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Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich informuje o rozpoczęciu realizacji Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie ząbkowickim (I)". Projekt jest realizowany w ramach Osi
Priorytetowej I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających
bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych.

Głównym celem projektu jest dążenie do zwiększenia możliwości zatrudnienia osób
młodych poniżej 30-go roku życia bez pracy w powiecie ząbkowickim, w tym w
szczególności
osób,
które
nie
uczestniczą
w
kształceniu
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Projekt skierowany jest doosób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat
(tj. do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia z ustalonym I lub II profilem pomocy), które
spełniają łącznie poniższe warunki:
-nie pracują (nie prowadzą działalności gospodarczej), są bezrobotne lub bierne zawodowo,
-nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (dziennym),
-nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do
wykonywania pracy – szkolenia finansowane ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni
przed przystąpieniem do projektu),

W 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich planuje objąć wsparciem 235
osób
bezrobotnych
(131 kobiet/ 104 mężczyzn) zamieszkałych na terenie powiatu ząbkowickiego, w tym:

-64 osoby długotrwale bezrobotne (36 kobiet, 28 mężczyzn) :
• w przypadku osób poniżej 25 roku życia status osoby długotrwale bezrobotnej nabywa się
pozostając bez zatrudnienia przez okres nieprzerwanie powyżej 6 miesięcy,
• w przypadku osób powyżej 25 roku życia status osoby długotrwale bezrobotnej nabywa się
pozostając bez zatrudnienia przez okres nieprzerwanie powyżej 12 miesięcy

-5 osób z niepełnosprawnościami (3 kobiety, 2 mężczyzn).
-136 osób o niskich kwalifikacjach (posiadających wykształcenie podstawowe, gimnazjalne,
zasadnicze zawodowe, średnie ogólnokształcące, średnie zawodowe) (74 kobiety, 62 mężczyzn).
-30 osób nie kwalifikujących się do powyższych grup (inni) (18 kobiet, 12 mężczyzn).
Dobór uczestników poprzedzony zostanie pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i
problemów zawodowych poprzez opracowanie lub aktualizację Indywidualnego Planu Działania.
Analiza
ta
pozwoli
na
kompleksowe
dopasowanie
oferty
pomocy
w taki sposób, aby odpowiadała na rzeczywiste potrzeby uczestnika projektu.

Wsparcie w ramach projektu obejmować będzie:

-pośrednictwo pracy i/lub
(131 kobiet, 104 mężczyzn),

poradnictwo

zawodowe

-

235

osób

bezrobotnych

-staże - 205 osób bezrobotnych (120 kobiet, 85 mężczyzn),
-jednorazowe
środki
na
podjęcie
działalności
do 19 000 zł –25 osób bezrobotnych (10 kobiet, 15 mężczyzn),

gospodarczej

w

wysokości

-szkolenia -5 osób bezrobotnych (1 kobieta, 4 mężczyzn).

Całkowity budżet projektu wyniesie 2 350 100 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 2 159 600 zł.

Projekt
zakłada
na poziomie:

w

2015

r.

efektywność

zatrudnieniową

dla

powyższych

grup

-osoby długotrwale bezrobotne – 35% uczestników,
-osoby z niepełnosprawnościami – 17% uczestników,
-osoby o niskich kwalifikacjach – 36% uczestników,
-osoby nie kwalifikujące się do powyższych grup (inni) – 43% uczestników.

Projekt przewiduje, że jednym z rezultatów będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników na
okres minimum trzech miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy lub niepełnym wymiarze
czasu pracy (min. 1/2 etatu) na umowę o pracę lub na podstawie umowy cywilno – prawnej pod
warunkiem spełnienia łącznie dwóch przesłanek:
- umowa zawarta zostanie na okres minimum trzech miesięcy oraz wartość umowy zlecenia/o

dzieło nie może być niższa niż 3–krotność minimalnego wynagrodzenia. Przez wartość umowy
należy rozumieć wartość całej umowy cywilno – prawnej.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia skuteczności realizowanego wsparcia, pozytywnie
wpłynie na trwałość osiąganych rezultatów i zwiększenia aktywności zawodowej mieszkańców
regionu, w tym powiatu ząbkowickiego.

Projekt nie dyskryminuje uczestników ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,
pochodzenie etniczne i orientację seksualną.

Szczegółowe informacje o Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
można uzyskać pod adresem http://www.power.dwup.pl/

Bliższych informacji udzielamy pod następującymi numerami telefonów:

Staże: pokój nr 15 i 16
tel. 074 8166 715 lub 074 8166 716
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej: pokój nr 17
tel. 074 8166 717
Szkolenia indywidualne dla osób bezrobotnych: pokój nr 1 /niski parter/
tel. 074 8166 722

Osoby bezrobotne oraz pracodawców zainteresowanych udziałem w projekcie
zapraszamy do współpracy!

