POWIATOWY URZĄD PRACY W LIMANOWEJ
REALIZUJE PROJEKT

„Równe szanse „ - Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
powyżej 30 r.ż. w tym osób powyżej 50 r.ż.
i osób z niepełnosprawnościami w powiecie limanowskim”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja Zawodowa,
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

2 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.
CEL PROJEKTU
Zwiększenie poziomu zatrudnienia osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie
limanowskim, w tym osób z niepełnosprawnościami

WARTOŚĆ PROJEKTU
822 239,01 zł

REKRUTACJA
I Edycja 02.07.2018 r. – 31.07.2018 r.
II Edycja 1 marca 2019 r. – 31.03.2019 r.
Etapy rekrutacji:
- wypełnienie i złożenie formularza zgłoszeniowego osobiście w Biurze projektu
- weryfikacja kryteriów formalnych
- weryfikacja kryteriów preferencyjnych (kobieta o niskich kwalifikacjach, kobiety
z niepełnosprawnościami, kobiety korzystające ze świadczeń pomocy społecznej)
-opracowanie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listy rezerwowej
- poinformowanie kandydatów o zakwalifikowaniu się do udziału w projekcie
- podpisanie deklaracji uczestnictwa

Do projektu może zostać zakwalifikowana osoba, która spełnia
łącznie następujące warunki:
a. Jest osobą bezrobotną w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Limanowej, zakwalifikowaną do II profilu pomocy (tzw. wymagający wsparcia),
b. Jest osobą spełniającą co najmniej jedno z poniższych kryteriów udziału w projekcie:
- powyżej 50 roku życia, wiek kandydata określany jest na podstawie daty urodzenia;
- długotrwale bezrobotną (osobą bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,
czas pozostawania bez pracy ustalany jest na podstawie złożonego oświadczenia przez osobę
długotrwale bezrobotną,
- osobą bezrobotną z niepełnosprawnościami na podstawie przedstawionego orzeczenia lub
innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia.

OFERTA
Moduł I Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD)
– zajęcia prowadzić będzie pośrednik pracy – doradca klienta pełniący funkcje coacha oraz
doradca zawodowy.
Moduł II Szkolenie z zakresu umiejętności ułatwiających podjęcie pracy
– zajęcia prowadzić będzie doradca zawodowy oraz psycholog.
Moduł III Programy aktywizacji zawodowej
– wsparcie będzie realizowane w formie: staży, subsydiowanego zatrudnienia (prace
interwencyjne, dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego,
który ukończył 50 rok życia), wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

ZADANIA
- Identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestników (55 osób)
- Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe (55 osób)
- Pośrednictwo pracy (55 osób)
- Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy z blokiem psychologicznym (16 osób)
- Staże prze okres 5 miesięcy (20 osób)
- Zatrudnienie subsydiowane - prace interwencyjne (16 osób)
- Zatrudnienie subsydiowane - dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego
bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (10 osób)
- Wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla uczestnika projektu
(6 osób)

KORZYŚCI
- zwiększenie wiary we własne możliwości
- wzrost aktywności w samodzielnym poszukiwaniu pracy
- nabycie, uzupełnienie doświadczenia zawodowego
- rozwój praktycznych umiejętności i zdobycie wiedzy do wykonywania pracy
- zatrudnienie, wynagrodzenie finansowe
- zwrot kosztów przejazdu
- refundacja kosztów badań lekarskich
- stypendium stażowe
- stypendium szkoleniowe
- lepsze wykorzystanie i zorganizowanie czasu wolnego
- zmotywowanie do działania
- przełamanie osobistych ograniczeń i barier na rynku pracy
- nawiązanie nowych znajomości, kontaktów zawodowych

