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

Europejskiego Funduszu Społecznego  
za okres od 01.12.2014 r. do 31.12.2014 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-XII 2014 r.:  4 639 682,25 zł, tj. 99,9% kosztów ogółem 
Planowana liczba uczestników: 494 osób bezrobotnych 
 
Realizowane w XII 2014 r. formy wsparcia: 
1. W okresie rozliczeniowym w ramach zadania Staże - 64 osoby (37 kobiet i 27 mężczyzn) 
zakończyły udział w projekcie. 
W ramach zadania wsparcie otrzymały kobiety i mężczyźni w taki sposób, by odpowiedni 
rodzaj pomocy dostosować do ich potrzeb. W tym celu bezrobotni uzyskali pomoc doradcy 
zawodowego w formie poradnictwa zawodowego. Wsparcie doradcy prowadzić miało do 
wymiernych, zauważalnych zmian w sytuacji zawodowej kobiet i mężczyzn, m.in. do 
podejmowania wysiłków zmierzających do nabywania umiejętności zawodowych czy 
kształcenia. Działania te miały na celu zmniejszenie nierówności na rynku pracy,  
przez zachęcanie osób w gorszym położeniu do uczestnictwa w działaniach projektowych, 
właściwego doboru usług świadczonych przez PUP w Wieluniu oraz motywowania do 



aktywnego poruszania się po rynku pracy. Realizując zadanie pracownicy urzędu dbali,  
aby uczestnicy i uczestniczki mieli jak największą możliwość wyboru zdobywania 
umiejętności zawodowych, a ich dostęp nie był ograniczany stereotypami i uprzedzeniami. 
Uczestników zadania objęto wsparciem w postaci pośrednictwa pracy, poradnictwa 
zawodowego i Indywidualnego Planu Działania. 
Wszystkim uczestniczącym w stażu wypłacono stypendia stażowe. 
 
2. W ramach zadania z poprzedniego okresu rozliczeniowego udział w projekcie 
kontynuowało 2 mężczyzn. W okresie rozliczeniowym osoby kontynuujące udział  
z poprzedniego i obecnego okresu rozliczeniowego, tj. 2 osoby podpisały umowę  
o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i zakończyły udział 
w projekcie otrzymując jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 
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: 
- konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych  – 1 
- działalności agencji pracy tymczasowej – 1  
 
4. Wsparcie towarzyszące dla beneficjentów ostatecznych projektu:  

� wypłata stypendiów stażowych - 138 osób bezrobotnych, w tym 82 kobiety 
 i 56 mężczyzn; 

� wypłata jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 2 osoby 
bezrobotne (2 mężczyźni). 

 
Osiągnięte wskaźniki w okresie I - XII 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: 

442 246/231/477 107,92 

a) w wieku 15-24 lata 98 78/72/150 153,06 
b) w wieku 15-24 lata zamieszkujących obszary 
wiejskie 

36 58/53/111 308,33 

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

282 199/198/397 140,78 

- niepełnosprawnych 9 10/25/35 388,89 
- długotrwale bezrobotnych 65 99/85/184 283,08 



- zamieszkujących tereny wiejskie 246 151/152/303 123,17 
d) w wielu 50-64 lata 122 66/66/132 108,20 
e) liczba osób, która została objęta Indywidualnym 
Planem Działania 

406 226/213/439 108,13 

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

125 37/88/125 100,00 

a) w wieku 15-24 lata 25 6/20/26 104,00 
b) liczba osób znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym: 

56 29/80/109 194,64 

- niepełnosprawnych 3 1/3/4 133,33 
- długotrwale bezrobotnych 15 10/28/38 253,33 
- zamieszkujących tereny wiejskie 55 23/65/88 160,00 
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 37/88/125 100,00 

a) w wieku 15-24 lata 25 6/20/26 104,00 
b) liczba osób znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym: 

56 29/80/109 194,64 

- niepełnosprawnych 3 1/3/4 133,33 
- długotrwale bezrobotnych 15 10/28/38 253,33 
- zamieszkujących tereny wiejskie 55 23/65/88 160,00 
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 


