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Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu w 2019 r. realizuje projekt
„ Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym znajdujących
się w szczególnej
sytuacji na rynku pracy w powiecie bolesławieckim"
współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Realizacja projektu odbywa się w ramach:
Osi Priorytetowej 8: Rynek pracy,
Działania 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020.
GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU:
CEL I EFEKTY PROJEKTU
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 116 osób powyżej 30 roku
życia poprzez:
• podwyższenie lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych dzięki udziałowi w
szkoleniach indywidualnych,
• zdobycie doświadczenia zawodowego dzięki udziałowi w stażach, pracach
interwencyjnych oraz przyznaniu jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczych i wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy,
• sprecyzowanie celów zawodowych dzięki objęciu uczestników projektu
poradnictwem zawodowym lub pośrednictwem pracy.
GRUPY DOCELOWE
Działaniami projektu w 2019 roku objętych zostanie 116 osób powyżej 30 roku życia
zarejestrowanych
w PUP w Bolesławcu jako osoby bezrobotne, w tym osoby, które znajdują się w
szczególnej sytuacji na rynku pracy: osoby w wieku powyżej 50 lat, kobiety,
osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o
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niskich kwalifikacjach:
• liczba osób z niepełnosprawnościami w projekcie wyniesie 6,
• liczba osób długotrwale bezrobotnych w projekcie wyniesie 44,
• liczba osób o niskich kwalifikacjach w projekcie (posiadających wykształcenie do
poziomu ISCED 3 włącznie) wyniesie 53,
• liczba osób z terenów wiejskich w projekcie wyniesie 49,
• liczba osób w wieku powyżej 50 lat w projekcie wyniesie 11.
PLANOWANE FORMY AKTYWIZACJI
W 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:
•
•
•
•
•

staże dla 34 osób,
szkolenie dla 10 osób,
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 33 osób,
wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy dla 4 osób,
prace interwencyjne dla 35 osób.

TERMINY REKRUTACJI:
• staże – od 21.01.2019 do wyczerpania środków,
• szkolenie – od 21.01.2019 do wyczerpania środków,
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – od 11.02.2019 do
28.02.2019,
• wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy – od 11.02.2019 do wyczerpania
środków,
• prace interwencyjne – od 21.01.2019 do wyczerpania środków.
Wsparcie udzielone uczestnikom zostanie poprzedzone identyfikacją ich
indywidualnych potrzeb poprzez objęcie ich pośrednictwem pracy lub poradnictwem
zawodowym oraz opracowaniem bądź aktualizacją Indywidualnego Planu Działania,
dzięki czemu udzielona pomoc będzie zgodna z potrzebami uczestników wynikającymi
z ich umiejętności, doświadczenia, uzdolnień czy przeciwwskazań do wykonywania
danego zawodu.
WARTOŚĆ PROJEKTU:
Całkowita wartość projektu:
1 146 800,00 zł
w tym wkład Unii Europejskiej: 974 780,00 zł
Zapraszamy do udziału w projekcie „Poprawa dostępu do zatrudnienia osób
bezrobotnych, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
w powiecie bolesławieckim"
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Dotyczące projektu: pok. 214, tel. wew. 105,
Z zakresu aktywnych form:
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• staże, pok. 213, tel. tel. wew. 145,
• szkolenia : pok. 211, tel. wew. 144,
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej i wyposażenie lub
doposażenie miejsca pracy: pok. 213, tel. wew. 132,
• prace interwencyjne: pok. 213, tel. wew. 154
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