
W zachodniopomorskim testują 
innowacyjne narzędzia dla osób 
poszukujących pracy!  
 
W ramach projektu ‘Trzy kluczowe wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia i 
instytucji rynku pracy’, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie w 
partnerstwie ze Stowarzyszeniem Instytut Niemiec i Europy Północnej oraz 
Stowarzyszeniem Czas Przestrzeń Tożsamość, prowadzony jest pilotaż nowych 
rozwiązań dla osób poszukujących pracy. 
 
W Szczecinie oraz Łobzie są gotowe studia nagrań mające służyć przetestowaniu nowego 
podejścia do prezentacji kandydata do pracy. Studia multimedialne wyposażono w sprzęt 
służący do nagrywania obrazu i dźwięku oraz ich edycji, dzięki czemu można stworzyć 
profesjonalne video CV. Jest to tylko jeden z elementów projektu, którego celem jest 
odpowiedzenie na najważniejsze wyzwania, jakie pojawiają się na polskim rynku pracy. 
Nowoczesne technologie mogą zwiększyć możliwości dla osób, które pozostają długotrwale 
bezrobotne.  
 
W ramach projektu tworzone jest również kompleksowe narzędzie w postaci aplikacji, która 
wspomoże trzy strony procesu: pośredników, pracodawców i osoby poszukujące pracy. 
Stanowić będzie kompleksową bazę umożliwiającą doradcom zawodowym sprawne łączenie 
kandydatów z pracodawcami. Osoba poszukująca pracy będzie miała szansę rozbudować 
swój profil m.in. o wspomniane wyżej video CV (które w ramach projektu może również 
przygotować, przy wsparciu specjalistów!). Poza oczywistymi korzyściami wynikającymi z 
prowadzenia rozmowy online, dodatkowym atutem jest możliwość obecności pośrednika bądź 
asystenta dla osób mierzących się z dodatkowymi wyzwaniami na etapie poszukiwania pracy 
jak na przykład choroby psychiczne czy ograniczenia zdrowotne i wynikającymi z nich 
barierami komunikacyjnymi 
  
Projekt  realizowany  będzie  na  obszarze  całego  kraju, ze  szczególnym uwzględnieniem   
województwa zachodniopomorskiego a zwłaszcza obszaru powiatu łobeskiego. Aktualnie 
realizowana jest część pilotażowa. Odwiedź stronę trzy-wyzwania.pl i dowiedz się jakie 
działania już za nami! Szczegółowych informacji o projekcie udziela również dr Tomasz 
Czubarą - współautor projektu - biuro@iniep.plBłąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu 
hiperłącze. 
 
Dofinansowano ze środków Funduszu Pracy. Projekt Pilotażowy 
Nazwa Zadania „Trzy kluczowe wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku 
pracy” 
Dofinansowanie: 3 000 000 zł 
Całkowita wartość: 3 000 000 zł 
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