Praca dla kaŜdego
Celem strategicznym Unii Europejskiej jest pełne zatrudnienie. KaŜdy obywatel ma
prawo do pracy i powinien mieć moŜliwości jej znalezienia. W nowej pespektywie
finansowej znajdą się działania zmierzające do osiągnięcia tego celu.
W perspektywie finansowej na lata 2014 - 2020 Regionalne Programy Operacyjne
uwzględniają kwestie związane z zatrudnieniem. Jednym z ich celów tematycznych jest
wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników, w tym zapewnienie dostępu do
zatrudnienia osobom poszukującym pracy i nieaktywnym zawodowo. Realizacji tego
załoŜenia ma słuŜyć podejmowanie lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia oraz wspierania
mobilności pracowników. Projekty w tym zakresie będą mogły realizować wszystkie
podmioty, oprócz osób fizycznych. Grupą docelową będą osoby pozostające bez pracy
powyŜej 24 roku Ŝycia, a takŜe ludzie młodzi w wieku 15-25 lat, którzy nie uczestniczą
w kształceniu, szkoleniu i pozostają bez zatrudnienia. W ramach tego zadania będzie moŜna
realizować projekty polegające na organizacji warsztatów i szkoleń z zakresu technik
aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych. Poza tym moŜliwe
będzie podejmowanie działań na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób młodych,
ich lepszego dopasowania do potrzeb rynku pracy, a takŜe na rzecz wspierania mobilności
zawodowej.
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równouprawnienia płci oraz godzenie Ŝycia zawodowego i prywatnego. W ramach tego celu
będą mogły być realizowane projekty wspierające usługi opieki nad dziećmi do 3 roku Ŝycia,
seniorami i osobami niepełnosprawnymi oraz poprawiające dostęp do usług opiekuńczych.
Wśród załoŜeń jest wdroŜenie elastycznych form zatrudnienia (work sharing, telepraca,
elastyczne godziny pracy, wypoŜyczanie pracowników) i wspieranie aktywizacji osób
powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, czy wychowawczych oraz po
okresie opieki nad osobami zaleŜnymi.
Jeśli myślimy o załoŜeniu własnej działalności gospodarczej, celem który jest skierowany dla
nas jest cel dotyczący samozatrudnienia, przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych miejsc
pracy. W nowej perspektywie dostępne będą preferencyjne poŜyczki dla osób planujących
rozpoczęcie działalności gospodarczej. Planowane są takŜe bezzwrotne dotacje na załoŜenie
firmy dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Poza finansowymi formami
wsparcia, realizowane będzie równieŜ wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących
rozpoczęcie działalności gospodarczej.
ZałoŜeniem Regionalnych Programów Operacyjnych jest wspieranie włączenia społecznego
i walka z ubóstwem. Osiągnięcie tego celu ma nastąpić poprzez aktywną integrację, w tym
zwiększenie zatrudnienia. W ramach tego celu będzie moŜna realizować programy na rzecz
integracji osób i rodzin wykluczonych lub zagroŜonych wykluczeniem społecznym, a takŜe
na rzecz osób niepełnosprawnych. Zakłada się rozwój róŜnych form aktywnej integracji
i pracy socjalnej.
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