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Skoro czytasz ten poradnik, zapewne interesujesz się kursami IT i chcesz rozpocząć swoją przygodę w tej branży - to świetny wybór!

Tylko w 2020 roku aż 14% ogłoszeń o pracę w portalu Pracuj.pl było skierowanych do specjalistów IT.
Na rynku brakuje tysięcy kandydatów z tej branży, a nasi specjaliści pracują na całym świecie, wspierając
ﬁrmy z Doliny Krzemowej i Wielkiej Brytanii. Co więcej, wynagrodzenia w branży utrzymują się na poziomie
światowym i europejskim.
Na rynku jest wiele kursów, po których ukończeniu (nawet w kilkanaście tygodni) możesz ubiegać się o pierwszą pracę w branży.

Poznaj Future Collars!
Innowacyjną szkołę online dla osób chcących wejść do świata IT!
W naszej szkole uczą Cię najlepsi praktycy a zajęcia prowadzone są na żywo.
Pomagamy w pozyskaniu doﬁnansowania na kurs.
Zajęcia są praktyczne i budują Twoje przyszłe portfolio.
Kursy trwają od 2 do 6 miesięcy.
Po kursie pomożemy Ci znaleźć zatrudnienie.

Oferta naszych kursów dostosowana jest do wymagań rynku pracy. Oprócz profesjonalnych kursów programowania znajdziesz
u nas kursy tj. m.in UX design, Power BI czy Scrum Master.
Zrób pierwszy krok do kariery w IT: www.futurecollars.com

SKĄD WZIĄĆ
PIENIĄDZE NA KURS?
Aż 48 Urzędów Pracy z całej Polski prowadzi w 2020 roku nabory wniosków
na realizację szkoleń indywidualnych! Zgłoś się do swojego Urzędu Pracy już dziś
i sprawdź, czy posiada środki na tę formę wsparcia.

DLA KOGO
JEST PRZEZNACZONE
DOFINANSOWANIE?
Warunki zależne są od Twojego Urzędu Pracy,
ale podstawowym jest bycie osobą bezrobotną,
zarejestrowaną w Urzędzie Pracy.

JAK OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE
W 3 PROSTYCH KROKACH?
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Zgłoś się do swojego Powiatowego Urzędu Pracy i poproś o dokumenty na doﬁnansowanie.
Doradca Future Collars pomoże Ci przygotować się
do pierwszej wizyty w Urzędzie Pracy.
Określ celowość szkolenia.
Urzędy Pracy chętniej udzielają wsparcia kiedy widzą, że przyniesie one pozytywne rezultaty dla osoby bezrobotnej.
Sposoby w jaki możesz wykazać, że szkolenie Ci się przyda to:
oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu po szkoleniu;
oświadczenie bezrobotnego o założeniu działalności;
Założenie własnej działalności jest bardzo łatwe i daje wiele korzyści! Większość formalności dopełnia się za pomocą
jednego formularza - CEIDG-1 i zgłoszenia do urzędu skarbowego. Co więcej, w pierwszy miesiącach można liczyć na ulgi
tj.np. zwolnienie z ZUS. Działalność pozwala też na większą elastyczność zawodową i podejmowania wielu współprac.
uzasadnienie własne – w tym punkcie warto opisać swoją historię, czemu chciałbyś zdecydować się
na taki kurs i czemu uważasz, że będzie dla Ciebie dobrym rozwiązaniem.
Z doświadczenia wiemy, że Urzędy pracy najbardziej cenią sobie zaświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu.
Takie zaświadczenie może wystawić Ci tylko przyszły pracodawca! Jednak jeśli nie masz pracodawcy, który byłby
w stanie wystawić Ci takie pismo, to nie poddawaj się. Na naszych szkoleniach się kursanci, którym wystarczyło
uzasadnienie własne.
Doradca Future Collara pomoże Ci uzupełnić Twoje dokumenty.
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Złóż dokumenty w Urzędzie pracy i czekaj na decyzje!
Pamiętaj, bądź aktywny i podtrzymuj kontakt z Urzędem niech wiedzą że łatwo nie odpuścisz i będziesz
wytrwale szukał źródła doﬁnansowania.

CO TO JEST „UZASADNIENIE WŁASNE”?
Przed Tobą dość obszerny wzór na temat tego, co możesz napisać w swoim uzasadnieniu, aby Urząd Pracy przychylnie
potraktował Twoją prośbę o doﬁnansowanie. Warto mieć na uwadze, że czasem Urzędy Pracy nie są skłonne udzielić
doﬁnansowania na kursy online, mamy jednak nadzieję, że wyjaśnienie naszych procesów pomoże Ci uzyskać pozytywną
odpowiedź!
Wzór uzasadnienia własnego

.

Kurs (nazwa szkolenia) ma na celu podniesienie moich kwaliﬁkacji zawodowych zwiększając tym samym szansę na podjęcie zatrudnienia w bardzo perspektywistycznej branży, jaką jest branża IT.
.
Po przeanalizowaniu rynku pracy oraz pojawiających się na nim ofert i zapotrzebowania na pracowników, doszedłem/ doszłam
do wniosku, że świat technologii jest najbardziej rozwijającą się branżą, w której wciąż odbywa się rekrutacja pracowników.
.
Przeglądając oferty pracy na wielu popularnych portalach zauważyłem/ zauważyłam, że dziennie pojawia się kilkadziesiąt ofert
pracy dla (Testerów, Java Developerów, Frontend Developerów, UX Developerów – w zależności od kursu). Oferty te pochodzą
od dużych przedsiębiorstw zatrudniających kilka tysięcy pracowników.
.
W obecnych czasach możemy zaobserwować trwającą rewolucję cyfrową. Rzadko już zdarzają się zawody, w których znajomość
komputera nie jest wymagana. Języki programowania, czy umiejętności w zakresie IT stają się bardzo cenną umiejętnością na rynku
pracy. Kurs (nazwa kursu) daje szansę na odnalezienie się w branży bez wcześniejszego doświadczenia. Wiele ﬁrm zdaje sobie
sprawę, że jeśli mają pozostać na rynku, muszą poddać się digitalizacji. Korporacje tworzą produkty i usługi, które bardzo często
są częścią technologii cyfrowych i wykorzystują kanały cyfrowe do interakcji z odbiorcami i klientami. Organizacje wiedzą, że aby
pozostać konkurencyjnymi na rynku, muszą stale rozwijać się w zakresie cyfryzacji, a co za tym idzie - muszą powstawać nowe
miejsca pracy. Popyt na aplikacje przewiduje trzykrotny wzrost od 2018 do 2021 r., tak więc trudno wyobrazić sobie rynek pracy
bez programistów czy testerów. Zapotrzebowanie jest zatem bardzo wysokie. W skali ekonomii globalnej brakuje wykwaliﬁkowanych developerów, a sytuacja ta z całą pewnością będzie się pogłębiała w ciągu najbliższych lat.
.

Biorąc pod uwagę powyższe uważam, że branża IT jest obecnie najlepszą w branżą do rozwoju i uzyskania pracy. Większość
zawodów w perspektywie kilku lat ulegnie cyfryzacji, a co za tym idzie, dużo ludzie straci pracę, albo będzie musiało się przekwaliﬁkować i nauczyć rzeczy związanych z programowaniem. Chciałabym/ chciałabym już teraz zadbać o moją przyszłość i zacząć
edukację w kierunku IT.
.
Szkolenia online niosą ze sobą szereg korzyści, które okazują się być bardzo konkurencyjne dla tradycyjnych form zdobywania
wiedzy. Przede wszystkim kursy zdalne gwarantują oszczędność czasu, ponieważ mam możliwość nauki w domu. Nauka w systemie
online jest dostosowana do indywidualnego tempa i poziomu uczestnika. Mentorzy nieustannie monitorują postępy kursantów
oraz służą pomocą na każdym etapie nauki. Dzięki czemu wiem, że nie zrażę się trudnościami, a wręcz przeciwnie, będę stale
motywowany/ motywowana do nauki. Ponadto poprzez platformę zdalną mam możliwość kontaktowania się z innymi otrzymując
tym samym pomoc od bardziej doświadczanych uczestników. Uważam, że system nauki online jest odpowiedzią na moje potrzebny,
ponieważ moja obecna sytuacja prywatna wyklucza uczęszczanie na kurs stacjonarny– będąc ponad 5h poza domem.
jednostka szkoleniowa iCode Trust “Future Collars” jest przygotowana do współpracy z Urzędem Pracy.
.
Prowadzą arkusz realizacji zajęć, listę obecności jak i monitorują czas spędzany na platformie edukacyjnej.
Urząd Pracy pod koniec każdego miesiąca otrzymuje:
podpisaną listę obecności uczestnika szkolenia;
raport z jego obecności (czasu) spędzonego na platformie;
Pod koniec kursu wystawiają również:
arkusz realizacji zajęć;
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
ankietę;
certyﬁkat;
rejestr wydanych świadczeń;
Uważam więc, że zarówno kurs jak i sama szkoła są świetnie przygotowane. Chciałabym/chciałabym dostać szansę na zmianę
mojego życia zawodowego.
.
Zawód w którym chcę zdobywać kwaliﬁkacje jest wpisany w Barometr Zawodów na 2021 (na stronach Urzędów Pracy jest umieszczona lista brakujących zawodów w danym województwie warto to też przejrzeć przed kontaktem z Urzędnikiem)
.

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ?
To oczywiście jest tylko wzór, który możesz dopasować do swojego kursu
oraz uzupełnić go o swoją prywatną historię.
Ważne jest aby Urząd pracy wiedział że:
Bardzo chcesz zmienić swoją obecną sytuację zawodową;
Branża IT jest najbardziej rokującą branżą;
Poprzez cyfryzację dużo osób będzie traciło pracę,
dlatego ważne jest aby rozwijać się w kierunkach przyszłościowych,
które nie są zagrożone;
Szkoła, pomimo że jest szkołą zdalną, jest przygotowana do pracy z Urzędami;
Jeśli masz pomysł na swój biznes, interesujesz się programowaniem,
uważasz że jakieś Twoje cechy przełożą się na naukę - to koniecznie to opisz.
Ważne jest również wytłumaczenie, dlaczego nie możesz uczyć się
w szkole stacjonarnej.

Potrzebujesz wsparcia?
Zgłoś się do nas!
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące doﬁnansowań
do kursów, potrzebujesz dodatkowego wsparcia lub chcesz omówić
poszczególne etapy opisane powyżej - śmiało - dzwoń do nas :)

Edyta Warda,
hello@futurecollars.com,
691- 950- 343
Powodzenia!
Zespół Future Collars

