
                                                   
 

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO                                                                    

PN. „DROGA DO KWALIFIAKCJI”,                                                                     

WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO 

FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI – DZIAŁANIE 6.3 

„INICJATYWY LOKALNE NA RZECZ PODNOSZENIA POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 

NA OBSZARACH WIEJSKICH”. 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku realizował w okresie 01.11.2011 r. – 31.05.2012 r. 

projekt konkursowy pn. „Droga do kwalifikacji” w ramach środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla 

wszystkich”, Działanie 6.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności 

zawodowej na obszarach wiejskich”. 

 

Projekt ten miał na celu zwiększenie zatrudnienia wśród 38 osób bezrobotnych  

(19 kobiet) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku w wieku 18-64 r.ż., 

w tym m.in. pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy.  

 

Cel główny był realizowany przez następujące cele szczegółowe projektu: 

 Zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy wśród 38 osób 

bezrobotnych poprzez poradnictwo zawodowe. 

 Wzrost wiary we własne możliwości na współczesnym rynku pracy wśród 38 osób 

bezrobotnych poprzez poradnictwo zawodowe. 

 Nabycie lub dostosowanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do zaistnienia na 

lokalnym rynku pracy wśród 38 osób bezrobotnych poprzez szkolenia zawodowe. 

 Zapewnienie 38 osobom bezrobotnym bezpłatnego dostępu do doradztwa zawodowego 

oraz szkoleń zawodowych. 

 

 W celu osiągnięcia założonych w projekcie wskaźników, udział w nim powinno 

zakończyć 38 osób bezrobotnych (19 kobiet), w tym min.: 

 13 osób w wieku 15-24 lata (7 kobiet), 

 9 osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących obszary wiejskie (5 kobiet), 

 3 osoby w wieku 15-24 lata, które otrzymały wsparcie w ramach projektu w okresie 

pierwszych 100 dni od dnia zarejestrowania w Urzędzie Pracy (2 kobiety), 

 15 osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby 

niepełnosprawne lub długotrwale bezrobotne lub z terenów wiejskich (8 kobiet), 

 2 osoby w wieku 50-64 lata (1 kobieta), 

 12 osób długotrwale bezrobotnych (7 kobiet), 

 1 osoba niepełnosprawna (1 kobieta), 

 16 osób z terenów wiejskich (8 kobiet), 

 12 osób bez kwalifikacji zawodowych (6 kobiet). 

URZĄD PRACY 



 Z uwagi na powstałe w projekcie oszczędności wynikające z realizacji procedur 

zamówień publicznych oraz biorąc pod uwagę chęć zaktywizowania jak największej grupy 

osób bezrobotnych i pełne wykorzystanie środków finansowych przyznanych na jego 

realizację, zwiększono liczbę uczestników projektu do 50 osób. 

 

Udział w projekcie rozpoczęły faktycznie 52 osoby bezrobotne (19 kobiet), gdyż 

2 dodatkowe osoby zostały skierowane do udziału w projekcie w ramach uzupełnienia za 

osoby, które przerwały uczestnictwo. Łącznie udział w projekcie zakończyło 49 osób 

bezrobotnych (19 kobiet), natomiast 3 osoby przerwały jego uczestnictwo. 

Z uwagi na zwiększenie liczby uczestników projektu, większość zakładanych  

w projekcie wskaźników zostało osiągniętych w wymiarze znacznie przekraczającym jego 

założenia. Pojawiła się jedynie trudność z osiągnięciem wskaźników dot. udziału  

w proponowanych szkoleniach kobiet będących bez kwalifikacji zawodowych,  w wieku 50-64 

lata oraz kobiet niepełnosprawnych. PUP w Kłobucku zintensyfikował zatem działania 

promujące projekt podczas rekrutacji na szkolenie: „Kierowca wózków jezdniowych                               

z wymianą butli gazowych”  (III grupa), jednak pomimo tego, nie udało się osiągnąć                       

w/w wskaźników. W związku z powyższym do udziału w projekcie skierowano mężczyzn 

wpisujących się w założone wskaźniki projektowe.  

 

Projekt konkursowy pn. „Droga do kwalifikacji” realizował następujące działania na 

rzecz osób bezrobotnych mające przyczynić się do osiągnięcia celów i założeń projektu: 

 Indywidualne porady zawodowe dla 52 osób bezrobotnych (objęcie uczestnika projektu 

Indywidualnym Planem Działania). 
 

 Szkolenia dla 50 osób bezrobotnych o tematyce: 

a) „Asystent dyrektora z elementami języka angielskiego” – szkolenie dla 19 osób 

zorganizowane w dwóch grupach, przez wyłonioną w drodze zamówień 

publicznych Instytucję Szkoleniową, w okresach: 06.02.2012r.– 20.03.2012r.                   

(I grupa) oraz 01.03.2012r. – 16.04.2012r. (II grupa).  
 

b) „Kierowca wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych” – szkolenie  

dla 31 osób zorganizowane w trzech grupach, przez wyłonioną w drodze zamówień 

publicznych Instytucję Szkoleniową, w okresach: 13.02.2012r. – 24.02.2012r.                   

(I grupa), 05.03.2012r. – 16.03.2012r. (II grupa) oraz 10.04.2012r. – 20.04.2012r. 

(III grupa). 

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku dzięki uzyskaniu dofinansowania na realizację 

projektu konkursowego pn. „Droga do kwalifikacji” podjął dodatkowe działania                               

i zaktywizował większą liczbę osób bezrobotnych, proponując im kompleksowe wsparcie                     

w postaci indywidualnych porad zawodowych oraz szkoleń, zwiększając tym samym ich 

szanse na podjęcie zatrudnienia.  

W związku z powyższym 49 osób bezrobotnych, które zakończyło udział w projekcie 

konkursowym pn. „Droga do kwalifikacji” zwiększyło wiarę we własne możliwości                            

i motywację do aktywnego poszukiwania pracy oraz nabyło nowe kwalifikacje zawodowe 

ułatwiające im znalezienie zatrudnienia na rynku pracy.  

 

 

 

 


