Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
realizuje projekt pn. „Aktywni 30+"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe
Cel projektu: podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 130 (91K,
39M) osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Stalowej Woli, dla których został ustalony II profil pomocy.
Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2018 r. – 31 marca 2020 r.
Uczestnicy projektu: osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej
Woli w wieku powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin), dla których został ustalony II profil pomocy,
należące do co najmniej jednej z niżej wymienionych grup:


osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy
i aktywnie poszukujące zatrudnienia nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy) - co najmniej
22 osoby,



kobiety,



osoby z niepełnosprawnościami - co najmniej 3 osoby,



osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (tj. posiadające wykształcenie na poziomie do
ISCED 3, tj. wykształcenie nie wyższe niż ponadgimnazjalne) - co najmniej 55 osób.

Realizowane działania:


Indywidualny Plan Działania (dla 130 osób),



poradnictwo zawodowe (dla 130 osób) z możliwością ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu,



staże (dla 74 osób) z możliwością ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu oraz refundacji
kosztów opieki nad dzieckiem,



prace interwencyjne (dla 50 osób),



doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy (dla 10 osób, które ukończyły staż w ramach
projektu).

Planowane efekty:
Projekt zakłada, że po zakończeniu udziału w projekcie co najmniej 71 osób podejmie zatrudnienie na
okres minimum 3 miesięcy.
Wartość projektu: 1 294 260,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 1 190 660,00 zł
Nabory uczestników do projektu planowane są: XII 2018 r., I 2019 r., III-VIII 2019 r.

Informacja o terminach naborów podawana będzie w odrębnych komunikatach zamieszczonych na
stronie internetowej stalowawola.praca.gov.pl (sekcja „Aktualności") oraz na tablicy ogłoszeń w PUP.
Informacje dot. zakończonych naborów do projektu zamieszczane będą w sekcji „Archiwum
aktualności".

BIURO PROJEKTU
Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli
ul. Romana Dmowskiego 8
37-450 Stalowa Wola
tel. (15) 643-37-80
Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30
Bieżące informacje dotyczące realizacji projektu będą zamieszczane na stronie internetowej
stalowawola.praca.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń w PUP.

