
Poczuj się bezpiecznie na polskim 
rynku pracy! Poznaj możliwości 
wsparcia migrantów w procesie 

poszukiwania pracy.  
 

To twój początek życia w Polsce i zastanawiasz się gdzie uzyskać pomoc w poszukiwaniu 
pracy? A może ktoś z Twoich znajomych właśnie zapytał Cię o możliwości systemowego 
wsparcia migrantów chcących rozwijać karierę w naszym kraju? Ten artykuł jest właśnie dla 
Ciebie! Dowiedz się jak nowy Projekt ‘Trzy wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia i 
instytucji rynku pracy’ może Ci pomóc! 

 

Do tej pory publiczne służby zatrudnienia nie były wyposażone  w odpowiednie narzędzia 
procedury, czy kompetencje, które pomagałaby w obsłudze klientów z zagranicy. Dzięki inicjatywie  
Projektu, prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie, w partnerstwie ze szczecińskimi 
stowarzyszeniami Czas Przestrzeń Tożsamość i Instytut Niemiec i Europy Północnej, ta sytuacja 
właśnie się zmienia! 

Jakie przygotowaliśmy dla Was rozwiązania?  

Po pierwsze, powstają nowe procedury i metody pracy z imigrantami, które sukcesywnie będą 
testowane w publicznych służbach zatrudnienia. Dzięki temu urzędnicy i doradcy zawodowi 
zostaną wyposażeni w potrzebną wiedzę i kompetencję do obsługi osób z zagranicy, a wsparcie w 
poszukiwaniu pracy będzie jeszcze bardziej efektywne. 

Po drugie, powstaje praktyczne narzędzie informatyczne, które ułatwi współpracę między 
pracodawcą, potencjalnym pracownikiem i doradcą zawodowym. Dzięki temu rozwiązaniu 
możliwe też będzie zaprezentowanie swojego CV w formie video, które również w praktyce można 
nagrać i przygotować w ramach działań Projektu. 

Po trzecie, realizowane są szkolenia i  konsultacje z doradcami zawodowymi, które wspierają 
migrantów w procesie integracji i adaptacji w nowych warunkach pracy. 

Projekt już trwa i prowadzone są działania pilotażowe, dzięki którym zaproponowane rozwiązania 
zostaną przetestowane i zewaluowane. Aby dowiedzieć się więcej na temat aktualnie realizowanych 
działań i możliwości dla Ciebie, odwiedź stronę trzy-wyzwania.pl lub skontaktuj się bezpośrednio z 
koordynatorem projektu – dr. Tomaszem Czubarą – przez email: Błąd! 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 

 

  

  
 


