STOP BEZROBOCIU! Nowe kwalifikacje na dobry początek.
1.

Czy udział w projekcie wiąże się z pomocą publiczną?

Nie, uczestnictwo w projekcie czy też zatrudnienie osób bezrobotnych, które wzięły udział w
projekcie nie wiąże się z przyjęciem pomocy publicznej przez potencjalnego pracodawcę.
Wsparcie w projekcie kierowane jest bezpośrednio do osób bezrobotnych i to z tymi osobami
zawierana jest umowa uczestnictwa w projekcie. Przewidziane w projekcie wsparcie, tj.
doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, trening kompetencji kluczowych, szkolenia
zawodowe czy pośrednictwo pracy mają na celu przygotowanie uczestników do podjęcia
zatrudnienia a wspomniane wsparcie jest kierowane bezpośrednio do uczestników.
2.

Jakie dokumenty podpisuje firma chcąca wziąć udział w projekcie?

Firmy nie podpisują żadnej umowy w ramach projektu. Jedynymi uczestnikami projektu są
osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia, zaliczające się do jednej z grup znajdujących się w
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Zadaniem projektu jest udzielenie wsparcia 150 osobom
i znalezienie dla przynajmniej 68 z nich zatrudnienia. Dlatego tak ważne są kontakty
z pracodawcami, poznanie ich potrzeb kadrowych oraz zachęcenie ich do zatrudnienia osób,
które uprzednio uzyskały wsparcie w projekcie.
3.

Czy firma może sama wskazać osoby, które chce przeszkolić?

Tak, jeżeli firma posiada informacje, zna osoby bezrobotne, którym potrzebne jest udzielenie
wsparcia w formie szkoleń zawodowych, itp. może wskazać te osoby.
4.

Czy firma ma obowiązek zatrudnić osobę wskazując wcześniej wolne miejsce
pracy lub deklarując chęć przeszkolenia grupy potencjalnych pracowników?

Nie, firma w żaden sposób nie jest zobowiązana do zatrudnienia uczestników projektu.
Niemniej jednak Projektodawcy zachęcają do zatrudnienia uczestników projektu, zapewniając,
iż zostaną odpowiednio przeszkoleni oraz otrzymają niezbędne kwalifikacje/kompetencje do
pracy na wskazanym przez pracodawcę stanowisku.
5.

Jakie koszty poniesie firma biorąca udział w projekcie?

Firma nie ponosi jakichkolwiek kosztów związanych z projektem. Firmy nie są żadną ze stron
projektu. Stronami w projekcie są Projektodawcy, tj. Region Gdański NSZZ „Solidarność” oraz
Związek Pracodawców Forum Okrętowe oraz Uczestnicy projektu, tj. osoby bezrobotne 30+.
Firma decydująca się zatrudnić osobę, która jest uczestnikiem projektu ponosi koszty związane
z zatrudnieniem danej osoby jednak nie ma to już nic wspólnego z projektem.

