Miejski Urząd Pracy w Płocku
rozpoczął w roku 2018 realizację projektu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Płocku (III)”
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 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku
życia pozostających bez pracy w Mieście Płocku.





Całkowita wartość projektu - 3 817.879,67 zł, w tym:
Dofinansowanie ze środków wspólnotowych (EFS) - 3 217.708,99 zł,



Dofinansowanie z wkładu krajowego



Wartość projektu w roku 2018 - 2 038.213,67 zł, w tym:
Dofinansowanie ze środków wspólnotowych (EFS) - 1 717.806,49 zł,



Dofinansowanie z wkładu krajowego



Wartość projektu w roku 2019 - 1 779.666,00 zł, w tym:
Dofinansowanie ze środków wspólnotowych (EFS) - 1 499.902,50 zł,



Dofinansowanie z wkładu krajowego

W ramach projektu zaplanowano:
Zorganizowanie stażu dla 282 osób:


2018 rok – 156 osób,



2019 rok – 126 osób.

- 600.170,68 zł

- 320.407,18 zł

- 279.763,50 zł





Przyznanie bonu na zasiedlenie dla 83 osób:


2018 rok – 45 osób,



2019 rok –38 osób.

Przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 67 osób:


2018 rok – 35 osób,



2019 rok – 32 osób.

Ww. działania przyczynią się do:
- nabycia lub uzupełnienia doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie
wykonywania danego zawodu, a także nauczą zachowań w miejscu pracy i zasad funkcjonowania różnego
rodzaju instytucji,
- otrzymania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia
poza miejscem dotychczasowego zamieszkania,
- rozwoju przedsiębiorczości na lokalnym rynku pracy - powstania nowych miejsc pracy.
Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Miejskim Urzędzie
Pracy w Płocku jako bezrobotne, dla których ustalono I lub II profil pomocy (w przypadku profilu I tylko
w uzasadnionych przypadkach), 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 z niepełnosprawnościami 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 albo zaniedbuje
obowiązek szkolny lub nauki),
- 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 zakłada udzielenie wsparcia w ciągu 4 miesięcy zgodnie ze standardami określonymi w Gwarancji
dla Młodzieży tj. dla osób do 25 roku życia od dnia rejestracji w urzędzie pracy, natomiast dla osób powyżej 25 roku
życia od dnia przystąpienia do projektu.

Przy realizacji ww. projektu przestrzegana jest zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

