13.05.2021 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie czarnkowsko trzcianeckim (V) - realizacja projektu

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i
poszukujących pracy w powiecie czarnkowsko trzcianeckim (V) - realizacja projektu
Autor: Magdalena Mieloch Data publikacji: 21.10.2019 Data modyfikacji: 05.05.2021

Projekt pozakonkursowy pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w
powiecie czarnkowsko-trzcianeckim (V)" realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w
ramach Osi priorytetowej 6. Rynek pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i
poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego 2014-2020.
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2022 r.
Całkowita kwota projektu: 5 355 100,62 zł
w tym rok 2019: 776 481,68 zł
rok 2020: 2 042 257,76 zł
rok 2021: 1 242 499,90 zł
rok 2022: 1 293 861,28 zł
Poziom finansowania projektu wynosi:
85,00 % wkład UE,
15,00 % kwota w części wkładu krajowego
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia
pozostających bez pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie.
Uczestnicy projektu:
Wsparcie w ramach projektu adresowane jest dla ok.517 osób powyżej 29 roku życia zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, z ustalonym I lub II profilem pomocy, należące co
najmniej do jednej z poniższych grup:
- kobiety
- osoby długotrwale bezrobotne
- osoby z niepełnosprawnościami
- osoby o niskich kwalifikacjach
- osoby w wieku 50 lat i więcej
W ramach projektu każdy z uczestników zostanie objęty kompleksowym wsparciem
w formie pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego oraz co najmniej jednej
z zaplanowanej dla niego formy aktywizacji, tj.:
- staże – ok. 144 osoby,
- szkolenia zawodowe – ok. 116 osób,
- prace interwencyjne – ok. 133 osoby,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – ok. 124 osoby.
Ponadto w roku 2020/2021 projekt adersowany jest również do pracodawców zatrudniających osoby
powyżej 29. roku życia oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. W celu
https://czarnkow.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/projekty
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ograniczenia negatywnych skutków pandemii, m.in. uniknięcia utraty zatrudnienia przez pracowników
lub zawieszenia działalności gospodarczej, realizowane będzie wsparcie na rzecz ww. grup zgodnie z art.
15zzb, 15zzc i 15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych.
Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji w 2022 r. osiągnięcie wskaźnika efektywności
zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 45 % dla wszystkich grup docelowych.
Rekrutacja do projektu:
Rekrutacja na poszczególne formy wsparcia następuje w systemie ciągłym – do wyczerpania środków
finansowych. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do swojego doradcy
klienta.
Szczegółowych informacji na temat realizowanego
wsparcia udzielają:
Powiatowy Urząd
Powiatowy Urząd Powiatowy Urząd
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Pracy Filia w
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W związku z trwającym stanem pandemii COVID-19, część środków finansowych w ramach projektu
została przesunięta na realizację nowych instrumentów, mających na celu złagodzenie negatywnych
skutków pandemii wśród przedsiębiorców. Ponadto wsparcie w ramach projektu dla osób zagrożonych
skutkami pandemii COVID-19 tj. pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, przedsiębiorcy i
organizacje pozarządowe realizowane jest w 2020/2021 r. w ramach środków rezerwy FP
przeznaczonych na nowe instrumenty PUP w związku z COVID-19.
Projekt zostanie zrealizowany zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
W projekcie zapewnia się również możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektu z
zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO.
https://czarnkow.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/projekty
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Ogólnych informacji o projekcie udziela koordynator projektu: Magdalena Mieloch – specjalista ds.
programów , tel. 67 253 85 84, siedziba PUP w Czarnkowie pok. nr 2.
Załączniki
plakat WRPO V_2019-2022_ urząd 2021.pdf (pdf, 292 KB)
plakat służący do oznaczania miejsca realizacji projektu WRPO V.pdf (pdf, 246 KB)
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