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Odważ się wrócić do szkoły
Czy tego chcemy, czy nie – świat idzie ciągle naprzód. Dla wielu osób
dawno minęły czasy, kiedy raz zdobyta wiedza wystarczała do pracy przez
całe życie. Dlatego idea kształcenia się dorosłych staje się coraz bardziej
popularna.
Dynamiczny rynek pracy, zmieniające się technologie, międzynarodowe
kontakty czy automatyzacja coraz większej liczby zadań – wszystko to wymaga od nas elastyczności i gotowości do podniesienia czy nawet zmiany kwalifikacji. To jednak kosztuje. Warto więc zainteresować się ofertą Funduszy Europejskich – dofinansowaniem szkoleń i innych form edukacji.

Cyfrowe kompetencje
W porównaniu z poprzednimi latami nowością pod względem tematyki
są szkolenia współfinansowane z programu Polska Cyfrowa. Pierwszy rodzaj
tych szkoleń kierowany jest po prostu do osób dorosłych, które chcą podszkolić się w tym zakresie. Aktualnie realizowane są cztery takie projekty:
– „E-kompetencje bez barier” – Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia
Zawodowego w Olsztynie.
– „Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej” – Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Kielecka.
– „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści” – Fundacja Aktywizacja.
– „E-Obywatel: nowe umiejętności cyfrowe” – Krajowa Izba Gospodarcza.
Druga grupa szkoleń finansowanych z programu Polska Cyfrowa kierowana jest do nauczycieli. Mogą podnosić swoje kompetencje informatyczne,
a konkretnie – umiejętności w zakresie programowania. Dziewięć z wybranych do dofinansowania projektów, pt. „Zaprogramuj przyszłość”, realizuje
Fundacja Orange we współpracy ze Stowarzyszeniem Mistrzowie Kodowania. Do końca października 2018 r. prawie 1200 (a dokładnie 1196) nauczycieli
z 222 szkół z niewielkich miejscowości i wsi dowie się, jak uczyć nowych technologii. Szkoły otrzymają zestawy do prowadzenia atrakcyjnych zajęć, m.in.
roboty, maty edukacyjne oraz tablety. Najpierw edukowani będą nauczyciele,
a później to oni poprowadzą zajęcia z zakresu programowania w klasach 1 – 3.
Projekt obejmie wybrane szkoły z siedmiu województw Polski.
Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej: https://fundacja.orange.pl. Z kolei wskazówek na temat pozostałych projektów o podobnej tematyce można szukać na stronie www.cppc.gov.pl.

Języki i zawód
Dzięki Funduszom Europejskim można też rozwijać inne kompetencje zawodowe, zdobywać nowe umiejętności oraz uczyć się języków obcych. Jest szeroka oferta dofinansowywanych usług służących rozwojowi przedsiębiorców,
pracowników i osób poszukujących pracy.
Ważnym źródłem informacji, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorców, jest Baza Usług Rozwojowych (BUR): www.uslugirozwojowe.
parp.gov.pl. Jest ona darmowym narzędziem umożliwiającym wyszukanie
oraz korzystanie z zarejestrowanych, różnorodnych usług rozwojowych, takich
jak: szkolenia, doradztwo, coaching, mentoring, e-learning, studia podyplomowe itd. Serwis zawiera aktualnie ponad 12 tys. ofert. Znajdują się wśród nich
zarówno oferty realizowane stricte dzięki dofinansowaniu, jak i te dostępne
na zasadach komercyjnych. Jednak również na tę drugą grupę przedsiębiorcy
mogą uzyskać unijne lub krajowe wsparcie z programów regionalnych. Może
ono mieć dwie formy. Pierwszą są bony, którymi uczestnicy będą płacić za skorzystanie z usługi. Druga to promesa refundacji części kosztów. Standardowo
dofinansowanie będzie mogło pokryć połowę ceny usługi.
Osoby chcące zdobyć nowe kwalifikacje, aby poprawić swoją pozycję na rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenia,
powinny z kolei szukać ofert głównie za pośrednictwem wyszukiwarki dotacji (www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka) oraz na mapie projektów

unijnych (www.mapadotacji.gov.pl). O szczegóły dotyczące dostępnych szkoleń w danym województwie warto zapytać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty). Kierowana
do nich oferta jest finansowana z programów regionalnych. Z dofinansowanych
w RPO projektów organizowane są szkolenia i kursy, dzięki którym uczestnicy mają możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy i umiejętności oraz dodatkowych uprawnień zawodowych.

Pożyczki na szkolenia
50 mln zł dla osób chcących podnosić swoje kompetencje czeka również
w programie Wiedza Edukacja Rozwój. Można otrzymać od 600 do nawet
100 tys. złotych pożyczki. Warunkiem jest posiadanie zdolności do jej spłaty
lub przedstawienie dodatkowego zabezpieczenia (np. poręczenie, zastaw).
Środki można przeznaczyć na pokrycie kosztów różnych form edukacji, pod
warunkiem że trwają one maksymalnie 2 lata i nie są to studia I, II lub III stopnia. Nie trzeba spełniać żadnych dodatkowych wymogów. Ukończenie szkolenia zwalnia z obowiązku spłacenia do 25 proc. pożyczonej kwoty.
Z pożyczek na podniesienie kwalifikacji będzie można skorzystać już niebawem. Na przełomie sierpnia i września 2017 roku rusza pierwszy projekt
„Pożyczki na kształcenie” (www.inwestujwrozwoj.pl), a w drugiej połowie roku
kolejny „Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej” (www.frp.pl).
Agnieszka Lewandowska

PRZYKŁAD: Z dwóch perspektyw
Dorota Niemyjska, nauczycielka małej szkoły w województwie podlaskim,
miała możliwość spojrzenia na kształcenie finansowane z Funduszy Europejskich z dwóch stron. Kilka lat temu została zatrudniona w projekcie mającym
na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób mieszkających
na terenie gminy Nowe Piekuty. Prowadziła zajęcia z języka polskiego w zaocznym technikum rolniczym dla dorosłych. W projekcie, organizowanym przez
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Łomży i dofinansowanym ze środków
Programu Kapitał Ludzki 2007 – 2013, wzięło udział ponad 40 osób. Pani Dorota podkreśla, że nie była to łatwa praca.
– Prowadząc zajęcia w zaocznym technikum, trudno było mi przekroczyć
dwie bariery. Jedna z nich była czysto mentalna – nagle zaczęłam uczyć nie
dzieci, a dorosłych w moim wieku. Drugi problem dotyczył motywacji uczestników projektu. Organizator musiał podejmować różne działania, aby zachęcić
ich do przychodzenia co weekend na wielogodzinne zajęcia. Na nas, jako prowadzących zajęcia, też spoczywała spora odpowiedzialność za to, aby zainteresować uczestników – wspomina.
Niedługo później Pani Dorota stanęła po drugiej stronie biurka. Związek Gmin
Wiejskich Województwa Podlaskiego, we współpracy z innymi instytucjami,
zorganizował dofinansowany kurs języka angielskiego dla pracowników samorządowych i nauczycieli. Dorota Niemyjska wzięła w nim udział i uzyskała certyfikat znajomości języka na poziomie A2.
„Poza tym, że poznałam podstawy języka angielskiego, udział w kursie był
też dla mnie ciekawym doświadczeniem. Po ponad 20 latach pracy w zawodzie nauczyciela i będąc po pięćdziesiątce, zostałam uczniem. Prace domowe, kartkówki – stały się moim udziałem, ale z tej drugiej strony. Bardzo cenię
sobie jednak to doświadczenie, a język angielski staram się wykorzystywać
i rozwijać”.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Jeżeli interesuje Cię temat Funduszy Europejskich, odwiedź portal www.
FunduszeEuropejskie.gov.pl. Oprócz przydatnych informacji znajduje się tam
aktualna oferta FE, również lista Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, w których można bezpłatnie zasięgnąć informacji.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej
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