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Informacja o projekcie
pt. „Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych, które znajdują się w
szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamiennogórskim (IV)"
Od stycznia 2018r. do marca 2019r. Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze
realizuje projekt pt. „Poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych, które
znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie
kamiennogórskim (IV)" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Działania 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób od 30 roku życia
pozostających bez pracy w powiecie kamiennogórskim.
Projekt jest skierowany do 119 osób bezrobotnych ( 56 kobiet, 63 mężczyzn) w wieku
od 30 roku życia. Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby w wieku od 30
roku życia, pozostające bez zatrudnienia zarejestrowane jako bezrobotne znajdujące
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby starsze po 50 roku życia, kobiety,
osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby o niskich
kwalifikacjach należące do I lub II profilu pomocy zgodnie z ustawą o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Projekt skierowany jest w szczególności do osób bezrobotnych:
- z niepełnosprawnościami (co najmniej 6 osób, w tym 1 kobieta i 5 mężczyzn),
- długotrwale bezrobotnych (co najmniej 28 osób, w tym 10 kobiet i 18 mężczyzn),
- w wieku powyżej 50 lat (co najmniej 27 osób, 10 kobiet, 17 mężczyzn),
- o niskich kwalifikacjach (co najmniej 51 osób, 21 kobiet, 30 mężczyzn),
- z obszarów wiejskich (co najmniej 25 osób, w tym 10 kobiet i 15 mężczyzn).
Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do udziału w projekcie mają osoby
z niepełnosprawnościami.
Uzyskane dla projektu dofinansowanie to kwota 1.001.698,48 zł i pozwoli na:
- sfinansowanie staży dla 52 osób,
- przyznanie 32 osobom bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności
http://kamiennagora.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/projekt/?p_auth=b2NVf6PD&p_p_id=101_INSTANCE_2...

1/3

acja22.01.2019
o projekcie pt. Poprawa szans na zatrudnienie osob bezrobotnych, ktore znajduja sie w szczegolnej sytuacji na rynku pracy w powiecie kamiennogor

gospodarczej,
- sfinansowanie 1 osobie bezrobotnej szkolenia indywidualnego,
-refundacje części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na
ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych w ramach
prac interwencyjnych dla 34 pracodawców.
W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty
aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów
zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio
dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Udzielenie wsparcia będzie poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestnika projektu oraz
opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu
Działania.
W ramach projektu wszystkie osoby skierowane do odbycia stażu oraz do zatrudnienia
w ramach prac interwencyjnych zostaną objęte pośrednictwem pracy, a osoby, które
złożą wnioski o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej
poradnictwem zawodowym w celu ustalenia predyspozycji do prowadzenia
wskazanego rodzaju działalności uwzględniających m.in. kwalifikacje, doświadczenie,
motywacje do podjęcia działalności gospodarczej. Poradnictwem zawodowym objęte
zostaną również osoby, które złożą wnioski o szkolenie indywidualne, w celu określenia
kierunku kształcenia lub szkolenia zawodowego. Realizacja odpowiedniej formy
wsparcia wynikać będzie z opracowanego i realizowanego Indywidualnego Planu
Działania.
Projekt przewiduje, że jednym z rezultatów będzie podjęcie zatrudnienia przez co
najmniej określony poniżej odsetek uczestników projektu, co przyczyni się do
zwiększenia skuteczności realizowanego wsparcia. Ponadto kryterium pozytywnie
wpłynie na trwałość osiąganych rezultatów i przyczyni się do zwiększenia aktywności
zawodowej mieszkańców powiatu.
Projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej
sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z
niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami
do poziomu ISCED 3 na poziomie 42%.
Definicje (na podstawie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata
2014-2020)
osoby o niskich kwalifikacjach-osoby posiadające wykształcenie na poziomie do
ISCED 3 włącznie (poziom maksymalnie ponadgimnazjalny- czyli wykształcenie
maksymalnie zasadnicze zawowdwe, średnie zawodowe i średnie ogólnokształcące).
Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w
projekcie
osoby długotrwale bezrobotne- definicja pojęcia "długotrwale bezrobotny" różni
się w zależności od wieku
- młodzież (6 miesięcy),
- dorośli 25 lat i więcej)- osoby bezrobotne nieprzerwalnie przez okres 12 miesięcy
(>12 miesięcy).
Szczegółowe informacje można uzyskać:
- o projekcie pok. 209, tel. 75 64 56 262
-z zakresu aktywnych form wsparcia:
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• staże, szkolenia- pok. 207, tel. 75 64 50 178
• prace interwencyjne- pok. 207, tel. 75 64 50 177
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej- pok. 207, tel. 75 64 50
176.
Informacje dla osób bezrobotnych udzielą również doradcy klienta pok. 205, tel. 75 64
50 175 oraz pok. 203, tel. 75 64 50 173.
Rekrutacja do projektu jest prowadzona na bieżąco od 01.01.2018r. do wyczerpania
środków przeznaczonych na poszczególne formy wsparcia.
Projekt jest realizowany zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i
mężczyzn. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby zamieszkujące w mieście
Kamienna Góra i na terenach gmniy Lubawka zgodnie z uchwalonymi programami
rewitalizacji. Zapewniamy możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom
projektu z zakresu wyłączenia społecznego realizowannych w ramach celu
tematycznego 9 w RPO WD.
Aktualne ogłoszenia dotyczące naboru wniosków na poszczególne formy wsparcia
dostępne są tutaj.
Data aktualizacji: 30.10.2018r.
Załączniki
Harmonogram form wsparcia realizowanych w ramach projektu na dzień
20.09.2018r.
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