
                                                   

PODSUMOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO                                                                    

PN. „NOWE PERSPEKTYWY”,                                                                     

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. – 31.10.2012 r. 

projekt konkursowy pn. „Nowe perspektywy” 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 odbudowanie motywacji oraz wiary we własne siły niezbędnych 

do zaistnienia na współczesnym rynku pracy 550 osobom bezrobotnym (300 kobietom) 

zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku w wieku 18-64 r.ż., w tym                

m.in. pozostającym w szczególnej sytuacji na rynku pracy.  

Cel główny był realizowany przez następujące cele szczegółowe projektu: 

 Zdobycie umiejętności poprawnej komunikacji interpersonalnej dzięki poradnictwu 

zawodowemu i psychologicznemu.  

 Nabycie umiejętności ustalenia priorytetów w życiu osobistym i zawodowym dzięki 

poradnictwu zawodowemu i psychologicznemu.  

 Nabycie umiejętności walki ze stresem związanym z utratą pracy, rozwiązywanie 

konfliktów oraz radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych dzięki poradnictwu 

zawodowemu i psychologicznemu. 

 Podwyższenie świadomości znaczenia zagadnień prawnych.  

 Zapewnienie bezpłatnego dostępu do doradztwa zawodowego, psychologicznego oraz 

prawnego.  

W ramach projektu konkursowego pn. „Nowe perspektywy” realizowano następujące 

działania na rzecz osób bezrobotnych mające przyczynić się do osiągnięcia celów i założeń 

projektu: 

 Indywidualne porady zawodowe – prowadzone przez doradców zawodowych 

zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Z tej formy wsparcia skorzystało 585 

osób bezrobotnych, w tym 372 osoby bezrobotne objęto Indywidualnym Planem 

Działania (63,6% uczestników projektu).  
 

 Doradztwo psychologiczne dla osób bezrobotnych – zorganizowane w okresie styczeń-

wrzesień 2012 r. (po 2-3 razy w miesiącu) w formie 6 godzinnych warsztatów 

grupowych (20 spotkań po ok. 10 osób) o następujących blokach tematycznych: 

– Efektywna komunikacja i trening asertywności. 

– Techniki skutecznej prezentacji i radzenia sobie z emocjami. 

– Rozwiązywanie konfliktów i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych. 

– Szybkie podejmowanie decyzji i praca w zespole. 

Z tej formy wsparcia skorzystało 199 osób bezrobotnych. 
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 Doradztwo prawne dla osób bezrobotnych – zorganizowane w okresie styczeń- 

wrzesień 2012 r. (po 2-3 razy w miesiącu) w formie 4 godzinnych warsztatów 

grupowych (20 spotkań po ok. 10 osób) o następującej tematyce: 

– Wybrane zagadnienia z prawa pracy istotne w zaistnieniu na rynku pracy. 

– Kompendium Kodeksu pracy ważne z punktu widzenia pracownika. 

– Pułapki dla pracownika wynikające z Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego. 

– Mobbing w pracy- wybrane zagadnienia. 

Z tej formy wsparcia skorzystało 199 osób bezrobotnych. 
 

Indywidualne doradztwo prawne dla osób bezrobotnych – zorganizowane w okresie 

styczeń-wrzesień 2012 r. (po 2-3 razy w miesiącu) w formie indywidualnych porad 

prawnych dopasowywanych na bieżąco do potrzeb uczestników. Z tej formy wsparcia 

skorzystało 150 osób bezrobotnych. 

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

zakończyć 495 osób bezrobotnych (270 kobiet), w tym min.: 

 120 osób w wieku 15-24 lata (70 kobiet), 

 80 osób w wieku 15-24 lata zamieszkujących obszary wiejskie (45 kobiet), 

 40 osób w wieku 15-24 lata, które otrzymały wsparcie w ramach projektu w okresie 

pierwszych 100 dni od dnia zarejestrowania w Urzędzie Pracy (20 kobiet), 

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

niepełnosprawne lub długotrwale bezrobotne lub z terenów wiejskich (130 kobiet), 

 50 osób w wieku 50-64 lata (25 kobiet), 

 200 osób długotrwale bezrobotnych (100 kobiet), 

 30 osób niepełnosprawnych (15 kobieta), 

 350 osób z terenów wiejskich (175 kobiet), 

 220 osób, które zostały objęte IPD (110 kobiet). 

Rekrutacja osób zainteresowanych udziałem w projekcie prowadzona była w sposób 

ciągły od grudnia 2011 r. do września 2012 r. Udział w projekcie rozpoczęło 585 osób 

bezrobotnych (w tym 395 kobiet), 548 osób bezrobotnych (w tym 370 kobiet) zakończyło 

udział w projekcie, natomiast 37 osób (w tym 25 kobiet) z różnych przyczyn przerwało w nim 

udział. Liczba osób bezrobotnych rozpoczynających udział w projekcie jest większa                          

od zakładanej liczby, gdyż z uwagi na przerwania tut. Urząd na bieżąco rekrutował dodatkowe 

osoby do udziału w projekcie celem jego prawidłowej realizacji oraz osiągnięcia założonych               

w projekcie wskaźników. Wszystkie zakładane w projekcie wskaźniki zostały osiągnięte                    

a większość z nich w wymiarze znacznie przekraczającym jego założenia.  

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku dzięki uzyskaniu dofinansowania na realizację 

projektu konkursowego pn. „Nowe perspektywy” podjął dodatkowe działania wspomagające 

działalność tut. Urzędu, które umożliwiły osobom bezrobotnym skorzystanie z bezpłatnych 

usług doradztwa psychologicznego oraz doradztwa prawnego. Oferowane osobom 

bezrobotnym kompleksowe wsparcie w postaci indywidualnych porad zawodowych oraz 

doradztwa psychologicznego lub prawnego przyczyniło się do odbudowania motywacji oraz 

wiary we własne siły niezbędnych do zaistnienia na współczesnym rynku pracy 548 osobom 

bezrobotnym, które zakończyły udział w projekcie.  

 


