Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu przystąpił do realizacji projektu
pn. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie międzyrzeckim (VI)".
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Międzyrzeczu jako osoby
bezrobotne. Co najmniej 20 % uczestników projektu stanowić będą osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
długotrwale bezrobotne i/lub osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz co najmniej 60 % uczestników projektu stanowić będą osoby należące do kategorii NEET, tj. osoby,
które łącznie spełniają trzy następujące warunki:
1. nie pracują,
2. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki
3. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych
do wykonywania pracy oraz nie uczestniczyli w tego typu formach aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.
Projektem zostanie objętych 321 osób, które skorzystają z następujących form aktywizacji zawodowej:
•
staże – 211 osób
•
bon na zasiedlenie - 59 osób
•
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 26 osób
•
prace interwencyjne - 25 osób
Planowane efekty:
- podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 190 osób.
Termin realizacji projektu: 01.01.2021 r. - 31.12.2022 r.
Wartość projektu: 3 340 751,64 zł, z tego ze środków Unii Europejskiej 2 815 585,48 zł i z wkładu krajowego 525 166,16 zł

Rekrutacja do udziału w projekcie prowadzona jest od 01.01.2021 r. do momentu wyczerpania przyznanych środków finansowych.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt osobisty z doradcą zawodowym
(CAZ, II piętro, p. 27, 33, 35) lub pośrednikiem pracy (p. 02, parter),
kontakt telefoniczny pod nr tel. 95 741 20 66 w. 17, 95 741 20 66 w. 18,19

Informacje o projekcie i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Międzyrzeczu
https://miedzyrzecz.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty
Data utworzenia: 24.01.2022 r.
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