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Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach realizuje Projekt - Aktywizacja osób
powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie białobrzeskim (I)
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020, Osi priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP- projekty
pozakonkursowe.
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat
i powyżej należących do grup defaworyzowanych pozostających bez pracy w powiecie
białobrzeskim.
Projekt zakłada aktywizację zawodową 193 osób bezrobotnych (89 K i 104 M)
(130 osób bezrobotnych w 2015 r. i 63 osoby bezrobotne w 2016 r.) w wieku 30 lat i
powyżej, zarejestrowanych w tut. Urzędzie.
Zgodnie z kryterium dostępu w ramach projektu zostanie objętych
wsparciem:
• 123 osoby (56K, 67M) długotrwale bezrobotnych, - 6 osób (3K i 3M)
niepełnosprawnych,
• 76 osób (36K i 40M) po 50 roku życia,
• 60 osób (30K i 30M) o niskich kwalifikacjach zawodowych,
• 89 kobiet
Uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy lub poradnictwem
zawodowym.
W 2015 roku 98 osób bezrobotnych zostanie skierowanych na staż, 30 osobom
bezrobotnym zostaną przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności
gospodarczej, 2 osoby bezrobotne zostaną skierowane na szkolenia indywidualne.
W 2016 roku 41 osób bezrobotnych odbędzie staż, 20 osób bezrobotnych otrzyma
środki na podjęcie działalności gospodarczej, 2 osoby bezrobotne zostaną skierowane
na szkolenie indywidualne.
Wartość projektu wynosi:
• 1 217 700,00 zł w 2015 roku.
• 1 001 200,00 zł w 2016 roku.
Projekt jest realizowany od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Białobrzegach
ul. Składowa 5, nr telefonu 48 613 24 80
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
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