BĄDŹ MOBILNY I KREATYWNY Z POWEREM
Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku pracy stawia przed młodym pokoleniem
wiele wyzwań. Dziś kwalifikacje zdobyte w trakcie nauki nie są wystarczające aby
znaleźć satysfakcjonujące zatrudnienie. Zdarza się też, że barierę stanowi miejsce
zamieszkania. Unijne przedsięwzięcia to często pierwszy ważny krok do wejścia
na zawodowy szlak. Młodych wspiera Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój na lata 2014-2020 (POWER). W województwie łódzkim
wdrażaniem programu zajmuje się Wojewódzki Urząd Pracy
w Łodzi. O tym jak to działa opowiedziały
trzy młode bohaterki, które ruszyły
do przodu z POWEREM.

5 tys. zł na start. Znalazłam pokój w bloku, a z firmą, która mnie zatrudniła, podpisałam umowę do końca grudnia.
Marta jest zadowolona z pracy i chciałaby pozostać w firmie na dłużej. Projektuje i uczy się nowych programów
branżowych. Pracodawca jest z niej zadowolony. Poznała nowych, ciekawych
ludzi. W weekendy jeździ do rodzinnego domu.
- Bon zasiedleniowy dał mi impuls do ruszenia z miejsca. Będę się tego trzymać.
Ludzie chyba nie wiedzą, że są takie
możliwości. Warto je promować.

W Opolu z POWEREM
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Skakuj odważyła
się i z pomocą Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu
przeniosła do Łodzi, gdzie projektuje instalacje sanitarne. Ze wsparcia skorzystała również mieszkanka Wielunia
Magdalena Gajda – teraz pracuje i wynajmuje pokój aż w Opolu. Aleksandra
Lukas z Łodzi bierze udział w projekcie
Fundacji Inkubator i dziś jest stażystką
w poważnej firmie budowlanej. Wszystkie mówią: POWER to super motywacja.

TRZY KOBIETY,
TRZY WYBORY,
TRZY SUKCESY
Baristka zarządza
Dla rodziców Aleksandry było oczywiste, że skoro córka ciągle przesiaduje
w kuchni wypróbowując różne przepisy, to będzie fantastycznym kucharzem. Dlatego po gimnazjum poszła do
znanego łódzkiego „gastronomika”. Po
szkole przez cztery lata była baristką
i jednocześnie robiła zaocznie licencjat
na Uniwersytecie Łódzkim z zarządzania, później magisterkę na studiach
dziennych na wydziale ekonomicznosocjologicznym. Ukończone studia wyższe nie pomogły jej w znalezieniu
pracy. Na liczne CV wysyłane do różnych firm nikt nie odpowiadał.
- W Internecie znalazłam ofertę Fundacji Inkubator, która prowadziła projekt
z możliwością udziału w stażu. Pozytywnie przeszłam rozmowę z doradcą

zawodowym
i psychologiem. Rozwiązałam testy kompetencyjne,
które miały sprawdzić jak radzę sobie ze
stresem, czy umiem pracować w grupie
oraz jakie są moje mocne i słabe strony.
Następnie zostałam skierowana na
staż zgodnie z moim wykształceniem.
Mogłam wybrać jedną z trzech ofert,
zdecydowałam się na referenta ds. zintegrowanych systemów zarządzania
w znanej firmie budowlanej.
Na razie Aleksandra poznaje specyfikę
pracy. Ma świetnego opiekuna, na którego zawsze może liczyć, dużo się od
niego uczy. Jeszcze w kwietniu, dzięki
wsparciu z Fundacji Inkubator, pojedzie
na szkolenie z audytu wewnętrznego.
Już teraz przygotowuje się z zapałem do
nowego zadania pod okiem swojego
opiekuna. Wierzy, że nowe kwalifikacje
podniosą jej wartość dla pracodawcy
– a zatem realną szansę na pozostanie
w firmie, gdzie praca sprawia jej przyjemność i jest zgodna z tym, co najlepiej
potrafi robić.
- Gdyby nie POWER pewnie dalej stałabym w miejscu: bezrobotna i bez
większych szans na rynku pracy.
Pracodawcy poszukują młodych, ale
jednocześnie z wieloletnim doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami.
Tego, niestety, nie da się pogodzić

– mówi
Ola. Nadal uwielbia
gotować, zarówno dla siebie, jak i przyjaciół. W zapędzonym
świecie kuchnia ją odstresowuje.

W drodze po bon
Marta skończyła studia na Politechnice
Łódzkiej z inżynierii środowiska. Bardzo
chciała pracować w zawodzie, bo zawsze interesowało ją projektowanie instalacji przyjaznych dla człowieka
i otoczenia. Ale nikt nie chciał zatrudnić
młodej specjalistki.
- Dzięki koleżance pracującej w Łodzi dowiedziałam się, że mogę skorzystać
z tzw. bonu zasiedleniowego. Zadzwoniłam do urzędu pracy w Wieluniu pod
koniec ubiegłego roku. Powiedzieli,
żeby starać się o dofinansowanie zaraz
na początku nowego roku. Tak też zrobiłam – mówi Marta.
Bon na zasiedlenie, przyznawany jest na
pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.
Już w styczniu Marta złożyła wymagane dokumenty i otrzymała wsparcie.
W ciągu miesiąca musiała znaleźć pracodawcę na własną rękę. I znalazła. To
prywatne biuro projektowe w Łodzi
specjalizujące się w instalacjach sanitarnych. Marta pracuje tam od lutego. Musiała zdecydować: dojeżdżać codziennie
do Łodzi albo wynająć niedrogi pokój.
Bardziej opłacała się druga opcja.
- Z powiatowego urzędu pracy dostałam

Magda od dziecka, podobnie jak reszta
rodzeństwa, przejawiała miłość do nauk
ścisłych. Dostała się na Uniwersytet
Opolski, kierunek biotechnologia ze
specjalizacją rolnictwo i produkcja żywności. O pracę w miejscu zamieszkania
nie było łatwo, jednak udało jej się zdobyć zatrudnienie w jednej z małych miejscowości pod Wieluniem w firmie
przetwórstwa owocowo-warzywnego.
Ale nie była zadowolona. Zawsze marzyła, żeby przeprowadzać doświadczenia
w laboratorium biochemicznym. Taka
możliwość pojawiła się nieoczekiwanie
na Pomorzu Zachodnim. Pomimo dużej
odległości od rodzinnego domu, Magda
postanowiła zaryzykować. Jednak tęsknota za bliskimi wzięła górę i po paru
miesiącach wróciła. Młoda kobieta miała nadzieję na powrót do poprzedniego
miejsca pracy, ale na jej miejsce już kogoś zatrudniono.
- Musiałam zarejestrować się zatem jako bezrobotna w wieluńskim urzędzie
pracy. Równocześnie szukałam pracy
w Opolu, z którym czuje się związana
przez studia i siostrę mieszkającą tam na
stałe. Trwało to siedem miesięcy – mówi
Magda. – Podczas wizyty w urzędzie
pracy sympatyczna urzędniczka powiedziała mi o programie POWER.
Z zaproponowanych form wsparcia
Magda wybrała bon zasiedleniowy.
Pracę znalazła w firmie specjalizującej
się w produkcji odżywek dla dzieci.
W lutym otrzymała bon w wysokości
5 tys. zł, a już kilka dni później, jako inspektor ds. kontroli jakości dostaw,
sprawdzała certyfikaty surowców przyjeżdżających do produkcji.
- To bardzo odpowiedzialne zadanie, bo
produkty dla dzieci muszą spełniać wysokie normy jakości. Na szczęście nie
musiałam zatrzymać do tej pory żadnej
linii produkcyjnej – śmieje się Magda.
Młoda kobieta wynajmuje pokój
w mieszkaniu ze studentami. To ładna,
zielona okolica, niedaleko firmy. POWER
pozwolił jej na start, na który pewnie sama by się nie zdecydowała.

Młodzi przed 30-tym rokiem życia z woj. łódzkiego nadal mogą korzystać z projektów Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Informacje, jak wziąć udział w projektach znajdują się
na stronie www.power.wup.lodz.pl i w każdym urzędzie pracy na terenie województwa. Zapraszamy
również do kontaktu z Punktem Informacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, znajdującym się
przy ul. Wólczańskiej 49, gdzie uzyskają Państwo szczegółowe informacje dotyczące projektów
(tel. 42 638 91 30 lub 39, e-mail: power@wup.lodz.pl).

