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Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, iż od 20 maja 2017 r. rozpoczyna
realizację programu specjalnego „Parki Gminy Boniewo I".
CEL PROGRAMU I UCZESTNICY PROGRAMU:
Głównym celem programu specjalnego „Parki Gminy Boniewo I" będzie aktywizacja
społeczno-zawodowa 18 bezrobotnych, mieszkańców gminy Boniewo, poprzez
zastosowanie kompleksowego wsparcia, co w efekcie przyczyni się do podjęcia
zatrudnienia przez co najmniej 83% uczestników programu. Celem pośrednim będzie
zwiększenie atrakcyjności gminy i podniesienie jej potencjału gospodarczego dzięki
rozwojowi aktywnej turystyki i rekreacji.
Adresatami programu specjalnego będzie 18 osób bezrobotnych, zarejestrowanych
w PUP we Włocławku, które spełniać będą poniższe kryteria:
• mieszkaniec gminy Boniewo;
• osoba bez doświadczenia zawodowego lub kwalifikacji zawodowych lub której
doświadczenie zawodowe lub kwalifikacje zawodowe zostaną ocenione jako
zdezaktualizowane, nieodpowiednie/nieprzydatne na rynku pracy;
• osoba bezrobotna, dla której ustalono III lub II profil pomocy.
Spośród osób, które spełniają powyższe kryteria, w pierwszej kolejności do programu
zostaną zakwalifikowani bezrobotni, w stosunku do których wcześniej stosowane usługi
i instrumenty rynku pracy okazały się niewystarczające do powrotu na rynek pracy,
bądź utrzymania miejsca pracy.
OKRES REALIZACJI:
Od 20 maja 2017r. do 30 listopada 2017r.
OPIS DZIAŁAŃ:
Zadania wykonywane przez uczestników programu będą koncentrować się na
następujących czynnościach:
•
•
•
•
•
•

pracach porządkowych na terenie parków,
inwentaryzacji roślinności w parkach,
usunięciu kilkuletnich samosiewów drzew i krzewów na terenie parków,
przeprowadzeniu cięć sanitarnych i technicznych w koronach drzew,
odtwarzaniu podstawowych urządzeń melioracyjnych na terenie parków,
sadzeniu nowych drzew i krzewów.

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROGRAMU – maj 2017r.
ETAP DORADCZY: indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym – maj 2017r.
ETAP AKTYWIZACJI:
1. Szkolenia dla 18 osób, czas trwania od maja do czerwca 2017r.
• Szkolenie pilarz-drwal, czas trwania szkolenia: 1 miesiąc.
• Szkolenie konserwator terenów zielonych – ogrodnik, czas trwania szkolenia 1
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miesiąc.
• Szkolenie obsługi kos spalinowych – wykaszarek, czas trwania szkolenia 3 dni.
2. Pośrednictwo pracy.
3. Roboty publiczne dla 18 osób, czas trwania od czerwca do października 2017r.
4. Zakup specyficznych elementów wspierających zatrudnienie.
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