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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 (IV)" w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy,
Działania 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania
powiatowych urzędów pracy 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 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy we Włocławku i
powiecie włocławskim, w szczególności: osób powyżej 50 roku życia, kobiet, osób z
niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich
kwalifikacjach.
Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w okresie realizacji projektu i będzie się
odbywać zgodnie z zasadami niedyskryminacji i przejrzystości oraz będzie uwzględniać
zasady promowania równouprawnienia kobiet i mężczyzn a także niedyskryminacji i
zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie rekrutacja uczestników prowadzona będzie z
zapewnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych.
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia zgodne z kryterium
dostępu oraz metodologią mierzenia efektywności zatrudnieniowej liczoną drugim
sposobem wskazanym w Komunikacie w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów
kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów Operacyjnych
uwzględniającym zatrudnienie na podstawie stosunku pracy oraz samozatrudnienie:
minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej
sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, os. w wieku 50 lat i więcej, kobiet, os. z
niepełnosprawnościami, os. długotrwale bezrobotne, os. z niskimi kwalifikacjami do
poziomu ISCED 3 - 42%; minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla
pozostałych osób nienależących do ww. grup - 52%.
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Formy wsparcia: Przedstawienie uczestnikowi projektu 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. Uczestnikom projektu zostaną
zaproponowane następujące rodzaje wsparć: pośrednictwo pracy, poradnictwo
zawodowe, szkolenia zawodowe, finansowanie studiów podyplomowych, staże, prace
interwencyjne, doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy, jednorazowe środki na
podjęcie działalności gospodarczej.
W projekcie zapewniona jest możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom
projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu
tematycznego 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Wsparciem w ramach projektu planuje się objąć 1420 osób bezrobotnych, w tym:
- 412 osób powyżej 50 roku życia;
- 781 kobiet;
- 43 osoby z niepełnosprawnościami;
- 384 osób długotrwale bezrobotnych;
- 1065 osób o niskich kwalifikacjach;
- 10 osób nienależących do ww. grup.
Okres realizacji: projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31
grudnia 2020 r.
Rekrutacja prowadzona jest przez cały okres realizacji projektu – kontakt:
PUP we Włocławku, centrala tel. 54 234 00 89/90
DOTACJE wew. 25, 40, email: adobska@wloclawek.praca.gov.pl
DOPOSAŻENIA wew. 16, email: aowieczka@wloclawek.praca.gov.pl
PRACE INTERWENCYJNE wew. 25, 40, email: ajastrzebska@wloclawek.praca.gov.pl
STAŻE wew. 28, 54, email: kgizynska@wloclawek.praca.gov.pl,
mstefanska@wloclawek.praca.gov.pl
SZKOLENIA, STUDIA PODYPLOMOWE wew. 11, email:
dkaminska@wloclawek.praca.gov.pl
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