Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Aktywny Płock – wyrównywanie szans bezrobotnych na rynku pracy
w Mieście Płocku”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
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 – projekty systemowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Umowa na realizację Projektu systemowego zawarta jest na okres
od 01.01.2008r. do 31.12.2013r.
W każdym roku budżetowym MUP w Płocku składa wniosek o dofinansowanie projektu do Instytucji
Pośredniczącej II stopnia, w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
nabór wniosków na realizację projektów systemowych dla Priorytetu VI, Poddziałania 6.1.3 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie dokonuje oceny formalnej
i merytorycznej w/w wniosku. Pozytywna ocena merytoryczna jest podstawą do podpisania aneksu
do umowy ramowej.
Środki na finansowanie Projektu systemowego przyznawane są corocznie na podstawie
zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie na realizację projektu.
Realizacja projektu systemowego w roku budżetowym 2011 tj. 01.01.2011r. – 31.12.2011r.
Całkowita wartość projektu w 2011r.:

2 165 254,39 PLN

Wnioskowane dofinansowanie (Europejski Fundusz Społeczny) w 2011r.:

1 840 466,23 PLN

Wkład własny (Fundusz Pracy) w 2011r.:

324 788,16 PLN

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia u 433(226K,207M) osób
bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku w 2011 roku.

W ramach projektu oferowane usługi przez MUP w Płocku mają charakter kompleksowy. Urząd
proponuje 4 formy wsparcia: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staż, szkolenia.
W projekcie w roku budżetowym 2011 uczestniczyć będą 433 osoby bezrobotne zarejestrowane
w MUP w Płocku, w tym w szczególności osoby wymienione w art. 49 ustawy z dnia
20 kwietnia2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r., Nr 69, poz.
415, z późn. zm.) m.in.:
- bezrobotni do 25 roku życia,
- powyżej 50 roku życia,
- osoby długotrwale bezrobotne
- oraz bezrobotni niepełnosprawni.
W ramach projektu MUP w Płocku zakłada skierowanie:
- 323 osób do programu stażu,
- 110 osób na szkolenia.
Kierunki szkoleń zaplanowane do realizacji:
Ø „Spawanie metodą TIG 141” dla 15 osób,
Ø „Operator koparko- ładowarki kl. III” dla 10 osób,
Ø „Kierowca wózków jezdniowych z elementami gospodarki magazynowej” dla 15 osób,
Ø „Komputerowa obsługa firmy” dla 15 osób,
Ø „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych” dla 15 osób,
Ø „Księgowość z elementami kadr i płac” dla 15 osób,
Ø „Prawo jazdy kat. C” dla 15 osób,
Ø „Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych” dla 10 osób.
Udział w programach jest bezpłatny.
Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku
podstawowego dla bezrobotnych. W okresie odbywania szkolenia przysługuje stypendium
w wysokości 120% zasiłku podstawowego dla bezrobotnych pod warunkiem, że miesięczny wymiar
godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru
godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być
niższe niż 20% w/w zasiłku.
W ramach projektu uczestnikom zostaną przedstawione możliwości korzystania z pośrednictwa pracy
i poradnictwa zawodowego. Każda osoba będzie miała możliwość uzyskania informacji o aktualnej
sytuacji na lokalnym rynku pracy, co wpłynie na aktywną i świadomą postawę w poszukiwaniu
zatrudnienia.

Zainteresowane osoby zapraszamy do udziału
w w/w projekcie!
Kontakt w sprawie w/w programów:
Miejski Urząd Pracy w Płocku, ul. 3 Maja 16:
staż:
Ø informacje dla bezrobotnych: II piętro sala obsługi osób bezrobotnych, stanowisko nr 5 i 6,
nr tel. (24) 367 - 18 – 47;
Ø informacje dla pracodawców: II piętro pok. 209, nr tel. (24) 367- 18 – 38 (formularze wniosków
o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu wraz z określonymi w nim załącznikami można pobrać
osobiście w w/w pokoju lub ze strony internetowej: www.mup.bip.ump.pl).
szkolenia:
Ø II piętro pok. 216, 217, nr tel. (24) 367 - 18 – 66(11).

