Miejski Urząd Pracy w Płocku
zakończył w 2017 roku realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Płocku (II)”
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 01.01.2016 r. do 31.12.2017 r.
Celem głównym projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych
do 29 roku życia pozostających bez pracy w Mieście Płocku.

Uczestnicy projektu - 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).

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW ZAPLANOWANA
DLA 466 OSÓB BEZROBOTNYCH W LATACH 2016-2017

Ogółem
3 943 112,89 zł,
w tym EFS
3 323 255,53 zł

466
osób

Miejski Urząd Pracy w Płocku w latach 2016-2017 w ramach projektu:
 zorganizował program stażu dla 369 osób bezrobotnych, na stanowiskach
m.in. takich jak: referent administracyjno – biurowy, referent księgowy, inspektor
ds. finansowych, doradca finansowy, specjalista ds. marketingu, terapeuta
uzależnień, terapeuta motoryki ręki dzieci z zaburzeniami rozwoju, technik
masażysta, pomoc psychologiczna, opiekun osoby starszej, laborant, technik RTG –
technik elektroradiolog, technik urządzeń radiokomunikacyjnych, monter instalacji
systemu inteligentnego domu, pomocnik operatora maszyn produkcyjnych,
instruktor pływania, asystent muzealny, programista JAVA, technik weterynarii.
 zorganizował szkolenia grupowe dla 70 osób bezrobotnych:
 Spawanie metodą TIG 141 dla 35 osób bezrobotnych,
 Spawanie metodą MAG 135 dla 15 osób bezrobotnych,
 Kierowca wózków jezdniowych dla 20 osób bezrobotnych.
 przyznał jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 27 osób.
bezrobotnych.

Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej lokalny rynek
pracy zasiliło 27 mikroprzedsiębiorstw w następujących sektorach:
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Branże otwieranych firm z sektora:
Doradztwo finansowe, Gabinet masażu, Fryzjerstwo i zabiegi kosmetyczne,
Działalność
fizjoterapeutyczna,
Działalność
prawnicza,
Zarządzanie
nieruchomościami, Działalność weterynaryjna, Usługi remontowo – budowlane,
Usługi montersko – spawalnicze.

USŁUGI

Korzyści dla uczestników projektu, wynikające z udziału
w niżej wymienionych programach:

STAŻ

 przygotowanie do samodzielnego wykonywania
powierzonych czynności i zadań na stanowisku pracy,
 zdobycie nowych umiejętności praktycznych
oraz dostosowanie ich do aktualnych potrzeb rynku pracy,
 poznanie zasad funkcjonowania w środowisku pracy,
 zdobycie lub uzupełnienie wiedzy,
 zdobycie doświadczenia zawodowego, umożliwiającego
zarówno wejście, jak i powrót na rynek pracy,
 wypłata stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku
podstawowego dla bezrobotnych,
 możliwość zamieszczenia w CV oraz w liście
motywacyjnym informacji o odbyciu stażu.

SZKOLENIE

 zdobycie, podniesienie lub zmiana
kwalifikacji i umiejętności zawodowych
zgodnie z potrzebami rynku pracy, co ułatwi
znalezienie zatrudnienia w zawodach
poszukiwanych przez pracodawców,
 wypłata stypendium w wysokości 120%
 kwoty zasiłku podstawowego dla
bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar
godzin szkolenia wynosi co najmniej 150
godzin.

PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA
PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 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

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.

