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Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy we Włocławku i
Powiecie Włocławskim (III)" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób
młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty
pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
• Okres realizacji projektu 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.
• Celem Projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż.
bez pracy, w tym
w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw.
młodzież NEET). Projektem planuje się objąć 1 938 osób (staż-1 256 os.,
szkolenie-230 os., dotacja-180 os., bon na zasiedlenie-242 os., wyposażenie lub
doposażenie stanowiskapracy-30 os.), w tym m. in.:
• osoby długotrwale bezrobotne,
• osoby niskich kwalifikacjach,
• osoby z niepełnosprawnościami.
• Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy, każdy z
uczestników otrzyma usługi (pośrednictwo, poradnictwo lub szkolenie) lub usługę
i instrument (staż, dotacja, bon na zasiedlenie lub wyposażenie/doposażenie
stanowiska pracy) dopasowane do potrzeb uczestnika i wynikające z jego
ustalonego profilu i Indywidualnego Planu Działań.
• Głównymi rezultatami projektu będzie podjęcie zatrudnienia co najmniej na
poziomie określonym
w kryterium dostępu, tj.: 35% spośród uczestników długotrwale bezrobotnych,
48% spośród uczestników
o niskich kwalifikacjach, 17% spośród uczestników niepełnosprawnych oraz 43%
spośród uczestników
z wyłączeniem osób długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach oraz
niepełnosprawnych.
• Całkowity budżet projektu wynosi 17 473 868,00 zł.
Kontakt:
54 234 00 89/90
https://wloclawek.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/projekt/?p_auth=CaJguZS1&p_p_id=101_INSTANCE_2Pg...
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STAŻE wew. 28, email: kgizynska@wloclawek.praca.gov.pl
SZKOLENIA wew. 11, email: dkaminska@wloclawek.praca.gov.pl
BONY wew. 28, email: kgizynska@wloclawek.praca.gov.pl
DOTACJE wew. 25, 40, email: ajastrzebska@wloclawek.praca.gov.pl
DOPOSAŻENIA wew. 16, email: aowieczka@wloclawek.praca.gov.pl
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