Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu realizuje projekt pn. „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie wieluńskim (IV)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020.
Wartość projektu: 3 403 103,00 zł
Maksymalny poziom dofinansowania UE: 2 868 135,00 zł
Okres realizacji projektu: 13.03.2018r. - 31.12.2019r.
Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29. roku życia pozostających
bez pracy w powiecie wieluńskim.
Uczestnicy projektu:
Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat, w tym osób z niepełnosprawnościami,
zarejestrowanych w PUP w Wieluniu jako osoby bezrobotne spośród których co najmniej
60% stanowią osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie
z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w PO WER 2014-2020.
Za osobę należącą do grupy NEET uznaje się osobę, która:
• nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo);
• nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym);
• nie szkoli (tj. nie uczestniczyła w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych,
potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków
publicznych).
W przypadku osób w wieku 18-24 lat, okres zarejestrowania przed przystąpieniem do projektu
nie może być dłuższy niż 4 miesiące.
W ramach projektu planuje się objąć wsparciem 424 osoby, w tym 6 osób bezrobotnych
z niepełnosprawnościami oraz 74 osoby długotrwale bezrobotne.
Zakres pomocy: identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz
diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz kompleksowe i indywidualne
pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami
wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej oraz
jedna z form wsparcia: staż, bon na zasiedlenie, prace interwencyjne, środki na podjęcie działalności
gospodarczej, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.
Szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie można uzyskać u doradcy klienta.
Rezultat projektu:
Głównym rezultatem projektu będzie osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej dla:
• osób
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z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami
(do poziomu ISCED 3) – 39%,
• pozostałych osób nie należących do ww. grup – 54%.

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, fax. 43 886-05-18 wew. 130 , e-mail: lowi@praca.gov.pl, http://wielun.praca.gov.pl
Informacje o poszczególnych formach wsparcia można uzyskać w następujących pokojach
lub pod numerem telefonu:
(Aktualizacja z dnia 25.10.2019r.)
Forma aktywizacji zawodowej
Termin naboru
Dane kontaktowe
staż

Nabór zakończony

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

bon na zasiedlenie

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

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.power.wup.lodz.pl
• www.funduszeeuropejskie.gov.pl
• www.mapadotacji.gov.pl

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –
projekty pozakonkursowe
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

