Powiatowy Urząd Pracy w Białej Podlaskiej w 2016 roku rozpoczął realizację
projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja – Praca II” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oś priorytetowa 9 Rynek pracy, Poddziałanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Cele szczegółowe projektu

to

zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym osób starszych po 50 roku życia,
kobiet,

osób

niepełnosprawnych,

osób

długotrwale

bezrobotnych

oraz

niskowykwalifikowanych) oraz poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących
z rolnictwa.
W ramach projektu kompleksowe wsparcie kierowane jest do osób bezrobotnych
zarejestrowanych

w

Powiatowym

Urzędzie

Pracy

w

Białej

Podlaskiej

i jego Oddziałach Zamiejscowych w wieku 30 lat i więcej, dla których został ustalony
I lub II profil pomocy.
Wsparciem zostaną w szczególności objęte osoby:
 bezrobotne pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres ponad
12 miesięcy,
 w wieku 50 lat i więcej,
 niepełnosprawne,
 o niskich kwalifikacjach tj. z wykształceniem na poziomie podstawowym,
gimnazjalnym,

zasadniczym

zawodowym,

średnim

zawodowym

oraz średnim ogólnokształcącym,
 rolnicy i członkowie ich rodzin, tj. współmałżonek lub domownik prowadzący
indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych,
zamierzający odejść z rolnictwa, ubezpieczeni w KRUS, należący co najmniej do
jednej z w/w grup.
Bezrobotni, chcący przystąpić do projektu będą wypełniali „Formularz przystąpienia
do projektu” wraz z oświadczeniem beneficjenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
W roku 2016 planujemy objąć wsparciem 293 osoby bezrobotne powyżej 30 roku
życia.

W ramach projektu pn. „Aktywizacja – Praca II” w 2016 roku realizowane są
następujące zadania:
1. IPD, pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe – dla 293 uczestników projektu,
2. staże – dla 203 osób, podczas których uczestnicy projektu będą nabywali umiejętności
praktyczne do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy;
3. szkolenia indywidualne – dla 30 osób, w trakcie których uczestnicy projektu uzyskają,
uzupełnią lub udoskonalą swoje umiejętności i kwalifikacje potrzebne do wykonywania
pracy i uzyskania zatrudnienia;
4. refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego – wsparcie pracodawców poprzez refundację kosztów
wyposażenia 60 stanowisk pracy w wysokości do 23 000 zł - każde stanowisko.

