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Regionalny Program Operacyjny
Województwa Zachodniopomorskiego 2014
- 2020 - (2018 rok)
PUP Kamień Pomorski

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim realizuje projekt
dofinansowany w Funduszy Europejskich:
"Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej,
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie
kamieńskim (IV)"
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014 2020
Oś Priorytetowa VI „Rynek Pracy"
Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych
zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych Regionalny
Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
2014-2020
Cel projektu - zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat
i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
w powiecie kamieńskim.
Grupa docelowa – osoby pozostające bez pracy w wieku 30 lat i więcej,
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim jako
osoby bezrobotne, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy, tj:
•
•
•
•
•

Osoby w wieku 50 lat i więcej,
Kobiety,
Osoby z niepełnosprawnościami,
Osoby długotrwale bezrobotne,
Osoby nisko wykwalifikowane.

http://kamienpomorski.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=B9hKFMqa&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_l...1/3
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Realizowane wsparcie:
• Opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) - plan działań
obejmujących podstawowe usługi rynku pracy wspierane instrumentami
rynku pracy w celu zatrudnienia bezrobotnego lub poszukującego pracy.
Pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe
1. udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu
odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu
pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
2. pozyskiwanie ofert pracy;
3. upowszechnianie ofert pracy;
4. udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku
ze zgłoszoną ofertą pracy;
5. informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o
aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
6. inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących
pracy z pracodawcami;
7. informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i
obowiązkach.
• Staż - to szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego i możliwość
nabycia kompetencji związanych z zarządzaniem czasem i priorytetami.
Dzięki niemu możemy zyskać lub rozwinąć umiejętności cenione przez
pracodawców. To też okazja, żeby zweryfikować wybór zawodu.
• Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej - pomoc dla osób,
które mają pomysł na własny biznes i chcą otworzyć własną firmę.
Bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej mają na
celu rozwój lokalnych przedsiębiorstw.
• Prace interwencyjne - to zatrudnienie bezrobotnego lub skierowanego
bezrobotnego opiekuna osoby niepełnosprawnej przez pracodawcę
zawsze na podstawie umowy o pracę, które nastąpiło w wyniku umowy
zawartej między pracodawcą a powiatowym urzędem pracy.
• Szkolenie indywidualne – wsparcie dla osób bezrobotnych: wskazane
i realizowane na ich wniosek, które ma na celu uzyskanie, uzupełnienie
lub podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, mających
na celu zwiększenie szansy na podjęcie zatrudnienia lub działalności
gospodarczej
• Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - to pomoc
finansowa udzielana przez powiatowy urząd pracy w związku ze
stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na
tym stanowisku skierowanego bezrobotnego
Wartość projektu: 1 658 102,21 zł
Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2018

Informacji w sprawie realizacji oraz naboru udzielają:
Staże
Agnieszka Dranikowska - pok. Nr 10 tel 913820285 wew. 30
Magdalena Pawełczyk - pok. Nr 10 tel 913820285 wew. 30
Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej
http://kamienpomorski.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=B9hKFMqa&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_l...2/3
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Łukasz Sominka - pok. Nr 1A tel 913820285 wew. 33
Prace interwencyjne
Lidia Huget Sobczak - pok. Nr 4 tel 913820285 wew. 29
Dorota Wojtyna - pok. Nr 4 tel 913820285 wew. 29
Szkolenia
Karolina Klamborowska - pok. Nr 1 tel 913820285 wew. 28
Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
Adrianna Wróbel - pok. Nr 1A tel 913820285 wew. 26

Więcej informacji o dostępnych programach unijnych znajduje się na poniższych
stronach internetowych:

Nazwa:

Linki:

Europejski Fundusz Społeczny

http://www.efs.gov.pl

Ministerstwo Rodziny Pracy i
Polityki Społecznej

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/fun
dusze-europejskie/

Wojewódzki Urząd Pracy w
Szczecinie

https://www.wup.pl/pl/fundusze-europejskie/

http://kamienpomorski.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=B9hKFMqa&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_l...3/3

