BEZROBOTNI

POSZUKUJĄCY PRACY

Jeżeli
jesteś
bezrobotnym
opiekunem
osoby
niepełnosprawnej lub bezrobotnym członkiem jej rodziny
możesz skorzystać z różnych form pomocy ułatwiających
Ci podjęcie pracy lub zdobycie niezbędnych kompetencji
i kwalifikacji zawodowych.

Jeżeli jesteś opiekunem osoby niepełnosprawnej, nie
pracujesz zawodowo i nie wykonujesz innej pracy
zarobkowej, możesz zarejestrować się w powiatowym
urzędzie pracy jako poszukujący pracy i skorzystać
z przygotowanej dla Ciebie oferty pomocy.

Urząd pracy pomoże Ci znaleźć pracę, a w razie
potrzeby skieruje Cię do pracodawcy, któremu
zrefunduje część Twojego wynagrodzenia lub
wyposaży dla Ciebie stanowisko pracy.

Będziesz mógł skorzystać ze szkoleń, zostać
skierowany na staż lub przygotowanie zawodowe
dorosłych, a jeżeli jesteś absolwentem szkoły
wyższej, zawnioskować o sfinansowanie studiów
podyplomowych.
Uwaga! Uczestnicząc w tych formach otrzymasz
stypendium finansowane z Funduszu Pracy.

Jeżeli jesteś przedsiębiorczy i myślisz
o założeniu własnej firmy, urząd pracy na Twój
wniosek przyzna Ci dotację lub pożyczkę na
podjęcie działalności gospodarczej.

Urząd pracy może zaproponować Ci wzięcie
udziału w szkoleniu:
- grupowym organizowanym przez powiatowy
urząd pracy lub
- indywidualnym wskazanym przez Ciebie,
jeżeli uzasadnisz jego celowość lub
- organizowanym na podstawie trójstronnej
umowy szkoleniowej, które przygotuje Cię do
podjęcia pracy na konkretnym stanowisku.

W ramach pośrednictwa pracy możesz uzyskać
propozycję odpowiedniej pracy.

Jeżeli jesteś absolwentem szkoły wyższej
i jesteś zainteresowany kontynuowaniem nauki
w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych
zwiększających szansę na uzyskanie pracy,
możesz ubiegać się w powiatowym urzędzie pracy
o sfinansowanie studiów podyplomowych.

Możesz także samodzielnie poszukiwać pracy,
oferty pracy dostępne są w Centralnej Bazie Ofert
Pracy - www.oferty.praca.gov.pl, z której można
korzystać również za pośrednictwem urządzeń
mobilnych.
Urząd pracy może wesprzeć Twoje zatrudnienie
kierując Cię do pracodawcy w ramach prac
interwencyjnych lub wyposażyć dla ciebie
stanowisko pracy.

Urząd pracy może zaproponować Ci odbycie:
stażu lub
przygotowania zawodowego dorosłych
realizowanych u pracodawcy w ramach, których
zdobędziesz doświadczenie i niezbędne kwalifikacje.

W ramach poradnictwa zawodowego otrzymasz
pomoc, która ułatwi Ci znalezienie pracy.
Uwaga!

Urząd pracy pomoże Ci w powrocie na rynek
pracy umożliwiając łączenie obowiązków
zawodowych, wykonywanych w domu
w ramach telepracy, z opieką nad dzieckiem
niepełnosprawnym.

Z opisanych wyżej, a także innych dostępnych dla Ciebie
form pomocy możesz skorzystać kontaktując się ze swoim
doradcą klienta w powiatowym urzędzie pracy, który
biorąc pod uwagę Twoją sytuację zawodową i rodzinną
zaproponuje najlepsze rozwiązanie.

Będziesz mógł skorzystać ze szkoleń i innych form
pomocy, których celem jest uzyskanie lub aktualizacja
kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

Uczestnicząc w szkoleniu, realizując staż lub
przygotowanie zawodowe dorosłych albo studiując na
studiach
podyplomowych
otrzymasz
stypendium
finansowane z Funduszu Pracy.
Urząd pracy sfinansuje także koszty badań
lekarskich lub psychologicznych mających na celu
stwierdzenie czy możesz wykonywać proponowaną
Ci pracę, uczestniczyć w szkoleniu, przygotowaniu
zawodowym dorosłych lub stażu.

Jeżeli chciałbyś wziąć sprawy zawodowe w swoje ręce
i zdecydować o kierunku szkolenia, wybierając je
z oferty dostępnej na otwartym rynku lub wybrać
pracodawcę, u którego odbędziesz staż lub podjąć
pracę poza miejscem dotychczasowego zamieszkania,
urząd pracy może przyznać Ci jeden z bonów
gwarantujących sfinansowanie szkolenia, odbycie
stażu lub pokrycie kosztów zamieszkania, jeżeli
zdecydujesz się wyjechać w poszukiwaniu pracy.

Jeżeli sytuacja rodzinna lub zawodowa utrudnia Ci
powrót lub wejście na rynek pracy, urząd pracy może
zaproponować Ci udział w programie specjalnym,
przygotowanym specjalnie dla Ciebie i osób, które
doświadczają podobnych problemów. Wsparcie jakie
otrzymasz w ramach programu specjalnego pomoże
usunąć lub ograniczyć bariery utrudniające podjęcie
i utrzymanie pracy lub działalności gospodarczej.

Jeżeli jesteś osobą przedsiębiorczą możesz złożyć
wniosek o przyznanie Ci:
dotacji na podjęcie działalności gospodarczej,
w tym związanej z prowadzeniem żłobka lub
klubu dziecięcego z miejscami dla dzieci
niepełnosprawnych lub świadczeniem usług
rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych,
dotacji na założenie lub przystąpienie do
spółdzielni socjalnej,
pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej,
którą otrzymasz na preferencyjnych warunkach.
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Instrumenty ułatwiające powrót na rynek pracy
opiekunów osób niepełnosprawnych oraz
członków ich rodzin, wdrożone
w związku z realizacją programu

Ulotka informacyjna dla bezrobotnych
i poszukujących pracy
Z powyższych instrumentów nie mogą skorzystać
opiekunowie osób niepełnosprawnych pobierający z tytułu
opieki świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek
opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.
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