Miejski Urząd Pracy w Płocku w 2015 roku
realizował projekt
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Płocku (I)”,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty
pozakonkursowe,
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Celem głównym projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia
pozostających bez pracy w Mieście Płocku.

Całkowita wartość projektu w 2015 roku - 2 057.900,00 zł, w tym:
 Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
 wkład krajowy

- 1 734.398,12 zł
- 323.501,88 zł

Miejski Urząd Pracy w Płocku w roku budżetowym 2015 pozyskał środki na sfinansowanie
realizacji następujących programów:



Zorganizowano staż dla 225 osób,

Udział osób bezrobotnych w programie stażu pozwolił nabyć, podwyższyć lub uzupełnić praktyczne umiejętności
zawodowe, jak również dostosować kwalifikacje i umiejętności do potrzeb rynku pracy, jak również pozwolił poznać
zasady funkcjonowania w środowisku pracy.



Zorganizowano szkolenia dla 32 osób, w następujących kierunkach:



Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej dla 15 osób,



Spawanie metodą MAG 135 dla 15 osób,



Kierowca operator wózków jezdniowych dla 2 osób.

Miejski Urząd Pracy w Płocku inicjował, organizował i sfinansował szkolenia dla osób bezrobotnych, w celu
podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse podjęcia lub utrzymania
zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, w szczególności w przypadku:


braku kwalifikacji zawodowych;



konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji;



utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie;



braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.



Przyznano jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 10 osób:

Miejski Urząd Pracy w Płocku dysponował środkami na dofinansowanie działalności gospodarczej
współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób bezrobotnych, które miały pomysł na otwarcie
własnej firmy, a nie posiadały wystarczającego kapitału.
Pomoc finansowa uzyskana dzięki uczestnictwu w ww. projekcie dała szansę na poprawę sytuacji ekonomicznej
osób bezrobotnych i ich rodzin, a nowopowstałe firmy przyczyniły się do rozwoju mikroprzedsiębiorstw
na lokalnym rynku pracy i tym samym wzmocniły branże, które generowały nowe miejsca pracy.

Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej lokalny rynek pracy zasiliły
mikroprzedsiębiorstwa w następujących dziedzinach:

Handel



Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub
Internet
Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Usługi
•
•
•

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Uczestnikami projektu były osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie
Pracy w Płocku jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu
(tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym osoby niepełnosprawne i osoby długotrwale bezrobotne (zgodnie z definicją
przyjętą przez Komisję Europejską).

Zgodnie z PO WER 2014-2020 osobą z kategorii NEET jest osoba młoda, która spełnia łącznie trzy
następujące warunki:
- nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
- nie szkoli (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).

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przy realizacji ww. projektu przestrzegana była polityka równości szans
i zapobiegania dyskryminacji i równości szans płci.

MIEJSKI URZĄD PRACY
w PŁOCKU

