
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Człowiek – najlepsza inwestycja 

 

W roku 2009 Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach kontynuuje realizację Projektu 

systemowego „Wspierajmy bezrobotnych”.  

 

Projekt systemowy „Wspierajmy Bezrobotnych”  realizowany jest w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki – 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 2009r. na realizację projektu przeznaczona jest kwota 3 387 487,11 PLN. 

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu ak tywno ści zawodowej oraz 

zdolno ści do zatrudnienia osób bezrobotnych z powiatu kozi enickiego poprzez 

zastosowanie kompleksowych działa ń aktywizacyjnych w ramach usług i instrumentów 

rynku pracy. 

Projekt skierowany jest do osób, które s ą zarejestrowane jako osoby bezrobotne w 

Powiatowym Urz ędzie Pracy w Kozienicach, w tym przede wszystkim do  osób b ędących w 

szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienionych w  art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku  pracy (Dz. U. z 2004 Nr 99, poz. 1001 z 

późn. zm.), w tym w szczególno ści: 

� bezrobotnych do 25 roku Ŝycia, 

� bezrobotnych długotrwale, 

� bezrobotnych kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 

� bezrobotnych powyŜej 50 roku Ŝycia, 

� bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, 

� bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego, 

� bezrobotnych bez wykształcenia średniego, 

� bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia. 

 

Grupę docelową projektu stanowić będzie 572 osób bezrobotnych, które skorzystają z 

następujących form wsparcia: 

• StaŜe (ze wsparcia tego skorzystają zarówno osoby, które rozpoczęły odbywanie 

staŜu w roku ubiegłym jak teŜ nowi uczestnicy, którzy rozpoczną staŜ w roku 2009) – 

291 osób, 
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• Przygotowanie zawodowe (dotyczy osób, które rozpoczęły tą formę wsparcia jeszcze 

w ubiegłym roku) – 37 osób, 

• Szkolenia indywidualne pod potrzeby uczestników projektu – 30 osób, 

• Szkolenia grupowe – 175 osób, 

• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 39 osób. 

 

Na dzień 15.04.2009r. wsparciem w ramach projektu zostało objęte 64 osoby bezrobotne, w tym w 

ramach:  

• StaŜy - 47 osób, 

• Szkoleń indywidualnych pod potrzeby bezrobotnych – 10 osób, 

• Przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej – 7 osób. 

 

 

 

AKTUALNIE PROWADZONY JEST NABÓR NA NAST ĘPUJĄCE RODZAJE SZKOLE Ń 

GRUPOWYCH, KTÓRYCH REALIZACJA JEST ZAPLANOWANA W MI ESIĄCACH  

MAJ – CZERWIEC 2009r.: 

- GLAZURNIK POSADZKARZ – DLA 14 OSÓB, 

- OCIEPLANIE BUDYNKÓW NOWOCZESNYMI METODAMI – DLA 1 4 OSÓB, 

- MONTER INSTALACJI WODNO – KANALIZACYJNYCH I C.O. – DLA 10 OSÓB, 

- KURS KROJU I SZYCIA – DLA 15 OSÓB. 

 

 

 

OSOBY BEZROBOTNE FIGURUJ ĄCE W EWIDENCJI URZĘDU PRACY 

ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W WY śEJ WYMIENIONYCH SZKOLENIACH GRUPOWYCH 

PROSIMY O ZGŁOSZENIE SIĘ DO SIEDZIBY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W 

KOZIENICACH, UL. ZDZICZÓW 1, 26-900 KOZIENICE, DO P OKOJU NR 9, GDZIE 

PROWADZONA JEST REKRUTACJA NA W/W SZKOLENIA I UDZIE LANE SĄ BLIśSZE 

INFORMACJE NA ICH TEMAT. 

 

 

 
Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach 
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