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Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie realizuje projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie lubińskim(V)" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)
Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt jest skierowany do 284 osób młodych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych
w PUP jako bezrobotne, spośród których co najmniej 60% należy do kategorii NEET
NEET – oznacza osobę, która spełnia łącznie 3 warunki:
nie pracuje (t.j. jest bezrobotna lub bierna zawodowo)
nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje
obowiązek szkolny lub nauki),
nie szkoli się (tj. nie uczestniczy 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.
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających
bez pracy w powiecie lubińskim.
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu na poziomie:
44% w przypadku osób w najtrudniejszej sytuacji ((w tym imigranci, reemigranci, osoby z
niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do
poziomu ISCED3)),
59,5% w przypadku osób niekwalifikujących się do żadnej z powyżej wymienionych grup
docelowych.
Zadania przewidziane do realizacji w projekcie :
pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe oraz:
staż (rekrutacja w toku),
bon stażowy (rekrutacja w toku),
organizacja szkoleń (rekrutacja w toku),
bon na zasiedlenie(rekrutacja w toku),
https://lubin.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/projekt
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środki na podjęcie działalności gospodarczej (rekrutacja w toku)
prace interwencyjne (rekrutacja w toku),
doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy (rekrutacja w toku),
instrumenty dofinansowania COVID-19.

Rekrutacja do projektu przebiegać będzie zgodnie z zasadą równych szans, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami.
Projekt jest również skierowany do 310 osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub
przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19

Wartość projektu: 5 146 607,46 zł
Okres realizacji projektu: 01-01-2020– 31-12-2021
Szczegółowych informacji na temat projektu można uzyskać u pracowników Powiatowego Urzędu Pracy
w Lubinie, bądź bezpośrednio u koordynatora projektu Pani Marty Kamińskiej, p. 20, tel. 76 746 14 21.
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