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Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (IV)
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie z dniem 1 lipca 2018 roku rozpoczął realizację projektu pt.
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim (IV) w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa „Osoby młode na rynku pracy",
Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty
pozakonkursowe", Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego".
Okres realizacji: 01.07.2018 r. – 31.12.2019 r.

GRUPA DOCELOWA:
Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osób z
niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opocznie jako bezrobotne,
w tym w szczególności tych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. Młodzież NEET.
Podczas procesu rekrutacji priorytetowo będą traktowane osoby niepełnosprawne, z niskimi
kwalifikacjami (tj. osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym lub wyższym) oraz osoby długotrwale
bezrobotne tj:
- osoby do 25 roku życia bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy
- osoby w wieku 25 lat i więcej bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
Dodatkowo ze wsparcia mogą skorzystać byli uczestnicy projektów z zakresu wyłączenia społecznego
(realizowanych w ramach celu tematycznego 9 RPO)

ZAKRES POMOCY:
W ramach przedmiotowego projektu tutejszy urząd zakłada realizację następujących form wsparcia:
pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe
staże
prace interwencyjne
bony szkoleniowe
bony na zasiedlenie
jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej
wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Wartość projektu wynosi 3 424 676,00 PLN w tym wkład EFS 2 825 088,00 PLN.
84,28 % poziom wkładu UE – 15,72 % krajowy wkład publiczny.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia
pozostających bez pracy w powiecie opoczyńskim.
Planowane efekty:
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez osoby zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Opocznie.
https://opoczno.praca.gov.pl/po-wer1
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Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci,
reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi
kwalifikacjami (do poziomu ISCED 3) - 39%.
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nie należących do ww. grup - 54%.

_____________________________________________________________________________________________
Szczegółowych informacji o realizacji projektów udzielają:
Katarzyna Kowalczyk
Specjalista ds. programów - Doradca Klienta Pokój nr 3 (parter)
Tel. 44 755-51-00 do 03 wew. 005
e-mail: k.kowalczyk@pupopoczno.pl
Katarzyna Przybyła
Specjalista ds. programów - Doradca Klienta Pokój nr 3 (parter)
Tel. 44 755-51-00 do 03 wew. 005
e-mail: k.przybyla@pupopoczno.pl
https://opoczno.praca.gov.pl/po-wer1
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Osoby zainteresowane udziałem w projekcie i skorzystaniem z realizowanych form wsparcia mogą
zgłaszać się osobiście do swojego Doradcy Klienta w PUP w Opocznie (pokój: 4, 12, 17, 18, 19).
Nabory na poszczególne formy wsparcia (możliwość składania wniosków) są ogłaszane sukcesywnie w
siedzibie urzędu i na stronie internetowej www.opoczno.praca.gov.pl

Załączniki
klauzula informacyjna-PO WER IV.pdf (pdf, 322 KB)
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