Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób po 29. roku życia
pozostających bez pracy w powiecie wieluńskim (IV)” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
Wartość projektu: 1 470 378,00 zł
Maksymalny poziom dofinansowania UE: 1 249 821,40 zł
Okres realizacji projektu: 01.01.2018r. – 30.06.2019r.
Cel projektu: zwiększenie możliwości zatrudnienia osób po 29. roku życia pozostających bez pracy
w powiecie wieluńskim.
Uczestnicy projektu:
Projekt skierowany jest do osób po 29. roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP
w Wieluniu jako osoby bezrobotne (w I lub II profilu pomocy), które znajdują się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- osób po 50. roku życia,
- osób długotrwale bezrobotnych,
- kobiet,
- osób z niepełnosprawnościami,
- osób o niskich kwalifikacjach.
Przewidywana liczba osób do objęcia wsparciem: 150 osób, w tym 16 osób po 50. roku życia oraz
4 osoby bezrobotne z niepełnosprawnościami.
Zakres pomocy:
Wsparcie w ramach projektu będzie opierało się na indywidualnej i kompleksowej pomocy.
Udzielenia wsparcia w projekcie będzie poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji
i problemów zawodowych danego uczestnika projektu, m.in. poprzez opracowanie/aktualizację
Indywidualnego Planu Działania. Analiza ta pozwoli na dopasowanie oferty w taki sposób, aby
odpowiadała na rzeczywiste potrzeby danego uczestnika projektu. Każdy z uczestników projektu
otrzyma wsparcie (tj. przewidziane w projekcie: staże, prace interwencyjne, środki na podjęcie
działalności gospodarczej oraz wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego) z uwzględnieniem profilu pomocy, które zostanie zidentyfikowane u niego jako
niezbędne w celu poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.
Rezultat projektu:
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie pracy przez 68 osób oraz osiągnięcie wskaźnika
efektywności zatrudnieniowej dla:
• osób w wieku 50 lat i więcej - na poziomie co najmniej 33%,
• kobiet - na poziomie co najmniej 39%,
• osób z niepełnosprawnościami - na poziomie co najmniej 33%,
• osób długotrwale bezrobotnych - na poziomie co najmniej 30%,
• osób o niskich kwalifikacjach - na poziomie co najmniej 38%.
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:
(Aktualizacja z dnia 16.01.2019r.)

Forma aktywizacji

Termin naboru

Dane kontaktowe

staże

Nabór zakończony

pok. 223, II piętro,
tel. (43) 843 47 33 wew. 223

prace interwencyjne

Nabór zakończony

pok. 224, II piętro,
tel. (43) 843 47 33 wew. 224

wyposażenie/doposażenie
stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego

Nabór zakończony

pok. 215, II piętro,
tel. (43) 843 47 33 wew. 215

środki na podjęcie działalności
gospodarczej

Nabór zakończony

pok. 216, II piętro,
tel. (43) 843 47 33 wew. 216

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.rpo.wup.lodz.pl
• www.rpo.lodzkie.pl
• www.mapadotacji.gov.pl
• www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie
Działanie VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy

