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Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie oławskim (III)
PUP Oława Data publikacji: 16.03.2017

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie przystąpił do realizacji projektu pn. „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w powiecie oławskim (III)", który uzyskał
dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych"

Okres realizacji projektu: 01.01.2017r. – 31.12.2018r.
Planowana liczba uczestników projektu: 354 osoby
Wartość projektu: 3 615 432,00zł; w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3 322
220,00zł
Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych, pozostających
bez pracy w powiecie oławskim.

Uczestnicy projektu:
Uczestnikami projektu są osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat zarejestrowane w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Oławie (należące do I lub II profilu pomocy), które nie
uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się (tj. nie
uczestniczą lub nie uczestniczyły w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w
okresie ostatnich 4 tygodni) - tzw. młodzież NEET.
Ponadto osoba bezrobotna w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) musi
otrzymać wsparcie w projekcie w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji.

Wsparcie udzielane w ramach projektu:
• Pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe
• Staże – Rekrutacja zakończona. PUP skierował 214 osoby na staże.
• Szkolenia – „Spawanie metodą MAG i TIG z uprawnieniami TUV", „Nowoczesny
magazynier z obsługą wózka widłowego i kas fiskalnych" - Rekrutacja
zakończona. PUP skierował 14 osób na w/w szkolenia.
• Bony szkoleniowe - Trwa nabór ciągły. Rekrutacja zakończona. Udzielono 9
bonów.
• Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – Rekrutacja
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zakończona. Udzielono 59 dotacji.
• Prace interwencyjne – Rekrutacja zakończona. PUP skierował na prace
interwencyjne 9 osób.

Zakładane efekty projektu:
Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej:
•
•
•
•

17 % osób z niepełnosprawnościami, które zakończą udział w projekcie,
35 % osób długotrwale bezrobotnych, które zakończą udział w projekcie,
48 % osób o niskich kwalifikacjach, które zakończą udział w projekcie,
43 % pozostałych uczestników projektu nie kwalifikujących się do w/w grup, które
zakończą udział w projekcie.

Zapraszamy do udziału w projekcie zainteresowane osoby bezrobotne oraz
pracodawców chętnych do zorganizowania stażu!
Więcej informacji na temat projektu można uzyskać u doradców klienta i pracowników
merytorycznych w siedzibie PUP Oława ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława, Filii w
Jelczu-Laskowicach ul. Wincentego Witosa 41, 55-220 Jelcz-Laskowice, na stronie
www.pup-olawa.pl oraz pod numerem telefonu 71/31-39-652
Projekt realizuje zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami.
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