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Informacja o realizacji projektu „Postaw na aktywno��” współfinansowanego  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2008r. 

 

W 2008r., podobnie jak w latach ubiegłych, Powiatowy Urz�d Pracy w Wieluniu podj�ł 

liczne działania maj�ce na celu pozyskanie dodatkowych �rodków finansowych na aktywizacj� 

osób bezrobotnych. W�ród nich głównym przedsi�wzi�ciem była realizacja projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o dodatkowe �rodki 

finansowe. W I kwartale 2008r. został opracowany i zło�ony w Wojewódzkim Urz�dzie Pracy  

w Łodzi projekt „Postaw na aktywno��”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 – Poprawa 

dost�pu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywno�ci zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 - 

Poprawa zdolno�ci do zatrudnienia oraz podniesienie poziomu aktywno�ci zawodowej osób 

bezrobotnych. Celem projektu w 2008r. było tworzenie warunków sprzyjaj�cych podnoszeniu 

zdolno�ci do zatrudnienia osób bezrobotnych obejmuj�ce działania na rzecz dalszego 

doskonalenia b�d� zmiany kwalifikacji zawodowych w formie sta�y, przygotowania 

zawodowego w miejscu pracy, szkole�, a tak�e działa� prowadz�cych do samozatrudnienia  

i zatrudnienia w formie przyznania jednorazowych �rodków na podj�cie działalno�ci 

gospodarczej, wyposa�enia lub doposa�enia miejsca pracy oraz refundacji kosztów zwi�zanych  

z organizacj� prac interwencyjnych.  

Na realizacj� projektu „Postaw na aktywno��”  współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2008 

przewidziano kwot� ogółem: 2 141 818,74zł, w tym kwota dofinansowania wynosiła 

2 038 575,72 zł. �rodki kwoty dofinansowania zostały wykorzystane w 100%.  

Do ko�ca 2008r. wsparciem zostały obj�te wszystkie zaplanowane  

w projekcie osoby, tj. 283 bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urz�dzie Pracy  

w Wieluniu, w tym głównie osoby znajduj�ce si� w szczególnej sytuacji na rynku pracy, 



wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy.  

W wyniku realizacji projektu z pomocy w zatrudnieniu skorzystało 102 m��czyzn  

i 181 kobiet, osób długotrwale bezrobotnych - 68, bezrobotnych do 25 roku �ycia - 192 oraz  

 osób z terenów wiejskich - 189 . Spo�ród wszystkich osób bezrobotnych bior�cych udział  

w projekcie 243 osoby zako�czyły swoje uczestnictwo zgodnie z zaplanowan� dla nich �cie�k� 

uczestnictwa, 14 bezrobotnych nadal kontynuuje udział w projekcie. 

Osoby obj�te projektem zwane beneficjentami ostatecznymi to uczestnicy sta�y, 

przygotowa� zawodowych w miejscu pracy, szkole�, a tak�e prac interwencyjnych. Osoby 

ubiegaj�ce si� o refundacj� kosztów wyposa�enia lub doposa�enie stanowiska pracy dla skierowanego 

bezrobotnego  oraz bezrobotni ubiegaj�cy si� o jednorazowe �rodki na rozpocz�cie działalno�ci 

gospodarczej równie� s� zaliczani do kategorii  beneficjentów ostatecznych. 

Aby złagodzi� problemy utrudniaj�ce młodzie�y pomy�lne wej�cie na rynek pracy 

beneficjentom ostatecznym projektu „Postaw na aktywno��” odbywaj�cym sta�e (156 osób 

bezrobotnych) stworzono mo�liwo�� nabycia pierwszych do�wiadcze� zawodowych, po których 

niejednokrotnie uzyskiwali dłu�sze zatrudnienie. Beneficjenci projektu kierowani do odbycia 

przygotowania zawodowego (12 osób bezrobotnych) mieli mo�liwo�� zdobycia nowych 

kwalifikacji i umiej�tno�ci zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zleconych zada� 

przez pracodawc�.   

W ramach projektu z aktywizacji w formie szkole� skorzystało 75 osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w urz�dzie. Tematyka szkole� dobierana była w taki sposób, aby pomóc 

uczestnicz�cym w nich osobom dostosowa� si� do funkcjonowania w zmieniaj�cych si� 

warunkach rynku pracy poprzez wyposa�enie ich w nowe kwalifikacje zawodowe. Szkolenia  

z jakich mogli skorzysta� bezrobotni to: szkolenie z zakresu zasad zakładania i prowadzenia 

własnej działalno�ci gospodarczej - Przedsi�biorczo�� dla 30 osób, Kurs kwalifikacyjny dla 

sekretarek – asystentek szefa z uwzgl�dnieniem obsługi komputera i urz�dze� biurowych dla  

15 osób, Ksi�gowo�� z obsług� komputera z uwzgl�dnieniem zmian w przepisach bie��cych dla 

14 osób oraz Spawanie stali metod� MAG i TIG dla 16 osób bezrobotnych.  

Poprzez skierowanie do zatrudnienia subsydiowanego (prace interwencyjne) zatrudnienie 

znalazły 3 osoby bezrobotne, które miały problemy z wej�ciem na rynek pracy lub zatraciły ch�� 

do jej poszukiwania. Zrefundowano równie� koszty wyposa�enia lub doposa�enia stanowiska 

pracy dla 2 skierowanych bezrobotnych. 



Ponadto �rodki finansowe przeznaczone na podjecie własnej działalno�ci gospodarczej 

pozwoliły na realizacje planów i wykazanie si� własn� kreatywno�ci� 61 osobom,  

które zdecydowały si� pracowa� na własny rachunek. Bezrobotni rozpoczynaj�c własn� 

działalno�� gospodarcz�, korzystali ze szkolenia oraz konsultacji jakie mogli uzyska� od 

pracowników PUP. I tak 47 bezrobotnych rozpocz�ło działalno�� usługow� najcz��ciej  

w bran�ach: budowlano-remonontowej, samochodowej, reklamowej, kosmetycznej, fryzjerskiej, 

7 bezrobotnych otworzyło swoje zakłady produkcyjne w sektorze: stolarskim, krawieckim  

i papierniczym, natomiast 7 osób zdecydowało si� na otworzenie własnych sklepów  

m.in. meblowych, spo�ywczo-przemysłowych  i przemysłowych. 

Beneficjenci ostateczni projektu „Postaw na aktywno��” zostali obj�ci wsparciem 

towarzysz�cym polegaj�cym na wypłaceniu stypendiów i dodatków szkoleniowych, a osoby 

doje�d�aj�ce otrzymały refundacj� kosztów dojazdu.  

Ponadto w wyniku uczestnictwa w projekcie i mo�liwo�ci kontaktu z doradc� 

zawodowym beneficjenci nabyli umiej�tno�ci, takie jak zwi�kszenie zdolno�ci interpersonalnych 

i komunikacyjnych, rozwini�cia zdolno�ci organizacyjnych i osobistych, zwi�kszenia motywacji 

do poszukiwania pracy i orientacji w realiach rynku pracy, podwy�szenia samooceny oraz 

zwi�kszenia zaufania we własne siły.  

Przez cały okres trwania projektu prowadzono działalno�� promocyjno-informacyjn� 

projektu obejmuj�c� informacje o udziale �rodków finansowych Europejskiego Funduszu 

Społecznego w projekcie oraz promuj�c� zaplanowane do realizacji w projekcie formy wsparcia 

dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w urz�dzie.  

 

Sporz�dziła: Anna Gawleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


