
W Łobzie i Szczecinie testują nowe  
sposoby wspierania grup wykluczonych 
na rynku pracy  
 
Jakie są kluczowe wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy 
we współczesnej Polsce? To pytanie stało się przyczynkiem do wspólnych działań w 
ramach projektu Powiatowego Urząd Pracy w Łobzie, we współpracy ze 
stowarzyszeniem Instytut Niemiec i Europy Północnej oraz Stowarzyszeniem Czas 
Przestrzeń Tożsamość. Jakie są ich wnioski i jaką odpowiedź na tę sytuację 
przygotowali? 
 
Gdy tworzone są procedury dla instytucji rynku pracy, często trzeba sprowadzić je do pewnych 
ogólnych przypadków, na czym niestety cierpią osoby z wyjątkowymi potrzebami. Projekt 
‘Trzy wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy’ zwraca więc uwagę 
na dwie szczególne grupy: pierwszą są osoby z chorobami psychicznymi oraz po kryzysach, 
drugą zaś stanowią migranci. W ramach projektu, wypracowano metody i narzędzia 
wspierające urzędników publicznych służb zatrudnienia, w zrozumienia potrzeb, szans i 
ograniczeń każdego, kto będzie potrzebował ich pomocy w procesie poszukiwania pracy.  
 
Pracownicy publicznych służb zatrudnienia zgłaszają potrzebę nabycia umiejętności pracy z 
osobami, które posiadają zaburzenia psychiczne, psychicznie chorymi, po kryzysach i/lub 
osób z niepełnosprawnością z tego wynikającą. Co więcej, często nie potrafią takiej osoby 
rozpoznać. Podobnie sprawa ma się z grupami osób z zagranicy, które stają się już integralną 
częścią krajowego rynku pracy. Często wyzwanie stanowią również fizyczne bariery w 
komunikacji, takie jak różnice językowe.  
  
Celem projektu jest przygotowanie do działania w zmienionych warunkach pracy, oraz ze 
specyficznym klientem, dzięki temu możliwa jest aktywizacja osób od dłuższego czasu 
pozostających poza rynkiem pracy, które do tej pory nie miały możliwości pomocy skrojonej 
na miarę ich potrzeb. Już teraz prowadzony jest pilotaż nowych rozwiązań i realizowane są 
analizy efektywności tych propozycji. Wkrótce pojawi się również innowacyjne narzędzie 
informatyczne wspierające doradców zawodowych w ich pracy i umożliwiające wprowadzenie 
w praktyce zaleceń, które wspierają wyżej wspomniane grupy.  
 
Jesteś pracownikiem instytucji rynku pracy lub osobą mającą problemy ze znalezieniem 
pracy? Interesują Cię nowe sposoby aktywizacji grup wykluczonych? Odwiedź stronę          
trzy-wyzwania.pl lub skontaktuj się z koordynatorem projektu dr. Tomaszem Czubarą  
biuro@iniep.pl i dowiedz się więcej o aktualnych działaniach!  
 
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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