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

„Aktywny Płock – wyrównywanie szans bezrobotnych na rynku pracy w Mieście Płocku” – projekt realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia
oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych – projekty systemowe.

Okres realizacji od 01.01.2008r. do 31.12.2013r.

Działania Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku

podejmowane na rzecz osób bezrobotnych

w roku budżetowym 2009 w projekcie

 „Aktywny Płock – wyrównywanie szans bezrobotnych
 na rynku pracy w Mieście Płocku”.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby zarejestrowane w MUP w Płocku jako bezrobotne, zwłaszcza

znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).

W ramach w/w  projektu Miejski Urząd Pracy w Płocku zorganizuje następujące programy:

Staż dla 270 osób
W programie mogą wziąć udział:

Ø bezrobotni do 25 roku życia,

Ø bezrobotni powyżej 50 roku życia,

Ø  bezrobotni niepełnosprawni,

Ø  osoby długotrwale bezrobotne.

Kierowanie do programu: marzec 2009r. – lipiec 2009r.

Projekt zakłada organizację 6 miesięcznego stażu.

    Bezrobotnemu skierowanemu na staż przysługuje w okresie jego odbywania stypendium

w wysokości:

- 773,00 zł (brutto) od 01.01.2009r.do 31.05.2009r.,

-  791,00 zł (brutto) od 01.06.2009r. do 31.12.2009r.,

-  120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych od 01.01.2010r.

  Na wniosek bezrobotnego, pracodawca jest obowiązany do udzielenia 2 dni wolnych za każde 30 dni

kalendarzowych odbywania stażu, za które przysługuje stypendium.



Szkolenia dla 115 osób
MUP w Płocku proponuje następujące kierunki szkoleń:

Ø „Spawanie metodą MAG 135” dla 15 osób,

Ø „Spawanie metodą TIG 141” dla 15 osób,

Ø „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” dla 10 osób do 25 roku życia,

Ø „Kosmetyczka z elementami stylizacji paznokci” dla 15 osób do 25 roku życia,

Ø „Księgowość z elementami kadr i płac 50+”dla 15 osób powyżej 50 roku życia,

Ø „Obsługa komputera 50+” dla 15 osób powyżej 50 roku życia,

Ø „Organizator usług kateringowych 50+” dla 10 osób powyżej 50 roku życia,

Ø „Obsługa kas fiskalnych 50+” dla 10 osób powyżej 50 roku życia,

Ø „Operator koparko – ładowarki kl. III” dla 10 osób.

Kierowanie do programu: marzec 2009r. – maj 2009r.

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przysługuje

stypendium w wysokości 100% zasiłku podstawowego dla bezrobotnych. W przypadku osób:

a)  posiadających wykształcenie gimnazjalne lub niższe lub

b)   bez kwalifikacji zawodowych lub

c)    powyżej 50 roku życia lub

d)   z prawem do zasiłku

stypendium wynosi 120% zasiłku podstawowego.

Stypendium przysługuje pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150

godzin miesięcznie; w przypadku niższego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się

proporcjonalnie.

Osoby biorące udział w programie stażu lub szkoleń mogą ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu z

miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca odbywania stażu lub szkolenia.



Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 76 osób

Program ten skierowany jest w szczególności do osób:

Ø do 25 roku życia,

Ø powyżej 50 roku życia,

Ø osób długotrwale bezrobotnych.

Wysokość środków na podjęcie działalności gospodarczej nie może przekroczyć 600% przeciętnego

wynagrodzenia, obowiązującego w dniu podpisania umowy.

Przyznawanie jednorazowych środków i podpisywanie umów: marzec 2009r. –  lipiec 2009r.

Zainteresowane osoby zapraszamy do udziału w projekcie!

Kontakt w sprawie w/w programów:
Miejski Urząd Pracy w Płocku, ul. 3 Maja 16,

· staż:
     informacje dla bezrobotnych: sala obsługi osób bezrobotnych 1, stanowisko nr 9 i 10,
     nr tel. 024/367-18-47(48)
     informacje dla pracodawców: sala obsługi pracodawców 2, stanowisko nr 15,
     nr tel. 024/367-18-40
· szkolenia:

pok.121, nr tel. 024/367-18-66
· jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej:
  sala obsługi pracodawców 2, stanowisko nr 16, nr tel. 024/367-18-37(39)


