Zapraszamy osoby do 30 roku życia do udziału w projekcie pn.
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
nowotarskim (III)”
Jest to projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Działania Publicznych Służb
Zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób młodych w wieku 18-29 lat,
Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż.
pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET).
Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.
W ramach projektu oferujemy następujące wsparcie:
 identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz
diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym:
 identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych (ustalenie profilu
pomocy oraz przygotowanie Indywidualnego Planu Działania),
 kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu
zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami a także
 poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym
podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych
umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki,
spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramie Jakości Praktyk i Staży,
 nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji,
niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której
udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia,
 wsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy
stanowiące zachętę do zatrudnienia, poprzez pokrycie kosztów subsydiowania
zatrudnienia dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia,
 wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych, u których zidentyfikowano
problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania poprzez zapewnienie środków na
zasiedlenie,
 wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności
gospodarczej poprzez udzielenie bezzwrotnych środków rozpoczęcie działalności
gospodarczej.
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Po zakończeniu udziału w projekcie:





co najmniej 17% osób niepełnosprawnych podejmie pracę;
co najmniej 35% osób długotrwale bezrobotnych podejmie pracę;
co najmniej 48% osób o niskich kwalifikacjach podejmie pracę;
co najmniej 43% z osób, które nie kwalifikują się do żadnej z powyżej wymienionych
grup podejmie pracę.

Całkowita wartość projektu: 12 016 618,19 zł
W tym współfinansowanie z UE: 11 042 070,45 zł

Rekrutacja do projektu trwa w ciągu całego okresu jego realizacji.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt ze swoim doradcą klienta
w siedzibie PUP w Nowym Targu, parter, stanowiska nr 13-21.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
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