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Adrianna Olech Data publikacji: 28.02.2019
Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach informuje, że realizuje projekt pt. „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie obornickim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój

Oś Priorytetowa: Osoby młode na rynku pracy
Działanie 1.1: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Podziałanie 1.1.1.: Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego
Okres realizacji:
od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r.
Cel projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w
powiecie obornickim.
Grupa docelowa:
Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do osób w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Obornikach jako bezrobotne (z ustalonym I lub II profilem pomocy),
które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. młodzież NEET (zgodnie z definicją PO WER), w tym
w szczególności:
kobiety,
osoby długotrwale bezrobotnie,
osoby o niskich kwalifikacjach,
osoby z niepełnosprawnościami,
imigranci oraz reemigranci zamieszkujący teren powiatu obornickiego.
Zaplanowane formy wsparcia:
Poradnictwo zawodowe
Pośrednictwo pracy
Staż – 100 uczestników
Szkolenia – 60 uczestników
Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 22 uczestników
Przewidywana liczba osób objętych wsparciem: 182 uczestników
Każdy z uczestników projektu objęty zostanie Indywidualnym Planem Działania.
O terminie realizacji poszczególnych form wsparcia będziemy informować na stronie internetowej w
aktualnościach oraz w zakładce projektu.
Całkowita wartość projektu:
2018 r.: 1.030.794,90 zł
2019 r.: 309.238,47 zł
Ogółem wartość projektu: 1.340.033,37 zł

https://oborniki.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/projekt
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Efekty:
Efektem podjętych działań będzie osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej na poziomie:
39% dla osób w najtrudniejszej sytuacji ( w tym imigranci, reemigranci, osoby
z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami).
54% dla uczestników niekwalifikujących się do żadnej z wyżej wymienionych grup.
Jesteś zainteresowany udziałem w projekcie, zgłoś się do swojego doradcy klienta w Urzędzie Pracy.
Jesteś pracodawcą zainteresowanym otrzymaniem wsparcia w ramach Projektu poniżej znajdują się linki
do wniosków na poszczególny formy wsparcia, które należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Obornikach.
Szczegółowe informacje można uzyskać:
1. Szkolenia: pok. 6 (tel. 61/653-66-39) (link)
2. Jednorazowe środki na otwarcie działalności gospodarczej: pok. 10 (tel. 61/653-66-32) (link)
3. Staż: pok. 10 (tel. 61/653-66-32) (link)
AKTUALNOCI PROJEKTOWE:
Informacja o wstrzymaniu naboru wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach
programu POWER (07.06.2019r.)
WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKW O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU
DLA OSB BEZROBOTNYCH
Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach informuje, że wstrzymuje nabór wniosków o zawarcie umowy o
zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój (wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego) od 15.03.2019 r.
do odwołania.
(15.03.2019)
DOFINANSOWANIE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach informuje, że aktualnie nie prowadzi naboru wniosków o
dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu
Społecznego) z powodu wyczerpania limitu środków finansowych.
(02.01.2019)
REFUNDACJA KOSZTW WYPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY
DLA SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA
Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach informuje, że nie prowadzi naboru wniosków o refundację
kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu
Społecznego) ze względu na brak środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
(02.01.2019)
SZKOLENIA DLA OSB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA
Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach zaprasza osoby bezrobotne do 30 roku życia do składania
wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój (wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego). Zapraszamy do składania
wniosków osoby bezrobotne, którym ukończenie danego szkolenia umożliwi zdobycie kwalifikacji.
Nabór prowadzony będzie do wyczerpania limitu środków finansowych.
https://oborniki.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/projekt
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Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej: http://oborniki.praca.gov.pl lub w siedzibie
Urzędu.
Więcej informacji udziela: Klaudia Krzysztofik, PUP CAZ,
I piętro, pok. Nr 6, tel. 61 653 66 39.
(02.01.2019)
Aktualizacja: 5.07.2019r.
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