Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim
i m. Tarnów (IV) – Młodzi na start”
W latach 2019 i 2020, Powiatowy Urząd Pracy będzie realizował projekt „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (IV) – Młodzi na start” wdrażany
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś I Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty
pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 30.06.2020 r.
Budżet projektu: 12 235 624,05 zł
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych w wieku od 18 do 29 roku życia,
zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP w Tarnowie. Do uczestnictwa w projekcie, spośród wyżej
wymienionej grupy, będą kierowane przede wszystkim osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu
(tzw. młodzież NEET).
Osoby bezrobotne w ramach projektu zostaną objęte kompleksowym i indywidualnym pośrednictwem pracy
w zakresie wyboru oferty pracy zgodnie z kwalifikacjami i kompetencjami lub/i poradnictwem zawodowym
w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji
i kwalifikacji zawodowych.
Ponadto, w ramach projektu planuje się organizację:
 staży,
 subsydiowanego zatrudnienia (prace interwencyjne),
 refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
 bonów na zasiedlenie,
 jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 szkoleń w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 szkoleń zawodowych.
Rekrutacja do uczestnictwa w projekcie będzie trwać przez cały okres jego realizacji - do wyczerpania środków
finansowych, zaplanowanych na poszczególne formy wsparcia.
Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt:
Staże:
Angelika Zając – pokój 108 (I piętro), tel. 14 688-23-38
Weronika Duda – pokój 108 (I piętro), tel. 14 688-23-36
Środki na podjęcie działalności gospodarczej:
Janusz Habel – pokój 5 (parter), tel. 14 688-23-60
Edyta Rega – pokój 5 (parter), tel. 14 688-23-60
Anna Jagoda – pokój 5 (parter), tel. 14 688-23-59
Prace interwencyjne:
Justyna Konieczny – pokój 114 (I piętro), tel. 14 688-23-27
Bony na zasiedlenie:
Justyna Konieczny – pokój 114 (I piętro), tel. 14 688-23-27
Szkolenia zawodowe:
Joanna Siedlik – pokój 101 (I piętro), tel. 14 688-23-44
Paulina Kotacz – pokój 101 (I piętro), tel. 14 688-23-44
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy:
Iwona Chołubińska – pokój 9 (parter), tel. 14 688-23-28
Katarzyna Malig – pokój 9 (parter), tel. 14 688-23-28
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

