Projekt współfinansowany przez Unię Europejska
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
PROJEKT REALIZOWANY RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI,
PRIORYTET VI – RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH,
DZIAŁANIE 6.1 – POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W
REGIONIE,
PODDZIAŁANIE 6.1.3 – POPRAWA ZDOLNOŚCI DO ZATRUDNIENIA ORAZ PODNOSZENIE POZIOMU AKTYWNOŚCI
ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH

W roku 2008 PUP w Ostrowcu Św. rozpoczął realizacje projektu systemowego „Nowe perspektywy aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych w powiecie ostrowieckim”. Realizacja projektu zakończyła
się 31.12.2014r.
Grupa docelowa projektu:
Osoby zarejestrowane w PUP jako bezrobotne w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku
pracy, wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Cel ogólny projektu to poprawa sytuacji społeczno- zawodowej osób bezrobotnych z powiatu ostrowieckiego.

Zrealizowane działania w roku 2008:
W ramach projektu w roku 2008 wsparciem objęliśmy 1249 osób poprzez następujące formy aktywizacji:
szkolenia - 155 osób,
staże - 587 osób,
przygotowanie zawodowe w miejscu pracy - 57 osób,
prace interwencyjne - 218 osób,
prace interwencyjne połączone z refundacją doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy - 2 osoby
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 230 osób.
Budżet projektu w roku 2008: 5 601 400 zł.

Zrealizowane działania w roku 2009:
W ramach projektu w roku 2009 wsparciem objęliśmy 1 446 osób poprzez następujące formy aktywizacji:
szkolenia - 170 osób
staże - 776 osób
prace interwencyjne – 266 osób
jednorazowe środki na podjęcie działalności– 211 osób
doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy – 23 osoby
Budżet projektu w roku 2009: 7 160 500 zł.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA W ROKU 2010:
W ramach projektu w roku 2010 wsparciem objęliśmy 1361 osób poprzez następujące formy
aktywizacji:
szkolenia - 156 uczestników/uczestniczek
staże - 728 uczestników/uczestniczek
prace interwencyjne – 96 uczestników/uczestniczek
jednorazowe środki na podjęcie działalności– 349 uczestników/uczestniczek
doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy – 32 uczestników/uczestniczek
Budżet projektu w roku 2010: 7.708.800 zł.
ZREALIZOWANE DZIAŁANIA W ROKU 2011:
W ramach projektu w roku 2011 wsparciem objęliśmy 583 osoby poprzez następujące formy
aktywizacji:
Szkolenia – 45 uczestników/uczestniczek
Staże – 338 uczestników/uczestniczek
Prace interwencyjne – 95 uczestników/uczestniczek
Środki na podjęcie działalności gospodarczej - 148 uczestników/uczestniczek
Budżet projektu w roku 2011: 2.905.400 zł.
ZREALIZOWANE DZIAŁANIA W ROKU 2012:
W ramach projektu w roku 2012 wsparciem objęliśmy 532 osób poprzez następujące formy aktywizacji:
szkolenia - 45 uczestników/uczestniczek
staże - 349 uczestników/uczestniczek
prace interwencyjne – 33 uczestników/uczestniczek
jednorazowe środki na podjęcie działalności– 146 uczestników/uczestniczek
Budżet projektu w roku 2012: 3.088.300 zł.
ZREALIZOWANE DZIAŁANIA W ROKU 2013:
W ramach projektu w roku 2013 wsparciem objęliśmy 978 osób poprzez następujące formy aktywizacji:
Szkolenia – 84 uczestników/uczestniczek
Staże – 642 uczestników/uczestniczek
Prace interwencyjne – 109 uczestników/uczestniczek
Środki na podjęcie działalności gospodarczej - 178 uczestników/uczestniczek
Budżet projektu w roku 2013: 5.799.000 zł.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA W ROKU 2014:
W ramach projektu w roku 2014 wsparciem objęliśmy 1413 osób poprzez następujące formy
aktywizacji:
Szkolenia – 111 uczestników/uczestniczek
Staże – 893 uczestników/uczestniczek
Prace interwencyjne – 130 uczestników/uczestniczek
Środki na podjęcie działalności gospodarczej - 175 uczestników/uczestniczek
Doposażenie/wyposażenie stanowiska pracy – 166 osób
Budżet projektu w roku 2014: 9.987.300 zł.
Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę
Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

