Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty
pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie wieluńskim (III)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
Wartość projektu: 3 297 687,00 zł
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi
91,89%, tj.: 3 030 243,79 zł
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. - 31.08.2018 r.
Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29. roku życia pozostających bez pracy
w powiecie wieluńskim.
Uczestnicy projektu:
Osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w PUP
w Wieluniu jako osoby bezrobotne (dla których ustalony został I lub II profilu pomocy), należące do kategorii
NEET (zgodnie z definicją przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020)
tj. spełniające łącznie 3 warunki:
• nie pracującą,
• nie kształcą się (tj. osoby nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
• nie szkolą się (tj. osoby nieuczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych
do wykonywania pracy – nie biorą udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków
publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).
Przewidywana liczba osób do objęcia wsparciem: 369 osób, w tym 256 osób o niskich kwalifikacjach.
Zakres pomocy:
W ramach projektu wsparcie będzie opierało się na co najmniej trzech elementach indywidualnej
i kompleksowej pomocy. Dwa z nich będą obligatoryjne - usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia
oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej, tj.: identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających
bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja
stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych, ustalenie profilu pomocy oraz przygotowanie/aktualizacja
Indywidualnego Planu Działania (IPD) i w konsekwencji realizacja pośrednictwa pracy lub poradnictwa
zawodowego. Kolejne wsparcie – fakultatywne będzie wybierane w zależności od potrzeb i możliwości
uczestników, spośród: staży, prac interwencyjnych, bonów na zasiedlenie, środków na podjęcie działalności
gospodarczej.
Rezultat projektu:
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie pracy przez 257 osób oraz osiągnięcie wskaźnika efektywności
zatrudnieniowej dla:
• uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych na poziomie
co najmniej 43%,

•
•
•

osób niepełnosprawnych na poziomie co najmniej 17%,
osób długotrwale bezrobotnych na poziomie co najmniej 35%,
osób o niskich kwalifikacjach na poziomie co najmniej 48%.

Zgłoszenie do projektu:
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do Powiatowego Urzędu Pracy
w Wieluniu, ul. Sieradzka 56 A, 98-300 Wieluń (II piętro, Centrum Aktywizacji Zawodowej),
tel. (43) 843 47 33, e-mail: lowi@praca.gov.pl
Ponadto szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie można uzyskać u swojego doradcy klienta.
Informacje o poszczególnych formach wsparcia można uzyskać w następujących pokojach lub pod numerem
telefonu:
•
•
•

Staże/ bon na zasiedlenie - pok. 223, II piętro, tel. (43) 843 47 33 wew. 223
Prace interwencyjne - pok. 224, II piętro, tel. (43) 843 47 33 wew. 224
Środki na podjęcie działalności gospodarczej - pok.216, II piętro, tel. (43) 843 47 33 wew. 216

Rekrutację uczestników do projektu zakończono z dniem 27.08.2018r.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
Ważne linki:
• www.power.wup.lodz.pl
• www.funduszeeuropejskie.gov.pl
• www.mapadotacji.gov.pl
Pliki do pobrania:
1. Oświadczenie uczestnika projektu
2. Zasady realizacji projektu

