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Miejski Urząd Pracy w Płocku realizuje  projekt  systemowy  w  ramach  Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 pt.:

„Aktywny Płock – wyrównywanie szans bezrobotnych na rynku pracy

w Mieście Płocku”

Głównym celem projektu jest tworzenie warunków do zatrudnienia oraz podnoszenie

poziomu aktywności zawodowej u osób bezrobotnych poprzez  dostosowanie kwalifikacji

do potrzeb rynku pracy, eliminowanie barier związanych z długotrwałym pozostawaniem

bez pracy, umożliwienie zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych, pobudzenie

motywacji do działania oraz podniesienie samooceny.

W 2008 roku pomoc kierowana jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych

w  Miejskim  Urzędzie  Pracy  w  Płocku, zwłaszcza do osób znajdujących się w szczególnej

sytuacji na rynku pracy tj.:

·  bezrobotnych do 25 roku życia,

·  bezrobotnych długotrwale,

·  bezrobotnych powyżej 50 roku życia,

·  bezrobotnych niepełnosprawnych.

Dotychczas uczestnicy projektu korzystali z następujących form wsparcia:

· staż

· przygotowanie zawodowe

· szkolenia

· jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Do końca lipca br. deklaracje uczestnictwa w projekcie podpisało:

·  150 osób w programie stażu,

· 78 osób w programie przygotowania zawodowego,

·  127 osób w programie szkoleń, z tego 98 osób ukończyło szkolenia,



·  41osób, którym przyznano środki na podjęcie działalności gospodarczej, z tego 40 osób

rozpoczęło własny biznes.

Miejski Urząd Pracy w Płocku obecnie prowadzi nabór do projektu w ramach programów:

· stażu - 142 miejsca,
· przygotowania zawodowego – 43 miejsca.

Jednocześnie informuję, że wszystkie programy skierowane do osób bezrobotnych

w ramach projektu są również dostępne z innych funduszy będących w dyspozycji MUP

w Płocku.

ZAINTERESOWANE OSOBY ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 W PROJEKCIE

Okres realizacji projektu: rok budżetowy 1.01.2008 r. - 31.12.2008 r.

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

·  staż, przygotowanie zawodowe:
    sala obsługi klienta nr 2, nr tel. 024/367-18-47
·  szkolenia:

pok.121, nr tel. 024/367-18-66
·  jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej:
  pok. 107, nr tel. 024/367-18-37


