


Projekt 

„Praca w Centrum” jako 

przykład wykorzystania 

instrumentów i usług rynku 

pracy w formie szybkiego 

reagowania.



Projekt „Praca w Centrum” 

„PRACA W CENTRUM
-program typu outplacement w województwie łódzkim”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa X Adaptacyjność pracowników 
i przedsiębiorstw w regionie

Działanie X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw

Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement
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W ramach poddziałania X.2.2 przewidziano wsparcie 
outplacementowe

a) szkolenia zawodowe
b) doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem 
Indywidualnego Planu Działania 
c) poradnictwo psychologiczne
d) pośrednictwo pracy
e) staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy 
w nowym zawodzie
f) subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego 
pracodawcy
g) studia podyplomowe
h) bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć 
działalność gospodarczą
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bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć 
działalność gospodarczą obejmuje

i. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające 
uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i 
prowadzenia działalności gospodarczej

ii. wsparcie bezzwrotne, którego maksymalna kwota wsparcia nie 
przekracza 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w 
gospodarce narodowej obowiązującego w dniu
przyznania wsparcia

iii. wsparcie pomostowe udzielane w okresie pierwszych 12 miesięcy 
prowadzenia działalności gospodarczej, (pomoc w efektywnym 
wykorzystaniu wsparcia finansowego wspomagająca
rozwój działalności gospodarczej)
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Cele wsparcia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 
realizowanego w ramach i Poddziałania X.2.2 RPO

• promowanie postaw przedsiębiorczych 

• wspieranie rozwiązań służących tworzeniu nowych 
miejsc pracy w sektorze przedsiębiorczości
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Założenia projektu – formy wsparcia

Zakres wsparcia:
-doradztwo zawodowe, w tym opracowanie IPD oraz poradnictwo 
psychologiczne,
-szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb grupy docelowej 
podnoszące kompetencje, 
-pośrednictwo zawodowe, w tym pozyskiwanie i przedstawianie ofert 
pracy, coaching indywidualny, Centrum Ofert Zatrudnienia,
-bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność 
gospodarczą, w tym warsztaty „ABC przedsiębiorczości”, doradztwo 
indywidualne, bezzwrotne wsparcie połączone z pomocą w 
efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego (wsparcie 
pomostowe).



Projekt „Praca w Centrum” 

Wymagania wobec Uczestników projektu

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie:

· osoby, które utraciły pracę z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym
niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do 
projektu

· osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone 
zwolnieniem z pracy z przyczyn
dotyczących zakładu pracy.
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Wymagania wobec Uczestników projektu

W przypadku osoby ubiegającej się o wsparcie bezzwrotne musi 
ona spełniać, oprócz ww., co najmniej jeden z poniższych 
warunków:
· jest osobą z niepełnosprawnością,
· jest osobą powyżej 50. roku życia, (tj. osoba może przystąpić do 
projektu od dnia swoich 50 tych urodzin);
· jest kobietą,
· jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach,
· jest osobą poniżej 30. roku życia. (tj. w dniu przystąpienia do 
projektu nie ukończyła 30 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30. 
urodzin)).
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Założenia projektu – grupa docelowa

160 osób w tym 96 K, które uczą się, pracują lub zamieszkują na 
obszarze woj. łódzkiego:

-96 os. (58 K), które utraciły pracę z przyczyn zakładu pracy w okresie 
nie dłuższym niż 6 mies. przed dniem przystąpienia do projektu, 60% 
grupy docelowej
-64 os. (38 K) przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z 
pracy z przyczyn zakładu pracy, 40% grupy docelowej

W tym:
- min. 30%, tj. 48 os. (29 K) to os. w wieku powyżej 54 roku życia 
- min. 60%, tj. 96 os. to kobiety 
- min. 20%, tj. 32 os. (19 K) os. o najniższych kwalifikacjach 
- min. 8%, tj. 13 os. (8 K).) os. niepełnosprawne



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
www.izba.lodz.pl

http://www.izba.lodz.pl/

