„Aktywizacja osób pozostających bez pracy powyżej 29 roku życia znajdujących się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie puławskim (I)”
Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa- projekty PUP
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020
GŁÓWNY CEL PROJEKTU:


Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia bez pracy, w powiecie puławskim.

OKRES REALIZACJI:


1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2015 r.

GRUPA DOCELOWA:
W projekcie, zgodnie z zapisami SZOOP RPO WL 2014-2020 grupę docelową stanowią:


osoby w wieku 30 lat i więcej zarejestrowane w PUP/MUP jako osoby bezrobotne, dla których został ustalony I (tzw. bezrobotni
aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia) profil pomocy, należące co najmniej do jednej z następujących grup:








osoby w wieku 50 lat i więcej,
osoby długotrwale bezrobotne,
kobiety,
osoby z niepełnosprawnościami,
osoby o niskich kwalifikacjach;

rolnicy i członkowie ich rodzin, tj. współmałżonek lub domownik w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w PUP/MUP jako osoby
bezrobotne dla których został ustalony I (tzw. bezrobotni aktywni) lub II (tzw. wymagający wsparcia) profil pomocy należące co
najmniej do jednej z następujących grup:







osoby w wieku 50 lat i więcej,
osoby długotrwale bezrobotne,
kobiety,
osoby z niepełnosprawnościami,

osoby o niskich kwalifikacjach
prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.

ZADANIA:


Indywidualny Plan Działania: określono 56 uczestnikom projektu profil pomocy, a następnie sporządzono 56 Indywidualnych
Planów Działania.



Poradnictwo zawodowe/pośrednictwo pracy: objęto 56 osób usługą pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego. Usługi
posłużyły do identyfikacji barier i potrzeb rozwoju zawodowego uczestnika oraz do określenia kolejnych form pomocy służących
zwiększeniu szans na zatrudnienie.



Staże zawodowe: zrealizowano staże dla 9 uczestników projektu. Osoby objęte wsparciem w ramach zadania nabyły praktyczne
umiejętności oraz zdobyły doświadczenie zawodowe.



Szkolenia: przeszkolono 21 uczestników projektu. Przeprowadzone szkolenia były szkoleniami zawodowymi, które zakończyły
się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje oraz zakończyły się egzaminem zewnętrznym, który zweryfikował
kwalifikacje zawodowe.



Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy: utworzono 31 nowych stanowisk pracy.

BUDŻET PROJEKTU:
Wydatki ogółem:

732 764,82 zł

z tego:
Wydatki bezpośrednie

732 764,82 zł

Wydatki pośrednie

0 zł
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