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DLA KOGO JEST
TO WSPARCIE

JAK ZNAJDZIESZ
PROJEKT

czyli rodzaje wsparcia w projektach

czyli grupy docelowe

dla siebie

indywidualny plan działania;
pośrednictwo pracy (również za granicą);
poradnictwo zawodowe;
kursy i szkolenia;
staże;
zatrudnienie dofinansowane
(subsydiowane).

1. Projekty dla niepracujących powyżej 30. roku
życia, zwłaszcza osób w najtrudniejszej sytuacji:
osoby w wieku 50 lat i więcej;
kobiety (zwłaszcza po przerwie związanej
z urodzeniem i wychowaniem dziecka);
osoby z niepełnosprawnościami;
osoby długotrwale bezrobotne
(powyżej 12 miesięcy);
osoby o tzw. niskich kwalifikacjach
(wykształcenie maks. ponadgimnazjalne).
2.     Projekty dla pracujących powyżej 30. roku życia
        w trudnej sytuacji:
imigranci;
reemigranci (w tym repatrianci);
osoby tzw. ubogie pracujące;
osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny;
osoby zatrudnione na umowach
krótkoterminowych oraz pracujący na umowę
cywilnoprawną, których miesięczne zarobki
nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia.
3.       Projekty dla zagrożonych zwolnieniem
          i zwolnionych z przyczyn zakładu pracy:
zwolnieni w ciągu ostatnich 6 miesięcy
(przed udziałem w projekcie);
przewidziani do zwolnienia
(będący na wypowiedzeniu);
zagrożeni zwolnieniem (pracujący
w zakładzie, w którym w ciągu ostatnich
12 miesięcy zwalniano z przyczyn
niedotyczących pracownika).

1. Wejdź na stronę internetową
rpo.wup-katowice.pl
2. Kliknij w ikonę lupy zatytułowaną „Znajdź
dofinansowanie”.
3. Kliknij w kafel „Wsparcie dla osób
nieaktywnych zawodowo” lub „Wsparcie
dla osób zwolnionych z przyczyn
dotyczących zakładu pracy”.
4. Otwórz listę projektów (dokument PDF).
5. Sprawdź, czy spełniasz wszystkie
warunki, aby wziąć udział w projekcie
(kolumny „Dla kogo” i „Miejsce
zamieszkania”).
6. Skontaktuj się z realizatorem projektu
(kolumna „Dane kontaktowe”).

GDZIE ZNAJDZIESZ
INFORMACJE
Punkt Kontaktowy
Europejskiego Funduszu Społecznego
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

Galeria
Katowicka

w Katowicach

Lokalny w Bielsku-Białej
ul. Cieszyńska 367
tel.: 33/47‒50‒135
e-mail: lpibielsko@bcp.org.pl
Lokalny w Częstochowie
al. Najświętszej Maryi Panny 24
I klatka, lokal 1
tel.: 34/360‒56‒87, 34/324‒50‒75
lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl
Lokalny w Sosnowcu
ul. Kilińskiego 25
tel.: 32/36‒07‒062, 32/26‒35‒037
e-mail: lpisosnowiec@oddzial.fundusz-silesia.pl
Lokalny w Rybniku
ul. Powstańców Śląskich 34
tel.: 32/431‒50‒25, 32/423‒70‒32
e-mail: lpirybnik@oddzial.fundusz-silesia.pl
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Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Katowicach
ul. Dąbrowskiego 23, parter, sektor C
tel.: 32/77‒40‒172, 32/77‒40‒193
32/77‒40‒194
e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl
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Punkty Informacyjne
Funduszy Europejskich:
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ul. Kościuszki 30, pok. nr 2 (parter)
tel. 32/757-33-11
(od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30)
e-mail: efs@wup-katowice.pl
rpo.wup-katowice.pl
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Ligonia
Wojewódzki
Urząd
Pracy

Powstańcó
w

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach
ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
telefony:
centrala:
kancelaria:
fax: 		

32/757-33-60
32/757-33-01
32/757-33-79
32/757-33-62

e-mail: wup@wup-katowice.pl

wupkatowice.praca.gov.pl
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Dla niepracujących,
pracujących w trudnej sytuacji
oraz zagrożonych zwolnieniem

