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Projekt „Programy Równowaga Praca-Życie jako instrument  

podtrzymania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodych rodziców” 
Nr WND - RPPD 02.02.00-20-0054/16. Okres realizacji: 01.10.2016 - 30.09.2018 

 
Informujemy, iż projekt pt. „Programy Równowaga Praca-Życie jako instrument podtrzymania 
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej młodych rodziców” złożony przez Podlaski Oddział Narodowego 
Forum Doradztwa Kariery z siedzibą w Białymstoku w partnerstwie z Instytutem Rynku Pracy i 
Edukacji w Białymstoku otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: „Przedsiębiorczość i aktywność 
zawodowa”, Działanie 2.2 „Działania na rzecz równowagi praca-życie”, Priorytet inwestycyjny 8.4 
„Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, 
godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą 
pracę”. 
 
Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie do końca IX 2018 r. w  
20 organizacjach z sektora publicznego z woj. podlaskiego Programów Równowaga Praca-Życie, ze 
szczególnym uwzględnieniem elastycznych form zatrudnienia przyjaznych rodzinie, ułatwiających 
podtrzymanie zatrudnienia opiekunów dzieci do lat 3, powracających do pracy po przerwie związanej 
z urodzeniem i wychowaniem dziecka, oraz aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3 
pozostających bez zatrudnienia.  

 
Do udziału w projekcie zapraszamy:  

 pracodawców z sektora publicznego - powiatowe urzędy pracy z województwa podlaskiego  

 osoby zamieszkujące na terenie woj. podlaskiego pełniące funkcje opiekuńcze nad dzieckiem 
do lat 3, które przebywaj na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim  
lub pozostawiają bez zatrudnienia. 

 
Działania w ramach projektu:  
 
Wsparcie pracodawców z sektora publicznego: 

 szkolenia z wypracowania i wdrożenia Programu Równowaga Praca-Życie, w tym stosowania 
elastycznych form zatrudnienia przyjaznych rodzinie;  

 przeprowadzenie diagnozy sytuacji wyjściowej w organizacjach oraz audytów stanowisk pracy 
w kontekście wdrożenia elastycznych form zatrudnieni, w tym  telepracy 

 doradztwo prawne w zakresie wdrażania instrumentów Programu Równowaga Praca-Życie 

 wsparcie pracowników – opiekunów dzieci do lat 3, przebywających na urlopach rodzicielskich 
i macierzyńskich w ich powrocie do pracy, w formie warsztatów grupowych, doradztwa 
zawodowego, szkolenia i coachingu 

 wsparcie zatrudnienia opiekunów do lat 3 (granty na telepracę, świadczenia aktywizacyjne)
  

Wsparcie osób przebywających na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich, powracających do pracy 
lub pozostających bez zatrudnienia:: 

 warsztaty „Mama/tata wraca do pracy”; 
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 szkolenia nt. „Sposobów godzenia życia zawodowego i rodzinnego przy zastosowaniu 
elastycznych form zatrudnienia”; 

 coaching godzenia życia zawodowego i rodzinnego oraz indywidualne doradztwo zawodowe 

 szkolenie przygotowujące do wykonywania pracy na zasadzie telepracy  

 zatrudnienie na zasadach telepracy oraz  z wykorzystaniem świadczenia aktywizacyjnego  
 

Rekrutacja trwa! 
 
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami rekrutacyjnymi: 
 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny! 
 

 
 
Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu: 
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