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„Aktywizacja zawodowa osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie
brzozowskim (III)" - Dodatkowe środki na
aktywizację osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie brzozowskim i
przedłużenie realizacji projektu do
30.04.2019 r.
PUP Brzozów Data publikacji: 02.07.2018

AKTUALIZACJA

(02.07.2018

r.)

!!!

Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie informuje o otrzymaniu dodatkowych środków
finansowych w wysokości ponad 2 mln zł na kontynuację projektu „Aktywizacja
zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim
(III)". Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś
priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielone z
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Dzięki dodatkowym środkom realizacja
projektu, który rozpoczął się 01 stycznia 2017 r. zostanie przedłużona do końca
kwietnia 2019 r. , a liczba osób które będą mogły wziąć udział w projekcie wzrośnie o
ok. 220 osób. Łącznie projektem zostanie objętych 656 osób, w tym prawie 57 %
stanowić
będą
kobiety.
Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby w wieku 18-29 lat bez
pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (dla których został ustalony I
lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu formalnym i
szkoleniu - tzw. młodzież NEET. W zakresie tym mieszczą się: osoby młode w
wieku 18-29 lat, osoby, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie
stacjonarnym ani nie szkolą się, przy czym za kształcenie formalne należy uznać
kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym, osoby, które kształcą się w trybie
zaocznym lub wieczorowym oraz szkolą się ze środków prywatnych. Ponadto
uczestnikami projektu będą osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby
z
niepełnosprawnościami. Każdy z uczestników projektu zostanie objęty indywidualnym
ale i kompleksowym wsparciem. Projekt zakłada dla każdego z uczestników projektu
identyfikację potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia
zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy ( ustalenie
profilu pomocy oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania),
poradnictwo zawodowe, w zakresie planowania kariery zawodowej, w tym
http://brzozow.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/projekt/?p_auth=TsFpTie4&p_p_id=101_INSTANCE_2Pgk5V...
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podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, a także
kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu
zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby. Ponadto każda osoba w
zależności od potrzeb zostanie objęta co najmniej jednym z działań kosztowych, które
przewiduje
realizacja
projektu,
mianowicie:
- stażem, mającym na celu nabycie lub uzupełnienie doświadczenia zawodowego oraz
praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu (dodatkowo 114
osób),
- skierowaniem na subsydiowane zatrudnienie (prace interwencyjne) osób u których
zidentyfikowano
adekwatność
tej
formy
wsparcia
(30
osób),
- wsparciem w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez
udzielenie pomocy bezzwrotnej w formie dotacji na utworzenie własnej firmy (20
osób),
- co najmniej 10 % uczestników, którzy nie będą mogli znaleźć zatrudnienia na
lokalnym rynku pracy otrzyma tzw. bony zasiedleniowe, które pozwolą na zmianę
miejsca zamieszkania i zatrudnienie na terenie innych powiatów/województw (22
osoby),
- 4 osoby, zostaną skierowane na profesjonalne szkolenia zawodowe, które pozwolą
nabyć
im
nowe
lub
podnieść
posiadane
kwalifikacje.
Dodatkowo w roku bieżącym PUP w Brzozowie uzyskał zgodę na rozszerzenie wsparcia
w projekcie o możliwość realizacji doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy u
pracodawców, którzy są zainteresowani utworzeniem nowych stanowisk pracy. Ta
forma wsparcia pozwoli na doposażenie 30 nowych miejsc pracy u pracodawców
zainteresowanych zatrudnieniem młodych osób pozostających bez pracy na terenie
naszego
powiatu.
Zapraszamy serdecznie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, zarówno
młode osoby pozostające bez pracy jak i pracodawców zainteresowanych pozyskaniem
nowych
pracowników.
Rekrutacja

do

projektu

potrwa

do

31.12.2018

r.

Informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu 13
43 080 92 lub bezpośrednio w PUP Brzozowie przy ulicy Kościuszki 2
(budynek Centrum) pokój nr 5. Zainteresowane osoby mogą różnież uzyskać
informacje u swoich doradców klienta w siedzibie PUP przy ul. Rynek 9
(pokoje
nr
24,25,31,35).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Powiatowy Urząd Pracy w Brzozowie rozpoczął z dniem 01.01.2017r. nabór
uczestników do projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających
bez
pracy
w
powiecie
brzozowskim
(III)"
Projekt „Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie
brzozowskim
(III)"
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego 2014 – 2020 (RPO WP), Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy,
Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty
pozakonkursowe
PUP.
Całkowita wartość projektu w 2017 r. wyniesie 1 625 677 zł (w tym 1 381 825,45
zł
to
wkład
UE)
Okres

realizacji

projektu:

01.01.2017

Projekt współfinansowany jest przez
Europejskiego
Funduszu

r.
Unię

do

30.04.2018

Europejską
Społecznego.

w

r.
ramach

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób
bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy a także
poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.
Projektem w 2017 r. planujemy objąć 124 osoby w następujących zadaniach:
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 28 osób – wartość
zadania
644
000
złotych,
- prace interwencyjne – 32 osoby – wartość zadania 187 180 złotych,
- doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy – 20 osób – wartość zadania 460 000
złotych.
staże
–
44
osób
–
wartość
zadania
334 497
złotych.
Projekt

skierowany

jest

do

następujących

grup:

1. Osoby powyżej 29 r. ż. (tj. osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w
projekcie mają ukończone 30 lat), bez pracy, zarejestrowane w PUP jako
bezrobotne, należące do I lub II profilu pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co
najmniej
do
jednej
z
następujących
grup:
osoby
od
50
roku
życia,
- osoby długotrwale bezrobotne ( pozostające bez pracy nieprzerwanie przez
okres ponad 12 m-cy łącznie z okresem pozostawania bez pracy przed dniem
zarejestrowania
w
PUP
)
kobiety,
osoby
niepełnosprawne,
- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (osoby posiadające wykształcenie średnie
lub
niższe).

http://brzozow.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/projekt/?p_auth=TsFpTie4&p_p_id=101_INSTANCE_2Pgk5V...

3/4

stajacych
21.11.2018
bez pracy w powiecie brzozowskim (III)" - Dodatkowe srodki na aktywizacje osob mlodych pozostajacych bez pracy w powiecie brzozowskim i pr

2. Rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do
wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa należący do ww. grup.
Kryteria
dostępu
do
udziału
w
projekcie:
I.
Kryterium
dot.
efektywności
zatrudnieniowej
a) dla osób w wieku 50 lat i więcej – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na
poziomie
co
najmniej
33%,
b) dla osób z niepełnosprawnościami – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na
poziomie
co
najmniej
33%,
c) dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na
poziomie
co
najmniej
30%,
d) dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na
poziomie
co
najmniej
38%,
e) dla kobiet – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie co najmniej 39%
II. Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób niepełnosprawnych w
proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych
zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w rejestrze danego PUP,
kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach projektu (należących do I
lub II profilu) w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób
bezrobotnych
(wg
stanu
na
31.12.2016
r.).
III. Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób w wieku 50+ w proporcji co
najmniej takiej samej, jak proporcja osób w wieku 50+ zarejestrowanych
jako osoby bezrobotne w rejestrze danego PUP, kwalifikujące się do objęcia
wsparciem
w ramach projektu (należących do I lub II profilu) w stosunku do ogólnej
liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (wg stanu na 31.12.2016 r.).
IV. Projekt zakłada, że proces rekrutacji zakończy się do 31.12.2017 r.
V. Projekt zakłada nabór zarówno w III jak i IV kwartale 2017 r. dla co
najmniej 15% (III kw.) i 10% (IV kw.) uczestników projektu. Pierwszeństwo w
przyjęciu do projektu będą miały osoby, które zgodnie z zaplanowaną ścieżką
zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania 8.2 RPO
WP oraz uczestnicy projektów w ramach Działania 7.4. RPO WP kwalifikujący
się do objęcia wsparciem.
Załączniki
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa projekt POWER 29.06.2018.pdf
I Oświadczenie o przystąpieniu do uczestnictwa w projekcie - aktualizacja.pdf
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