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Dojrzały wiek to atut
Osoby po pięćdziesiątce znajdują się w niezwykłej sytuacji zarówno w życiu, jak
i na rynku pracy. Z jednej strony mają już bogate doświadczenie, wiedzę i kompetencje. Z drugiej – wciąż posiadają zdolność do skutecznego uczenia się i podejmowania nowych wyzwań. Mogą w tym pomóc Fundusze Europejskie.
„Nie lubię mojej pracy, ale jej nie zmienię. Kto zatrudni osobę po pięćdziesiątce?”.
„Szukam pracy, ale nikt nie chce mnie przyjąć. To przez mój wiek”. Nieraz słyszymy takie
opinie. A może sami je wypowiadamy? Choć dla wielu osób to rzeczywistość, nie musi
to być sytuacja bez wyjścia. Czasem wystarczy odpowiednio dobrana pomoc, by zdobyć się na odwagę zmiany obecnej sytuacji i przełamania barier. Fundusze Europejskie
dostarczają narzędzi, które mogą w tym pomóc.

Kompetencje do pracy
Internet może ułatwić nam życie – nie tylko prywatnie. To niezbędne narzędzie pracy na wielu stanowiskach. Co więcej, być może już za kilkanaście lat większość publicznych usług będzie dostępna głównie w wersji cyfrowej. Co jednak z osobami, które
obecnie nie korzystają z komputera? A jest ich w Polsce wciąż dużo, szczególnie w grupie po 50. roku życia.
Z pomocą przychodzą projekty finansowane z Programu Polska Cyfrowa. Jeden z nich
organizuje Krajowa Izba Gospodarcza. „e-Obywatel. Nowe umiejętności cyfrowe” przewiduje zawiązanie prawie 70 lokalnych partnerstw. Mają one za zadanie dotrzeć do osób,
które chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe, tj. obsługi komputera i usług internetowych. Dzięki ich działalności do końca 2018 r. przeszkolonych zostanie ponad 8,3 tys. osób.

Podnieś swoje umiejętności cyfrowe dzięki projektom unijnym
– „e-kompetencje bez barier”, http://e-kompetencje.wmzdz.pl
– „Latająca Akademia Edukacji Cyfrowej”, https://zhp.pl
– „e-Mocni: cyfrowe umiejętności, realne korzyści”, http://www.e-mocni.org.pl
– „e-Obywatel. Nowe umiejętności cyfrowe”, www.eobywatel.kig.pl
Kompetencje komputerowe podniesiemy także dzięki szkoleniom finansowanym
z programów regionalnych. W ofercie są m.in. kursy obsługi programów do prowadzenia księgowości, tworzenia grafiki komputerowej itp. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej
jest bezpłatny lub za niewielką opłatę.

Prawo jazdy kat. C + E
Niezbędnym narzędziem na wielu stanowiskach pracy jest też prawo jazdy. Dzięki funduszom unijnym w wielu regionach szkoły jazdy organizują kursy w tym zakresie. Dzięki
temu cena kursu jest znacznie niższa. Przykłady takich projektów (kat. C):
Województwo

Organizator

Dolnośląskie

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki

Kujawsko-pomorskie

Akademia Nauki E. Kornowicz

Lubuskie

Advance Ewelina Podziomek

Łódzkie

Ośrodek Szkolenia Kierowców Janusz Materek

Podkarpackie

Rotrans Roman Szypura

Pomorskie

„Poldek” Dagmara Romanowicz

Śląskie

Ośrodek Szkoleń Zawodowych „Diagno-Test”

Zachodniopomorskie

Amigo Sp. z o.o.

Na podobnych zasadach skorzystamy z kursów językowych, na prawo jazdy oraz form
dokształcania oferowanych przez szkoły dla dorosłych. Co ważne, wiele z tych szkoleń
kierowanych jest do osób w trudniejszej sytuacji na rynku pracy. Zaliczają się do nich m.
in. osoby w wieku 50+. Przykładem jest projekt z Wielkopolski pn. „Kompetencje kluczowe kluczem do sukcesu! Bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe”, których organizatorem jest O.K. Centrum Języków Obcych.
Jak znaleźć dofinansowywane szkoły i kursy? Najlepiej zapytać w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich.
Jeżeli jednak nie znajdziemy interesującego nas szkolenia z dofinansowaniem, możemy skorzystać z pożyczki (do 100 tys. zł) na wybrany przez nas cel edukacyjny. Sfinansujemy studia podyplomowe, kursy, szkolenia trwające nie dłużej niż 24 miesiące. Dzięki

unijnemu wsparciu pożyczkę dostaniemy za darmo – bez prowizji czy oprocentowania.
Po ukończeniu kursu czy studiów podyplomowych do 25 proc. jej kwoty zostanie umorzone. Szczegóły na stronie www.inwestujwrozwoj.pl.
Jeżeli jesteś właścicielem lub pracownikiem mikro, małej lub średniej firmy, masz
jeszcze jedną możliwość. Przedsiębiorcy mogą otrzymać dotację z programów regionalnych (50-80 proc., często w formie bonów) na skorzystanie z oferty przedstawionej w Bazie Usług Rozwojowych (http://uslugirozwojowe.parp.gov.pl). Na stronie
znajduje się wyszukiwarka usług oraz szczegółowa informacja o sposobie zdobycia dofinansowania.

Dojrzali i aktywni
Osoby, które aktualnie nie pracują, również mogą liczyć na unijne wsparcie. Oferują
je programy regionalne. Wachlarz dostępnych możliwości jest szeroki: doradca zawodowy, staże, szkolenia, pokrycie kosztów dojazdów, psycholog, dotacja na założenie
firmy. Wszystko to ma służyć wzmocnieniu osoby poszukującej pracy – nabraniu pewności siebie, zdobyciu nowych umiejętności, zapewnieniu środków na skuteczne uruchomienie działalności gospodarczej. Jak skorzystać ze wsparcia?
Po pierwsze, należy pamiętać, że jest ono dostępne w projektach. Oznacza to,
że musimy zgłosić się do organizacji, która zdobyła dotację na zorganizowanie pomocy osobom bezrobotnym. Po drugie, to organizator proponuje uczestnikom określony
program wsparcia. W pierwszej kolejności przeprowadza wywiad, na podstawie którego przygotowywany jest plan wsparcia uczestnika. W planie określane są kroki, których realizacja przybliży go do ponownego zatrudnienia lub założenia własnej firmy.
Jak znaleźć organizatora takiego projektu? Można skorzystać z wyszukiwarki dotacji
oraz pomocy konsultantów Punktów Informacyjnych FE. Wyszukiwarka to narzędzie
dostępne na Portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka). Wystarczy, że wejdziemy na tę stronę i wybierzemy opcję „osoba fizyczna”.
Następnie możemy ograniczyć pulę wyników do osób po 30. roku życia oraz interesującego nas województwa.
Zdarza się, że osoby po 50. roku życia częściej niż inni podejmują się stałej opieki
nad członkiem rodziny. Nieraz trudno pogodzić to z własną pracą i najbliżsi rezygnują z niej, by zająć się chorym. To z kolei przekłada się na znaczący spadek dochodów
całej rodziny. Czasami dłuższa przerwa w pracy jest też spowodowana stanem zdrowia samych osób po pięćdziesiątce. Jak przerwać tę spiralę problemów?
Z pomocą przychodzą ponownie fundusze unijne. Jak? Na kilka sposobów. Po pierwsze – poprzez projekty pomagające powrócić do pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Nazywamy tak osoby m.in. w trudnej sytuacji materialnej, z niepełnosprawnością, pozostające długo bez pracy. Zasady są podobne do wsparcia osób
bezrobotnych (np. szkolenia, staże, pokrycie kosztów dojazdów). Do tego dochodzi pomoc asystenta osoby z niepełnosprawnością oraz wsparcie dla najbliższych
(np. wsparcie psychologa). Po drugie, ze środków unijnych finansowane są działania Ośrodków Pomocy Społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, a także
usługi społeczne świadczone przez organizacje pozarządowe. Po trzecie, dzięki unijnemu dofinansowaniu działa wiele programów profilaktyki zdrowotnej oraz pomocy
osobom chorym i ich rodzinom.
Wszystkie te działania służą jednemu – by każdy, kto tego chce, mógł być aktywny. Tak jak chce.
AGNIESZKA LEWANDOWSKA

Gdzie szukać informacji?
 Odwiedź Portal Funduszy Europejskich – www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
W zakładce „Serwisy programów” przejdziesz do strony swojego programu
regionalnego.
 Sprawdź ofertę szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych – http://uslugirozwojowe.
parp.gov.pl
 Zapytaj w swoim urzędzie pracy o dofinansowane kursy, studia i szkolenia.
 Skontaktuj się z Punktem Informacyjnym FE – kontakt znajdziesz na stronie www.
funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty
 współpraca ze szkołami i uczelniami

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej
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