Gwarancje dla młodzieży - to kompleksowy zestaw działań
mających na celu wsparcie młodych osób. W październiku 2015 r. ukazał się
zaktualizowany Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży (http://gdm.praca.gov.pl/oprogramie), na podstawie którego podniesieniu, z 25 do 29 lat,
uległa górna granica wiekowa odbiorców Gwarancji dla młodzieży.

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce opracowały
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Rozwoju.

W Polsce beneficjentami Gwarancji dla młodzieży są osoby w wieku od 15 do 29
roku życia, w tym zwłaszcza z grupy tzw. NEET’s (not in employment, education or

training), w szczególności osoby zaliczane do następujących grup:
1) osoby w wieku 15-17 lat przedwcześnie kończące naukę – osoby zaniedbujące
obowiązek szkolny (do 16 r. ż.) lub obowiązek nauki (do osiągnięcia 18 r. ż.),
2) osoby w wieku 18-29 lata pozostające poza zatrudnieniem, edukacją i szkoleniem
(NEET), w tym osoby wymagające szczególnego wsparcia, tj. oddalone od rynku
pracy, ze środowisk defaworyzowanych, z obszarów wiejskich,
3) osoby w wieku 18-29 lat zarejestrowane jako bezrobotni, w tym również
zarejestrowani studenci studiów zaocznych i wieczorowych,
4) bezrobotna młodzież oraz poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni w okresie
48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, w wieku
18-29 lat – w zakresie wsparcia przedsiębiorczości osób młodych.
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Przykładowe instrumenty wsparcia w ramach Gwarancji dla młodzieży
szkolenia

staże

dofinansowanie
studiów podyplomowych

przygotowanie
zawodowe dorosłych
dofinansowanie
kosztów egzaminów

stypendium na
kontynuowanie
nauki

bony szkoleniowe, stażowe,
zatrudnieniowe
i na zasiedlenie
możliwość uczestnictwa
w działaniach aktywizacyjnych
prowadzonych
przez agencje zatrudnienia

refundacja pracodawcy
kosztów zatrudnienia
bezrobotnego do 30 r.ż.
(Program Praca
dla Młodych)

Realizatorzy Gwarancji dla młodzieży
szczebel centralny
•
•
•
•

Ministerstwo Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej (MRPiPS)
Ministerstwo Rozwoju (MR)
Komenda Główna Ochotniczych
Hufców Pracy (KG OHP)
Bank Gospodarstwa Krajowego
(BGK)

szczebel regionalny/lokalny
•
•
•
•

•

Adres głównej strony internetowej
Programu
http://gdm.praca.gov.pl/

Wojewódzkie Urzędy Pracy (WUP)
Powiatowe Urzędy Pracy (PUP)
struktury organizacyjne
Ochotniczych Hufców Pracy (OHP)
Bank Gospodarstwa Krajowego
(BGK) za pośrednictwem
pośrednika finansowego
partnerzy rynku pracy, w tym
partnerzy społeczni, agencje
zatrudnienia, organizacje
pozarządowe, podmioty ekonomii
społecznej, instytucje szkoleniowe,
instytucje dialogu społecznego,
gminy i pracodawcy wyłonieni do
realizacji Gwarancji dla młodzieży
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Gwarancje dla młodzieży w Wielkopolsce są realizowane zarówno ze środków
krajowych, jak również przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szansa dla młodych na wielkopolskim rynku pracy

Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start. Ta nowa inicjatywa na
rzecz

zwalczania

bezrobocia

realizowana

jest

m.in.

w

ramach

Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Powiatowe Urzędy Pracy
z terenu województwa wielkopolskiego przystąpiły do realizacji projektów w ramach
Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy PO WER, Działania 1.1 Wsparcie
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty
pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Wykaz powiatów oraz informacje o projektach dostępne są na stronie
WUP w Poznaniu. Zapraszamy
http://www.efs.wup.poznan.pl/aktualnosci/
http://www.efs.wup.poznan.pl/gdm/

WUP w Poznaniu zlecił opracowanie przygotowujące do organizacji konkursów
regionalnych, których celem będzie aktywizacja młodzieży na rynku pracy w ramach

Planu realizacji GdM w Polsce. Raport Diagnoza zjawiska wykluczenia społecznego
i zawodowego osób młodych w województwie wielkopolskim dostępny jest na stronie
WUP w Poznaniu
http://wuppoznan.praca.gov.pl/rynek-pracy/publikacje/publikacja
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WUP w Poznaniu informuje, że Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jest
operatorem

rządowego

programu

na

rzecz

rozwoju

przedsiębiorczości

i tworzenia warunków dla powstania nowych miejsc pracy „Pierwszy biznes Wsparcie w starcie”. Program skierowany jest do:
– absolwentów szkół i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub
uzyskania tytułu zawodowego,
– studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych
studiów magisterskich),
–zarejestrowanych bezrobotnych.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej Resortu Rodziny
www.mpips.gov.pl/wsparciewstarcie

Powiatowe

Urzędy

Pracy

województwa

wielkopolskiego

aktywizują

młodzież

stosując ustawowe instrumenty rynku pracy wspierane środkami z rezerwy Funduszu
Pracy w ramach programów dedykowanych tej grupie odbiorców.
Szczegółowe informacje na stronie WUP w Poznaniu
http://wuppoznan.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty

Europejski system pośrednictwa pracy EURES dla skutecznej realizacji
Gwarancji dla młodzieży w Wielkopolsce
WUP w Poznaniu świadczy usługi międzynarodowego pośrednictwa pracy w ramach
sieci EURES oraz informowania nt. warunków życia i pracy w poszczególnych krajach
UE/EOG.
Wszystkie oferty pracy za granicą realizowane w ramach sieci EURES dostępne są na
stronie internetowej Centralnej Bazy Ofert Pracy: www.oferty.praca.gov.pl (należy
wybrać następujące opcje: „Zagranica” w kategorii „Miejsce pracy” oraz „WUP”
w kategorii „Dodane przez”).
WUP w Poznaniu uczestniczy w projekcie realizowanym we współpracy z Federalnym
Urzędem Pracy (ZAV) w Bonn – każdego roku polscy studenci mają okazję skorzystać
z ofert pracy wakacyjnej w Niemczech.
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Ponadto, WUP w Poznaniu od wielu lat koordynuje proces rekrutacji na stanowiska
animatorów czasu wolnego dla hiszpańskich sieci hoteli.
Realizując powyższe przedsięwzięcia, WUP w Poznaniu współpracuje z Ochotniczymi
Hufcami Pracy oraz Akademickimi Biurami Karier uczelni wyższych z terenu
województwa wielkopolskiego.
Szczegółowe informacje na stronie WUP w Poznaniu
http://wuppoznan.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/praca-zagranica

Działalność Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej (CIiPKZ)
W Wielkopolsce funkcjonuje 5 CIiPKZ – w WUP w Poznaniu oraz w Oddziałach
w Kaliszu, Koninie, Lesznie oraz Pile. Z informacji zawodowej oraz poradnictwa mogą
korzystać młodzi ludzie, będący na etapie wyboru kierunku kształcenia, bądź
poszukiwania swojej pierwszej pracy oraz osoby, które posiadają doświadczenie
zawodowe, lecz aktualnie poszukują zatrudnienia, albo zamierzają zmienić pracę lub
zawód.
Usługi Centrów świadczone są bezpłatnie w formie spotkań indywidualnych
i grupowych. Obejmują m.in. zagadnienia związane z aplikowaniem o pracę oraz
zakładaniem własnej firmy.
Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej współpracują z Akademickimi
Biurami Karier wspierając studentów i absolwentów szkół wyższych w wyborze
dalszej ścieżki zawodowej m.in. organizując wykłady i warsztaty z ww. tematyki,
a także uczestnicząc w przedsięwzięciach o charakterze targowym. Podczas spotkań
ze studentami rozpowszechniane są materiały informacyjne dotyczące np. wzorów
dokumentów aplikacyjnych, pytań z rozmów kwalifikacyjnych, portali z ofertami
pracy, czy zawodów i stanowisk dostępnych po wybranych kierunkach studiów.
Szczegółowe

informacje

na

stronie

WUP

w

Poznaniu

http://wuppoznan.praca.gov.pl/centrum-informacji-i-planowania-kariery-zawodowej
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Program Praca dla Młodych
Od 1 stycznia 2016 r. bezrobotni do 30 roku życia, zarejestrowani w PUP oraz
pracodawcy lub przedsiębiorcy zainteresowani ich zatrudnieniem, mogą skorzystać
z nowego instrumentu rynku pracy.
Wprowadzone rozwiązanie zakłada, że pracodawca lub przedsiębiorca otrzyma przez
12 miesięcy refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie, nagrody
i

składki

na

ubezpieczenia

społeczne

zatrudnionego

w

pełnym

wymiarze

bezrobotnego do 30 roku życia.
Maksymalna wysokość refundacji wynosi do 100% minimalnego wynagrodzenia za
pracę wraz ze składką na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia.
Szczegółowe informacje dostępne w powiatowych urzędach pracy.
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