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Informacja dotycząca realizacji projektu „Postaw na aktywność” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej –  

Europejskiego Funduszu Społecznego  
za okres od 01.09.2014 r. do 30.11.2014 r.  

 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 
Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej  
w regionie,  Poddziałanie 6.1.3 - Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie 
poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych 
 
Okres realizacji: 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. 
 

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 494 bezrobotnych kobiet  
i mężczyzn zarejestrowanych w PUP w Wieluniu w 2014 r. prowadząca do zatrudnienia oraz 
samozatrudnienia. 
 

Cele szczegółowe projektu: 
1. Podnoszenie aktywności zawodowej bezrobotnych kobiet i mężczyzn w wieku 15 – 24 lata 

zarejestrowanych w PUP w Wieluniu w 2014 r., 
2. Podnoszenie aktywności zawodowej bezrobotnych kobiet i mężczyzn w wieku 50 – 64 lata 

zarejestrowanych w PUP w Wieluniu w 2014 r., 
3. Podnoszenie aktywności zawodowej bezrobotnych kobiet i mężczyzn w szczególnie 

trudnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w PUP w Wieluniu w 2014 r., 
4. Wspieranie postaw przedsiębiorczych przez wypłatę środków na podjęcie działalności 

gospodarczej osobom bezrobotnym zarejestrowanym w PUP w Wieluniu w 2014 r., 
5.   Wspieranie postaw przedsiębiorczych przez tworzenie miejsc pracy w ramach udzielonych  
      z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej osobom bezrobotnym      
      zarejestrowanym w PUP w Wieluniu w 2014 r. 

 
Koszty ogółem: 4 640 100,60 zł 
Wnioskowane dofinansowanie: 4 640 100,60 zł  
Wydatki projektu w okresie I-XI 2014 r.:  4 440 352,92 zł, tj. 95,70% kosztów ogółem 
Planowana liczba uczestników: 494 osób bezrobotnych 
 
Realizowane w okresie IX - XI 2014 r. formy wsparcia: 
1. Udział w stażach rozpoczęło 13 osób bezrobotnych (8 kobiet i  5 mężczyzn).  Przerwały 
uczestnictwo 4 osoby (3 kobiety i 1 mężczyzn), a 152 osoby (85 kobiet i 67 mężczyzn) 
zakończyły udział w projekcie. W ramach zadania uczestnictwo kontynuują 64 osoby  
(37 kobiet i 27 mężczyzn). 
Realizując zadanie pracownicy urzędu dbali, aby uczestnicy i uczestniczki mieli jak 
największą możliwość wyboru form zdobywania umiejętności zawodowych, a ich dostęp nie 
był ograniczany stereotypami i uprzedzeniami – zgodnie z zasadami stosowania równości 
szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL.  
Uczestników zadania objęto wsparciem w postaci pośrednictwa pracy, poradnictwa 
zawodowego i Indywidualnego Planu Działania. Ze wszystkimi uczestnikami zadania 



przeprowadzono na początku udziału ankietę rozpoznająca umiejętności i oczekiwania 
związane z uczestnictwem w projekcie. Doradca zawodowy podczas porady zawodowej 
dokonywał analizy sytuacji wyjściowej uczestnika projektu pod kątem posiadanych 
kwalifikacji, kompetencji, umiejętności i zainteresowań zawodowych. Określano 
predyspozycje uczestnika projektu do wykonywania określonej pracy i zawodu. 
Przekazywana jest informacja o możliwościach i szansach zatrudnienia oraz o równości płci 
na rynku pracy.  
Wszystkim uczestniczącym w stażach wypłacono stypendia stażowe. Opłacone zostały także 
koszty badań lekarskich osób kierowanych na staż. 
 
2. W ramach zadania w okresie rozliczeniowym przeprowadzono procedurę wyłonienia 
jednostki szkoleniowej do przeprowadzenia szkolenia pn. "Obsługa komputera dla 
początkujących wraz z obsługą kas fiskalnych" dla 15 osób bezrobotnych, zgodnie  
z obowiązującym w PUP w Wieluniu Regulaminem wydatkowania środków publicznych. 
Wybrana została oferta Ośrodka Szkolenia "AS" s.c. Łukasz Nitarski, Mariola Utracka, 
mającego siedzibę w miejscowości Wieluń. W/w oferta spełniła wszystkie warunki udziału  
w postępowaniu. Czas trwania szkolenia wynosił 100 h. Szkolenie realizowano w okresie od 
17.09.2014 r. do 07.10.2014 r. Miejscem prowadzenia zająć w ramach szkolenia była 
miejscowość Wieluń. 
W okresie rozliczeniowym w szkoleniu uczestniczyło 15 osób bezrobotnych (7 kobiet  
i 8 mężczyzn). Wszyscy, tj. 15 osób, uczestniczący w szkoleniu zakończyli udział. 
Rekrutacja do udziału w szkoleniu kobiet i mężczyzn była oparta na zasadzie równości szans. 
Dobór osób odbył się w oparciu o przeprowadzone przez doradcę zawodowego rozmowy 
mające na celu zdiagnozowanie specyficznych problemów doświadczanych przez kobiety  
i mężczyzn oraz istniejących stereotypów ról zawodowych "kobiecych" i "męskich" na rynku 
pracy. Dobierając uczestników do szkolenia badano predyspozycje i kompetencje do pracy  
w danym zawodzie. 
Uczestników zadania objęto wsparciem w postaci poradnictwa zawodowego oraz 
Indywidualnego Planu Działania. Ze wszystkimi uczestnikami zadania przeprowadzono na 
początku udziału ankietę rozpoznającą umiejętności i oczekiwania związane z uczestnictwem 
w projekcie. Wszystkim uczestniczącym w szkoleniach wypłacono stypendia szkoleniowe. 
Poniesiono również koszty związane z zleceniem szkolenia. 
 
3. W ramach zadania z poprzedniego okresu rozliczeniowego udział w projekcie 
kontynuowało 8 osób (1 kobieta i 7 mężczyzn). W okresie rozliczeniowym udział rozpoczęło 
kolejnych 13 osób bezrobotnych (5 kobiet i 8 mężczyzn). W w/w okresie w sumie spośród 
osób kontynuujących udział z poprzedniego i obecnego okresu rozliczeniowego 18 osób  
(6 kobiet i 12 mężczyzn) podpisało umowę o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie 
działalności gospodarczej i zakończyło udział w projekcie otrzymując jednorazowe środki na 
podjęcie działalności gospodarczej. W ramach zadania uczestnictwo kontynuuje 2 mężczyzn. 
Prowadząc rekrutację do zadania pracownicy urzędu zachęcali osoby w gorszym położeniu do 
uczestnictwa w działaniach projektowych zgodnie z zasadą równości szans. 
Uczestników zadania objęto również wsparciem w postaci poradnictwa zawodowego  
i Indywidualnego Planu Działania. Doradca zawodowy podczas poradnictwa zawodowego 
przeprowadzał wywiady z osobami zainteresowanymi samozatrudnieniem i dokonywał oceny 
szans przedsięwzięcia. Wzbudzał u klientów rozwój cech przedsiębiorczych i gromadzenia 
informacji niezbędnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Wspierał 
uczestników projektu w podejmowaniu decyzji zawodowych w sposób nie ograniczający 
działań klientów stereotypami i uprzedzeniami. Uczestników zadania objęto wsparciem  
w postaci poradnictwa zawodowego i Indywidualnego Planu Działania. Ze wszystkimi 
uczestnikami zadania przeprowadzono na początku udziału ankietę rozpoznającą 
umiejętności i oczekiwania związane z uczestnictwem w projekcie.  



 
W ramach wypłaconych środków powstały nowe działalności gospodarcze w zakresie: 

� usług handlowych: 
- sprzedaży detalicznej i hurtowej części i akcesoriów do pojazdów samochodowych – 1 
- handlu obwoźnego artkułów BHP i odzieży ochronnej – 1  
- sprzedaży detalicznej wyrobów tekstylnych, odzieży, obuwia prowadzonej na straganach  
i targowiskach – 3   
- sprzedaży hurtowej i detalicznej motocykli wraz z ich naprawą i konserwacją – 1  
 

� usług budowlanych: 
- wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych–1 
- usług remontowo-budowlanych – 1 
- tynkowania, malowania i szklenia – 1  
 

� pozostałych usług: 
- konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych  – 3 
- działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – 1  
- działalności pomocniczej związanej z utrzymaniem porządku w budynkach – 1  
- fryzjerstwa i pozostałych zabiegów kosmetycznych – 1  
 

� produkcji: 
- artykułów dekoracyjnych ze sklejki i drewna – 1  
- pozostałych wyrobów z drewna, wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do 
wyplatania – 1  
- wyrobów stolarskich do budownictwa – 1  
 
4. Wsparcie towarzyszące dla beneficjentów ostatecznych projektu:  

� poradnictwo zawodowe – 41 rozmów doradczych, przeprowadzonych  
z 20 kobietami i 21 mężczyznami;  

� pośrednictwo pracy – 13 osób bezrobotnych, w tym 8 kobiet i 5 mężczyzn; 
� Indywidualny Plan Działania – 41 osób bezrobotnych, w tym 20 kobiet  

i 21 mężczyzn; 
� wypłata stypendiów stażowych - 252 osoby bezrobotne, w tym 143 kobiety 

 i 19 mężczyzn; 
� wypłata stypendiów szkoleniowych – 15 osób bezrobotnych, w tym 7 kobiet  

i 8 mężczyzn; 
� wypłata jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 18 osób 

bezrobotnych, w tym 6 kobiet i 12 mężczyzn. 
 
 
Osiągnięte wskaźniki w okresie I - XI 2014 r.:  
Wskaźniki Produktu 

Nazwa wskaźnika 

Wartość 
docelowa 

wskaźnika 
(ogółem) 

Liczba osób 
(kobiet, 

mężczyzn, 
ogółem) 

Stopień 
realizacji 

wskaźnika  
w % 

(ogółem) 
1. Liczba osób, które zakończyły udział w 
projekcie, w tym: 

442 209/202/411 92,99 

a) w wieku 15-24 lata 98 62/55/117 119,39 
b) w wieku 15-24 lata zamieszkujących obszary 
wiejskie 

36 44/43/87 241,67 



c) liczba osób znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym: 

282 167/177/344 121,99 

- niepełnosprawnych 9 9/25/34 377,78 
- długotrwale bezrobotnych 65 90/76/166 255,38 
- zamieszkujących tereny wiejskie 246 123/136/259 105,28 
d) w wielu 50-64 lata 122 61/62/123 100,82 
e) liczba osób, która została objęta Indywidualnym 
Planem Działania 

406 189/184/373 91,87 

2. Liczba osób, które otrzymają środki na podjęcie 
działalności gospodarczej, w tym: 

125 37/86/123 98,40 

a) w wieku 15-24 lata 25 6/19/25 100,00 
b) liczba osób znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym: 

56 29/78/107 191,07 

- niepełnosprawnych 3 1/3/4 133,33 
- długotrwale bezrobotnych 15 10/26/36 240,00 
- zamieszkujących tereny wiejskie 55 23/64/87 158,18 
c) w wielu 50-64 lata 10 4/9/13 130,00 
 
 

Wskaźniki Rezultatu 
 

Nazwa wskaźnika 
Wartość 
docelowa 

wskaźnika 

 
Liczba osób  

 

Stopień 
realizacji 

wskaźnika 
w % 

4. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej, w tym: 

125 37/86/123 98,40 

a) w wieku 15-24 lata 25 6/19/25 100,00 
b) liczba osób znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym: 

56 29/78/107 191,07 

- niepełnosprawnych 3 1/3/4 133,33 
- długotrwale bezrobotnych 15 10/26/36 240,00 
- zamieszkujących tereny wiejskie 55 23/64/87 158,18 
c) w wielu 50-64 lata 10 4/9/13 130,00 
 

 
Inne wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie 
 

Nazwa wskaźnika 
Wartość 
docelowa 

wskaźnika 

Liczba osób 
(kobiet, 

mężczyzn, 
ogółem) 

Stopień 
realizacji 

wskaźnika  
w % 

(ogółem) 
Liczba osób nowo zrekrutowanych w projekcie  
w 2014 r. 493 253/240/493 100,00 

Liczba nowo zrekrutowanych osób w projekcie, 
wśród których w minimum 50% uwzględniono 
osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia i osoby 
młode poniżej 25 roku życia 

247 150/146/296 119,84 

- w tym liczba osób powyżej 50 roku życia 139 69/72/141 101,44 
- w tym liczba osób poniżej 25 roku życia 108 81/74/155 143,52 



- w tym liczba osób młodych (poniżej 25 roku 
życia), które w minimum 30% stanowią osoby, 
które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą  
w kształceniu lub szkoleniu - tzw. młodzież 
NEET 

33 20/27/47 142,42 

Liczba, objętych wsparciem w projekcie osób 
zwolnionych z instytucji sektora oświaty 
figurujących w rejestrze PUP w Wieluniu wg 
stanu na 31.12.2012 r., które wyraziły chęć 
udziału w projekcie 

Nie 
określono 

2/0/2 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Projekt "Postaw na aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


