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Miasto Włocławek, Powiat Włocławski/Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku realizuje
projekt „ Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych we Włocławku i
powiecie włocławskim (III)" w ramach Osi priorytetowej 8 Priorytetu Inwestycyjnego
8i „Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w
tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników"
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej
29 r. ż. zakwalifikowanych do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu
pomocy II (tzw. wymagający wsparcia) w szczególności:
•
•
•
•
•

osób powyżej 50 roku życia,
kobiet,
osób z niepełnosprawnościami,
osób długotrwale bezrobotnych,
osób o niskich kwalifikacjach

w powiecie włocławskim i we Włocławku. W szczególności projekt skierowany jest do:
1. bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami należących do I lub II profilu
pomocy w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób z niepełnosprawnościami
zarejestrowanych w PUP we Włocławku należących do I lub II profilu pomocy w
stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych należących do I
lub II profilu pomocy (23 osoby);
2. bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia należących do I lub II profilu
pomocy
w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób powyżej 50 roku życia
zarejestrowanych w PUP we Włocławku należących do I lub II profilu pomocy w
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stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych należących do I
lub II profilu pomocy (167 osób).
Projekt przewiduje realizację szkoleń, których efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub
nabycie kompetencji (w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020) potwierdzonych
formalnym dokumentem (np. certyfikatem). Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji
będzie każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich
sprawdzenia (np. w formie egzaminu).
Rekrutacja do projektu prowadzona będzie do dnia 31.12.2018 r. a odbywa się ona
zgodnie
z zasadami niedyskryminacji i przejrzystości oraz uwzględnia zasady promowania
równouprawnienia kobiet i mężczyzn a także niedyskryminacji i zrównoważonego
rozwoju. Jednocześnie rekrutacja uczestników prowadzona jest z zapewnieniem
dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez minimum:
•
•
•
•
•
•

33%
39%
33%
30%
38%
43%

osób w wieku 50 lat i więcej,
kobiet,
osób z niepełnosprawnościami,
osób długotrwale bezrobotnych,
osób o niskich kwalifikacjach,
osób nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych kategorii.

W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty
aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów
zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP we Włocławku realizować
będzie odpowiednio dobrane usługi
i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.
Wsparciem w ramach projektu planuje się objąć 1460 osób bezrobotnych
(staże-556 osób, szkolenia-482 osoby, doposażenia lub wyposażenia stanowiska
pracy-262 osoby, dotacje-161 osób).
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.
Budżet projektu wynosi: 14 893 693,00 zł z czego 12 659 639,00 zł (85%)
pochodzi ze środków wspólnotowych, a 2 234 054,00 zł (15%) z wkładu krajowego.

http://wloclawek.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/projekt/?p_auth=DSRiyuz6&p_p_id=101_INSTANCE_2Pgk...

2/2

