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EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie złotowskim (III)" PO WER
(PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ).
Na terenie powiatu złotowskiego w okresie 01.01.2017- 30.06.2018, Powiatowy Urząd Pracy
w Złotowie realizował projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe,
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie złotowskim (III)"
Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku
życia, pozostających bez pracy w powiecie złotowskim, w szczególności osób, które nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET).
Uczestnikami projektu były osoby bezrobotne do 29 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Złotowie z ustalonym I lub II profilem pomocy, należące co najmniej do jednej z
poniższych grup:
• osób w wieku 18-29 lat tj. osoby które ukończyły 18 rok życia, a nie ukończyły jeszcze 30 roku
życia
(do dnia 30 urodzin),
• zarejestrowanych w PUP Złotów jako bezrobotne (dla których ustalono I lub II profil pomocy) które
nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu(tzw. młodzież NEET),
• długotrwale bezrobotnych (osoby poniżej 25 roku życia –bezrobotne nieprzerwanie przez okres
ponad 6
miesięcy, osoby powyżej 25 roku życia – bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12
miesięcy),
• osób niepełnosprawnych.
W ramach projektu wsparcia udzielono w formach:
• pośrednictwo pracy:
356 osób
• poradnictwo zawodowe:
356 osób
• organizacja staży:
124 osoby
• prace interwencyjne:
40 osób
• organizacja szkoleń grupowych:
80 osób
https://zlotow.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/projekt/?p_auth=3pzYwZU1&p_p_id=101_INSTANCE_2Pgk5V...
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• organizacja szkoleń indywidualnych:
25 osób
•przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej: 31osób
• przyznanie bonu na zasiedlenie:
30 osób
W ramach projektu wsparciem zostało objętych 356 osób, należących do grup:
• 356 osób bezrobotnych w wieku do 29 roku życia ( w tym 195 kobiet),
• 159 osób długotrwale bezrobotnych ( w tym 99 kobiet),
• 7 osób niepełnosprawnych ( w tym 4 kobiety),
• 273 osoby o niskich kwalifikacjach (w tym 143 kobiety).
Projekt zakładał osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej (odsetek uczestników, którzy
podejmą zatrudnienie w ogólnej liczbie uczestników, którzy zakończą udział w projekcie) na
poziomie co najmniej:
- 17% w przypadku osób z niepełnosprawnością (osiągnięto 40%),
- 35% w przypadku osób długotrwale bezrobotnych (osiągnięto 73,43%),
- 48% w przypadku osób o niskich kwalifikacjach (osiągnięto 75,42%),
- 43% w przypadku pozostałych osób (osiągnięto 90,91%).
Całkowita wartość projektu : 3.038.982,83 zł, w tym: w 2017 roku- 2.689.644,43 zł,
w 2018 roku- 349.338,40 zł.
W ramach projektu wsparcie otrzymało 356 osób bezrobotnych spośród których, 263 osoby po
zakończeniu udziału w projekcie podjęły zatrudnienie (73,88%).
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