Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej w 2016 roku realizuje projekt
pozakonkursowy pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w

powiecie

bialskim

i

mieście

Biała

Podlaska

(II)”

współfinansowany

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś priorytetowa I Osoby młode
na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy
na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Celem projektu

jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych

do 29r.ż. pozostających bez pracy w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska.
W ramach projektu kompleksowe wsparcie kierowane jest do osób bezrobotnych
zarejestrowanych

w

Powiatowym

Urzędzie

Pracy

w

Białej

Podlaskiej

i jego Oddziałach Zamiejscowych w wieku do 18-29 lat, zaliczających się do tzw.
młodzieży NEET tj. osób, które nie uczestniczą w kształceniu w systemie dziennym oraz
nie uczestniczą w szkoleniu i nie korzystały ze szkoleń ze środków publicznych w okresie
4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie.
Wsparcie w szczególności kierowane jest do osób:
niepełnosprawnych,
długotrwale bezrobotnych - zgodnie z definicją PO WER,
o niskich kwalifikacjach tj. z wykształceniem na poziomie podstawowym,
gimnazjalnym,

zasadniczym

zawodowym,

średnim

zawodowym

oraz średnim ogólnokształcącym.
Wsparcie w projekcie jest udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie
realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu czterech miesięcy osobom
młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia,
przyuczenia do zawodu lub stażu. Przy czym okres 4 miesięcy, w ciągu którego udzielane
jest wsparcie osobom do 25 roku życia liczony będzie od dnia rejestracji w urzędzie pracy,
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a osobom powyżej 25 roku życia okres ten liczony będzie od dnia przystąpienia
do projektu.
W roku 2016 planujemy objąć wsparciem 605 osób bezrobotnych w wieku
18-29 lat zaliczających się do kategorii NEET.
W ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska (II)” w 2016 roku
realizowane są następujące zadania:
1. IPD, pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe – dla 605 uczestników
projektu,
2. staże – dla 525 osób, podczas których uczestnicy projektu będą nabywali umiejętności
praktyczne do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy;
3. szkolenia indywidualne – dla 20 osób, w trakcie których uczestnicy projektu
uzyskają, uzupełnią lub udoskonalą swoje umiejętności i kwalifikacje potrzebne
do wykonywania pracy i uzyskania zatrudnienia;
4. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – dla 60 osób,
w wysokości do 20 000 zł.
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