
Aktualności  z realizacji projektów na dzień 1 grudnia 2008 r.

Miejski Urząd Pracy w Płocku realizuje 2 projekty współfinansowane przez Unię

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

· Projekt systemowy pt.: „Aktywny Płock – wyrównywanie szans bezrobotnych na rynku

pracy w Mieście Płocku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 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

(zał. nr1).

· Projekt konkursowy pt.: „Bezrobotny pośrednikiem, doradcą - pracownikiem

Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 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 (zał. nr 2).

Szczegółowe informacje w załącznikach. pdf
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Zał. nr 2

„Bezrobotny pośrednikiem, doradcą - pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku”

to projekt konkursowy realizowany przez Miejski Urząd Pracy w Płocku

            w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

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.

Okres realizacji projektu: od 01.02.2008r. do 31.03.2009r.

Wydłużenie projektu do końca marca 2009r. przyczyni się do zintensyfikowania działań urzędu na rzecz osób

bezrobotnych.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie i rozwój tut. urzędu poprzez dofinansowanie

zatrudnienia 5 pośredników pracy – stażystów i 5 doradców zawodowych – stażystów, co przyczyni się

do zwiększenia jakości i skuteczności działań w zakresie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego.

Doradcy zawodowi – stażyści obejmują wsparciem osoby bezrobotne znajdujące się

w szczególnej sytuacji na rynku pracy zwłaszcza, które potrzebują pobudzenia do działania tj. osoby

długotrwale bezrobotne, mające niskie kwalifikacje lub nie wykazujące inicjatywy ani motywacji

do podjęcia pracy. Doradcy zawodowi – stażyści udzielają porady indywidualne i grupowe dla osób

bezrobotnych, w trakcie których zdobywają oni wiedzę o metodach poszukiwania pracy, sporządzania

dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowują się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Dużym zainteresowaniem cieszą się materiały informacyjne i filmy instruktażowe dot. m.in. zasad

autoprezentacji, planowania kariery zawodowej.

Pośrednicy pracy – stażyści przyczyniają się do podnoszenia jakości i skuteczności jednej

 z podstawowych usług rynku pracy. Nowozatrudnieni pracownicy udzielają osobom bezrobotnym

 i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom

w znalezieniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Informują również w/w osoby

o sytuacji na lokalnym rynku pracy. Ponadto pośrednicy pracy – stażyści w razie braku możliwości

przedstawienia ofert pracy informują o innych możliwościach pomocy świadczonej

przez MUP w Płocku.

Na podstawie działań podejmowanych przez nowozatrudnioną kadrę nastąpi

wzmocnienie wiodących komórek Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku przyczyni się do objęcia większej

ilości osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarówno poradnictwem zawodowym

jak i pośrednictwem pracy.



Zał. nr 1

„Aktywny Płock – wyrównywanie szans bezrobotnych na rynku pracy

w Mieście Płocku”

to projekt systemowy realizowany przez Miejski Urząd Pracy w Płocku w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 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.

W 2008 roku osoby zarejestrowane w MUP w Płocku jako bezrobotne, zwłaszcza
znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w ramach projektu mogły skorzystać z następujących form
wsparcia:
· Staż

· Przygotowanie zawodowe

· Szkolenia

· Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Na dzień dzisiejszy realizowane są dwa programy stażu i przygotowania zawodowego, w ramach ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001
z późn. zm.).

Na dzień 1 grudnia 2008 roku:

▪  Program stażu rozpoczęło 268 osób z 292 zaplanowanych do realizacji w 2008 roku,

▪ Program przygotowania zawodowego rozpoczęło 121 osób tj. wszystkie z zaplanowanych do realizacji
w 2008 roku.

W okresie odbywania stażu i przygotowania zawodowego osobom bezrobotnym przysługuje:

§ stypendium w wysokości 140% zasiłku dla osób bezrobotnych tj. 775,60 zł brutto –  (stan prawny

na dzień 1 czerwca 2008 r.) – współfinansowane przez Unię Europejską w ramach EFS,

§na wniosek bezrobotnego 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu lub przygotowania

zawodowego, za które przysługuje stypendium.

Każdy pracodawca, u którego osoba bezrobotna odbywa staż lub przygotowanie zawodowe składa deklarację

zatrudnienia jej na okres minimum 3 miesięcy po zakończeniu danego programu.

W związku z kontynuacją projektu w 2009 roku

Miejski Urząd Pracy w Płocku zaprasza osoby bezrobotne

 do udziału w programach w przyszłym roku.

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

09-402 Płock,

tel. 024/367-18-47
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