
 

 

 

 

 
 Projekt "Chcemy pomóc bezrobotnym II" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Informacja na temat realizacji projektu „Chcemy pomóc bezrobotnym II” 

 

Wsparcie: Projekt przewiduje wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu poprzez: 

1) zwiększenie zatrudnienia na etatach pośredników pracy i doradców zawodowych 

oraz utrzymanie etatów pośrednika i doradcy ujętych w projekcie z 2008r., 

2) doposaŜenie stanowisk pracy dla pośredników oraz nowozatrudnionego doradcy 

zawodowego poprzez zakup mebli biurowych, 

3) skierowanie pracowników na szkolenia merytoryczne o tematyce bezpośrednio 

związanej z zakresem zadań wykonywanych na stanowisku, 

4) skierowanie 4 pracowników na studia podyplomowe oraz 1 pracownika na studia 

licencjackie o tematyce bezpośrednio związanej z zakresem zadań wykonywanych 

na stanowisku, 

5) zapewnienie uczestnikom projektu szkoleń z zakresu obsługi oprogramowania MS 

Word i Excel. 

Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu, ul. Ciepłownicza 22, 98-300 Wieluń. 

Tytuł projektu: „Chcemy pomóc bezrobotnym II”. 

Realizator: Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu, ul. Ciepłownicza 22, 98-300 Wieluń. 

Działanie/Poddziałanie: Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz 

wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i 

wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób 

bezrobotnych w regionie. 

Dane kontaktowe: Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu, ul. Ciepłownicza 22, 98-300 

Wieluń, tel. 043-843-47-33, e-mail: lowi@praca.gov.pl. 

Kryteria kwalifikacji: Projekt obejmuje wsparcie dla Powiatowego Urzędu Pracy w 

Wieluniu i dla następujących pracowników urzędu wg potrzeb: 8 pośredników pracy, 3 

doradców zawodowych, 1 specjalisty ds. rozwoju zawodowego, 1 lidera klubu pracy, 4 

specjalistów ds. aktywizacji, a więc pracowników kluczowych, o których mowa w art. 91 



ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 

pracowników mających bezpośredni kontakt z bezrobotnymi, wykonujących zadania 

związane z aktywizacją zawodową bezrobotnych.    

Liczba miejsc: W ramach projektu finansowane są: 

1) 2 nowe stanowiska pośredników pracy i 1 nowe stanowisko doradcy zawodowego, 

2) 1 stanowisko pośrednika pracy przesuniętego na to stanowisko ze stanowiska 

EURES na podstawie art. 99a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, 

3) w ramach kontynuacji na 2010r. – 1 stanowisko pośrednika pracy i 1 stanowisko 

doradcy zawodowego z projektu z 2008r., 

4) szkolenia merytoryczne powiązane ze specyfiką realizowanych zadań dla: 8 

pośredników pracy, 3 doradców zawodowych, 1 specjalisty ds. rozwoju 

zawodowego, 1 lidera klubu pracy, 4 specjalistów ds. aktywizacji, 

5) szkolenia zdalne z obsługi oprogramowania MS Word i MS Excel dla: 5 

pośredników pracy, 1 doradcy zawodowego i 2 specjalistów ds. aktywizacji. 

6) studia podyplomowe dla: 3 doradców zawodowych i 1 specjalisty ds. rozwoju 

zawodowego, 

7) studia licencjackie dla 1 specjalisty ds. aktywizacji. 

Termin rekrutacji: rekrutacja ograniczona tylko do pracowników PUP w Wieluniu 

prowadzona w 2009r. i w I kwartale 2010r. 

Termin szkolenia: terminy ustalane indywidualnie stosownie do potrzeb urzędu i 

uczestników projektu. 

Dodatkowe wsparcie: brak. 

 


