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Informacja dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie pilotażowym pod nazwą 

„Krok Ku Zmianom – Na Start” finansowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki 

Społecznej  w ramach naboru „Stabilna praca - silna rodzina” 

Projekt skierowany jest do osób do 30 roku życia z grupy NEET zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie w Chorzowie, które nie posiadają kwalifikacji zawodowych, tzn. 

posiadają wykształcenie gimnazjalne i poniżej lub wykształcenie średnie ogólnokształcące albo 

nie posiadają doświadczenia zawodowego lub posiadają doświadczenie zawodowe poniżej 12 

miesięcy, a po zarejestrowaniu w PUP do 6 miesięcy nie znalazły zatrudnienia. 

 

PROJEKT ZAKŁADA DWIE FORMY AKTYWIZACJI: 

1. Nową formę aktywizacji „Umowa na start”  polegającą na zdobywaniu doświadczenia 

zawodowego w miejscu pracy. Umowa pozwoli młodej osobie na łagodne wejście w życie 

zawodowe a pracodawcy na zdobycie wykwalifikowanego  pracownika bez obciążania 

kosztami z tytułu wdrażania do pracy i nauki zawodu. Dodatkowo nowy pracownik otrzyma 

wsparcie opiekuna/mentora, którego zadaniem będzie wprowadzanie w tajniki zawodu, 

objaśnianie zadań do wykonania oraz udzielanie  porad.  

Z pracodawcami, którzy zdecydują się na zatrudnienie uczestnika projektu podpisana 

zostanie umowa, na podstawie której będą  otrzymywać refundację kosztów zatrudnienia 

uczestnika projektu do wysokości nie wyższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę  + składki 

ZUS przez okres 12 miesięcy oraz dodatku dla opiekuna/mentora wyznaczonego przez 

pracodawcę spośród zatrudnionych pracowników. Mentor za każdy miesiąc pracy otrzyma 

dodatek do wynagrodzenia, w wysokości nie wyższej niż 50% zasiłku dla bezrobotnych, 

wypłacany przez PUP  na konto pracodawcy.  

 

2. Drugą formą aktywizacji jest wypłata stypendium dla osób, które zdecydują się na  

zdobywanie kwalifikacji poprzez Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy KKZ. Jest to bezpłatna, 

pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego adresowana do osób dorosłych, zainteresowanych 

uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Dają 

możliwość przygotowania się w krótkim czasie do pracy na stanowisku wymagającym 

określonych kwalifikacji. W czasie nauki bezrobotny otrzymywać będzie przez okres 10 

miesięcy  stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych. Wypłata będzie 

dokonywana na podstawie list obecności na zajęciach.  

Ponadto bezrobotny otrzyma jednorazową premię w wysokości nie wyższej niż 50% zasiłku 

dla bezrobotnych miesięcznie za zdany egzamin po ukończeniu KKZ.  

Stypendium podlega zwrotowi jeśli osoba skierowana na KKZ nie ukończyła kursu z własnej 

winy a także w sytuacji kiedy po zakończeniu KKZ nie przystąpiła do egzaminu zawodowego.  

 

Osoby zainteresowane udziałem zapraszamy do kontaktu z doradcami klienta lub pod 

numerem telefonu: 32 34 97 129 lub tel. 32 34 97 134. 

Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Funduszu Pracy we współpracy z Śląską 

Wojewódzką Komendą OHP w Katowicach 

 


