Chcesz zmienić swoją sytuację na rynku pracy?
Jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Puławach jako bezrobotny?
Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym projekcie:

„KROK DO SUKCESU”
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie
poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

Nasz główny cel: podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz
zdolności do zatrudnienia 296 osób bezrobotnych oraz stworzenie
warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w powiecie puławskim.
Cele szczegółowe projektu to:
ułatwianie wejścia na rynek pracy osobom młodym oraz
długotrwale pozostającym bez zatrudnienia,
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości,
tworzenie zachęt dla pracodawców do zatrudnienia osób
w trudnej sytuacji na rynku pracy,
zwiększenie dostępu do szkoleń,
dostosowanie kwalifikacji i umiejętności do potrzeb rynku
pracy.
Uczestnicy projektu mogą skorzystać z następujących form
wsparcia:
Zadania

Liczba
osób

szkolenia zawodowe

96

staż

62

przygotowanie zawodowe

92

prace interwencyjne

2

refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej

5

przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności
gospodarczej

49

doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego w ramach prac interwencyjnych

1

Beneficjentom projektu zostaną udzielone również usługi rynku
pracy w postaci poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej,
pośrednictwa pracy oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy
na różnych etapach uczestnictwa.

Wśród uczestników projektu będą:
bezrobotni do 25 roku życia,
bezrobotni długotrwale,
bezrobotne kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęły
zatrudnienia
bezrobotni powyżej 50 roku życia,
bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych,
bezrobotni bez doświadczenia zawodowego,
bezrobotni bez wykształcenia średniego,
bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do
18 roku życia,
bezrobotni niepełnosprawni,
Planowane kierunki szkoleń w 2008r.:
Operator drobnego sprzętu drogowego
Komputer i internet z obsługą kasy fiskalnej i minimum sanitarnym
Wykańczanie wnętrz w budownictwie
Kelner – barman z modułem języka angielskiego
Spawanie podstawowe w osłonie argonu i CO2
Grafika komputerowa z elementami tworzenia stron www
Księgowość komputera
Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym z minimum
sanitarnym
Recepcjonista z modułem języka angielskiego

Zakładane rezultaty: podjęcie zatrudnienia przez bezrobotnych, zdobycie
przez nich nowych lub dodatkowych kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie
nowych umiejętności praktycznych do wykonywania pracy.

Koszt realizacji projektu: 2 012 385,80 zł
Termin realizacji: 1 stycznia 2008r. – 31 grudnia 2008r.
Osobom dojeżdżającym do miejsca szkolenia, stażu
lub przygotowania zawodowego będą zwracane koszty
dojazdu.
Natomiast osobom samotnie wychowującym dzieci do 7 roku
życia zrefundujemy koszty opieki nad dzieckiem.

Szczegółowych informacji na temat w/w projektu udziela:
Agata Rafa – Specjalista ds. programów
Powiatowy Urząd Pracy w Puławach, ul. Lubelska 2G, 24-100 Puławy
tel. 081 887 94 76, 081 886 40 96, e-mail: arafa@pup.pulawy.pl

