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Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie realizuje projekt: „Aktywizacja osób od 30 roku
życia, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w
powiecie lubińskim" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD)
Oś priorytetowa: 8 Rynek pracy,
Działanie: 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy
Projekt jest skierowany do 242 osób od 30 roku życia zarejestrowanych w
PUP, zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku
pracy, tj.:
• kobiet
• osób o niskich kwalifikacjach zawodowych (do poziomu ISCED 3)
• osób długotrwale bezrobotnych (czas pozostawania bez pracy nieprzerwanie
przez okres 12 miesięcy- zalicza się tu również okres gotowości do pracy i
aktywnego
poszukiwania pracy również przed rejestracją w urzędzie)
• osób po 50 roku życia
• osób niepełnosprawnych
Celem projektu jest poprawa szans na zatrudnienie głównie osób bezrobotnych i
biernych zawodowo, zwłaszcza tych, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku
pracy (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami,
długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach)
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu
na poziomie:
• 44,3% w przypadku osób w najtrudniejszej sytuacji, tj.: kobiety, os. w wieku 50
lat i więcej, os. z niepełnosprawnościami, os. długotrwale bezrobotne, os. z
niskimi kwalifikacjami, imigranci, reemigranci).
• 60,4% w przypadku osób nienależących do ww. grup.
Okres rekrutacji do projektu: 01-01-2020 – 31-12-2021
Zadania przewidziane do realizacji w projekcie :
pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe oraz:
staż (rekrutacja w toku)
organizacja szkoleń (rekrutacja w toku)
organizacja prac interwencyjnych (rekrutacja w toku)
środki na podjęcie działalności gospodarczej (przewidywany termin rekrutacji II
2020r.)
• doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy (rekrutacja w toku.)
•
•
•
•
•
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Wartość projektu = kwota dofinansowania: 3 182 607,39 zł
Okres realizacji projektu: 01-01-2020 – 31-12-2021
Rekrutacja do projektu przebiegać będzie zgodnie z zasadą równych szans, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Szczegółowych informacji na temat projektu można uzyskać u pracowników
Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie, bądź bezpośrednio u koordynatora projektu Pani
Barbary Wiatrowskiej, p. 20, tel. 76 746 14 22.
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