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Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie w 2017 roku realizuje projekt pozakonkursowy:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim (III) w
ramach
Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy
Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku
pracy – projekty pozakonkursowe
Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku
życia pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim.
Projekt skierowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy w tym osoby
niepełnosprawne zarejestrowane w PUP w Kolnie jako bezrobotne (należących do I lub
II profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.
Wszyscy uczestnicy i uczestniczki projektu będą należeć do tzw. kategorii NEET. t.j.
osób, które:
1. Nie pracują
2. Nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie
stacjonarnym)
3. Nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu
uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych
lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).
W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do
kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie
aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni
Grupę docelową projektu będzie stanowić 171 osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolnie, w szczególności:
1. Osoby długotrwale bezrobotne – 44 osoby
2. Osoby niepełnosprawne – 2 osoby
3. Osoby o niskich kwalifikacjach – 105 osób
Formy wsparcia w projekcie:
• Pośrednictwo pracy z utworzeniem Indywidualnego Planu Działania – 171 osób;
• Staże – 135 osób;
• Prace interwencyjne - 6 osób
http://kolno.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/projekt/?p_auth=N6bVeeeW&p_p_id=101_INSTANCE_2Pgk5VlR...
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• Jednorazowe środki na działalność gospodarczą – 15 osób
• Bon na zasiedlenie – 15 osób
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników i
uczestniczki przedsięwzięcia odpowiednio w proporcjach:
•
•
•
•

Uczestnicy niekwalifikujący się do żadnej z poniższych grup – 43%,
Osoby niepełnosprawne – 17%,
Osoby długotrwale bezrobotne – 35%,
Osoby o niskich kwalifikacjach - 48%.

Ogółem wartość projektu wynosi: 1 490 002,00 zł, w tym wkład Europejskiego
Funduszu Społecznego 1 255 774,00 zł.
Okres realizacji: 01.01.2017r. - 31.12.2017r.

Sporządziła:
Specjalista ds. programów
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Załączniki
Harmonogram udzielonych wsparć w projekcie Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie kolneńskim (III) POWER w 2017
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