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Otwórz się na pracę – ruszył program aktywizacji zawodowej 

finansowany ze środków unijnych dla mieszkańców Częstochowy 

i okolicznych miejscowości 
 

Sytuacja na rynku pracy w związku z pandemią staje się coraz trudniejsza, wiele branży dotyka 

kryzys – ludzie tracą zatrudnienie i środki do życia. Szansą dla tych, którzy nie mogą znaleźć pracy, 

muszą się przebranżowić lub podnieść swoje kwalifikacje, może być udział w programie 

profesjonalnej aktywizacji zawodowej, który właśnie wystartował na terenie subregionu 

północnego w województwie śląskim. 

 

Projekt „Otwórz się na pracę – zacznij od zaraz!” skierowany jest do osób w wieku 30+, zamieszkujących 

w jednej ze wskazanych lokalizacji: Częstochowa, Blachownia, Koniecpol, Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica 

Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny, Starcza, 

Kłobuck, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Przystajń, Wręczyca Wielka, Myszków, Koziegłowy, 

Żarki, Niegowa, Poraj, powiat częstochowski, powiat myszkowski, powiat kłobucki. Dzięki funduszom z UE 

uczestnicy mogą bezpłatnie skorzystać z kompleksowego wsparcia – od doradztwa zawodowego, przez darmowe 

szkolenia, coaching, pośrednictwo pracy wreszcie płatne staże pracy. Ponadto zagwarantowano środki na 

stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, badania lekarskie i catering dla uczestników szkoleń. 

 

Projekt jest otwarty na wszystkie osoby, które chcą zmienić swoją sytuację zawodową, a są bezrobotne, bierne 

zawodowo czy zatrudnione w oparciu o umowy krótkoterminowe, których miesięczne zarobki nie przekraczają 

120% wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wsparcie skierowane jest w szczególności do osób znajdujących 

się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, to jest do osób w wieku 50+, kobiet, osób z niepełnosprawno-

ściami, osób długotrwale bezrobotnych czy o niskich kwalifikacjach. 

 

Właśnie otwarto nabór do projektu – liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto nie zwlekać z decyzją i zgłosić 

jak najszybciej chęć udziału. Zainteresowanych odsyłamy po więcej szczegółów na stronę projektu 

www.projekt.robelit.pl, za pośrednictwem której można aplikować. 

 

Projekt „Otwórz się na pracę – zacznij od zaraz!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 

– dla osi priorytetowej: VII. Regionalny rynek pracy dla działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania 

bezrobociu dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających 

bez zatrudnienia – konkurs. 
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