REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Oś priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy,
Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia
Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia
(projekty konkursowe)

„Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŃSKICH
REALIZUJE PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO pt.:
„Akcja Aktywizacja”
Okres realizacji projektu: 01.06.2018r.-31.05.2020r.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż. znajdujących się w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia.
Grupa docelowa – 128 osób powyżej 29 roku życia zarejestrowanych w PUP w Końskich jako osoby bezrobotne dla których określono II
profil pomocy (bezrobotni wymagający wsparcia), znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tzn. należący do przynajmniej
jednej
z poniższych kategorii:
- kobiety (projekt zakłada udział minimum 66 kobiet),
- osoby po 50 roku życia -projekt zakłada udział minimum 2 osób (1 kobieta/1 mężczyzna),
- osoby z niepełnosprawnościami -projekt zakłada udział minimum 7osób (4 kobiety/ 3 mężczyzn),
- osoby długotrwale bezrobotne -projekt zakłada udział minimum 34 osób (18 kobiet/ 16 mężczyzn),
- osoby z niskimi kwalifikacjami - projekt zakłada udział minimum 66 osób (35kobiet/ 31 mężczyzn)
-osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie
sprawowania opieki - projekt zakłada udział 15 osób.
Zapraszamy bezrobotne kobiety i bezrobotnych mężczyzn zarejestrowanych w PUP Końskie
do udziału w projekcie.
PUP w Końskich oferuje wszystkim uczestnikom projektu 2 formy wsparcia oraz obowiązkowo Indywidulany Plan Działania.
Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci indywidualnym poradnictwem zawodowym w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej,
w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
W odpowiedzi na zróżnicowane potrzeby uczestników projektu realizowane będą następujące formy wsparcia
- 28 osób skorzysta z grupowych szkoleń, przewidziane szkolenia umożliwiają zdobycie kwalifikacji z zakresu:
„Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie oraz technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)”
dla 21 uczestników projektu,
„Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 135-1” dla 7 uczestników projektu,
- 40 osób skorzysta z 6 miesięcznych staży,
- 40 osób skorzysta z 6 miesięcznych prac interwencyjnych,
- 20 osób podejmie pracę w ramach wyposażonego lub doposażonego stanowiska pracy.
Dodatkowo u 15 UP objętych wsparciem: staże, prace interwencyjne, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy w zależności od
zidentyfikowanych potrzeb budżet projektu przewiduje możliwość skorzystania ze zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi lub
osobą zależną ( realizowany na podst. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art. 61 oraz stosownego regulaminu)
Dofinansowanie projektu z UE: 1 378 226,94 PLN
Udział we wszystkich proponowanych formach wsparcia jest bezpłatny.
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 41/2604362 ( wew. 303, 210, 214).
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