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Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu
na mocy umowy Nr POWR.01.01.01-26-0009/21-00 zawartej w dniu 26.02.2021 roku
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działania 1.1 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
realizuje projekt:
AKTYWIZACJA OSB MŁODYCH POZOSTAJACYCH BEZ PRACY W POWIECIE SANDOMIERSKIM (VII)
współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Realizację projektu zaplanowano w okresie od dnia 01.01.2021 do dnia 31.12.2022 roku.
Koszt bezpośredni projektu wynosi:
- w 2021 roku 1 858 107,38 zł w tym ze środków wspólnotowych w kwocie: 1 566 012,90 zł
- w 2022 roku 1 665 110,19 zł w tym ze środków wspólnotowych w kwocie: 1 403 354,87 zł
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia młodych os. bezrobotnych poniżej 30 roku
życia, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy powiatu sandomierskiego.
Dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza
umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych, która pozwoli na realizację najwłaściwszej
ścieżki rozwoju zawodowego określonej w Indywidualnym Planie Działania. Na tej podstawie PUP
realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy takie jak:
staże (60 kobiet 41 mężczyzn)
prace interwencyjne (20 kobiet 20 mężczyzn)
bony na zasiedlenie (51 kobiet 53 mężczyzn),
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (22 kobiety 23 mężczyzn)
Wsparciem w ramach projektu objęte zostanie 290 osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat
zarejestrowanych w PUP w Sandomierzu, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw.
młodzież NEET). Wsparcie będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji
Gwarancji dla młodzieży w Polsce to znaczy w ciągu 4 miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona
wysokiej jakości oferta zatrudnienia lub stażu, przy czym okres 4 miesięcy, w ciągu którego należy
udzielić wsparcia liczony jest od dnia przystąpienia do projektu.
Wśród osób objętych wsparciem 52,76% stanowić będą kobiety (153 osoby) a 47,24% mężczyźni (137
osób).
Zgodnie ze szczegółowymi kryteriami wyboru projektów, wśród uczestników projektu co najmniej 20%
ogółu stanowić będą osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji tj. z niepełnosprawnościami i/lub
długotrwale bezrobotne i/lub o niskich kwalifikacjach.
W projekcie zapewnia się możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu
włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO oraz współpracę w tym
zakresie z działającymi na obszarze realizacji projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej
poprzez poinformowanie ich o realizacji projektu, zamieszczenie informacji o realizacji projektu na
swojej stronie internetowej.
Projekt zakłada minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej:
dla osób w najtrudniejszej sytuacji , w tym imigranci, reemigranci, osoby z niepełnosprawnościami,
osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami- na poziomie co najmniej 44%,
dla pozostałych uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z powyżej wymienionych grup – na
poziomie co najmniej 59,50%.
https://sandomierz.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/projekt
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Szczegółowe informacje dotyczące projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia
pozostających bez pracy w powiecie sandomierskim (VII)" uzyskać można w Centrum Aktywizacji
Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Sandomierzu.
www.mapadotacji.gov.pl
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