sekcji „Wsparcie finansowe” zawarto informacje pomocne także w zakresie
dotyczącym podnoszenia kwalifikacji np. pożyczka szkoleniowa. Chodzi też o środki
pieniężne, jakie można pozyskać do podnoszenia kwalifikacji inną drogą aniżeli tylko
poprzez szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, czyli np. na studia
podyplomowe czy dalsze kształcenie albo kurs zawodowy.
Więcej na www.zielonalinia.gov.pl/Bezrobotni-44061.

Na wsparcie warunków życia
• Bon na zasiedlenie
www.zielonalinia.gov.pl/Bony-dla-bezrobotnych-w-wieku-do-roku-zycia-40798,
www.psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/bonna-zasiedlenie – pomoc w migracji zarobkowej do miejscowości, której rynek pracy
oferuje zatrudnienie w poszukiwanym zawodzie.

POWODZENIA!

• Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem
www.zielonalinia.gov.pl/Zwrot-kosztow-opieki-nad-dzieckiem-32469,
www.psz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia/
refundacja-kosztow-opieki-nad-dzieckiem-do-lat-7-lub-osoba-zalezna – umożliwia
zrefundowanie kosztów ponoszonych na dziecko lub osobę pozostającą pod naszą
opieką.
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www.rynekpracymlodzi.dwup.pl

Materiały zewnętrzne mogą ulec zmianie.

