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PODSUMOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO                                                                    

PN. „WSPÓLNIE DO CELU – III”,                                                                     

WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  

W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO,  

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI – PODDZIAŁANIE 6.1.2 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku realizował w 2012 r. projekt konkursowy  

pn. „Wspólnie do celu – III” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 

Poddziałanie 6.1.2.  

Projekt ten miał na celu zapewnienie jakości, skuteczności i dostępności usług 

pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy 

w Kłobucku poprzez dofinansowanie w 2012 r. stanowisk pracy dla 4 pośredników pracy  

i 1 doradcy zawodowego. 

Cel główny projektu był realizowany przez następujące cele szczegółowe: 

1) Upowszechnianie pośrednictwa pracy na terenie powiatu kłobuckiego poprzez 

zatrudnienie pośredników pracy. 

2) Upowszechnianie poradnictwa zawodowego na terenie powiatu kłobuckiego 

poprzez zatrudnienie doradcy zawodowego. 

3) Wzmocnienie potencjału kadrowego PUP w Kłobucku świadczącego usługi 

pośrednictwa pracy. 

4) Wzmocnienie potencjału kadrowego PUP w Kłobucku świadczącego usługi 

poradnictwa zawodowego. 

 

W ramach niniejszego projektu założono, iż realizacja projektu przyczyni się do 

osiągnięcia produktów projektu w wymiarze co najmniej: 

 liczba wizyt pośredników pracy u pracodawców - 200 wizyt,  

 liczba udzielonych usług przez pośredników pracy na rzecz pracodawców - 3800 

usług, 

 liczba udzielonych usług przez pośredników pracy na rzecz osób bezrobotnych -  

10000 usług, 

 liczba zatrudnionych pośredników pracy - 1 umowa o pracę i 3 pisemne informacje 

o nowych warunkach umowy, 

 liczba wizyt w ramach udzielonych indywidualnych porad zawodowych - 1000 

wizyt, 

 liczba udzielonych grupowych porad zawodowych - 11 porad,  

 liczba zatrudnionych doradców zawodowych - 1 umowa o pracę. 
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Badanie osiągnięcia powyższych wskaźników produktów (liczby udzielonych wizyt, usług  

i porad oraz zawartych umów o pracę i pisemnych informacjach o nowych warunkach 

umowy) dokonane zostało w oparciu o statystyki Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku 

prowadzone przez pracowników tut. Urzędu, w tym m.in. 4 pośredników pracy 

(odpowiadających za kontakty z osobami bezrobotnymi oraz pracodawcami)  i 1 doradcę 

zawodowego zatrudnionych w ramach projektu.  

Analiza zestawienia dotyczącego liczby wizyt oraz udzielonych usług w poszczególnych 

kwartałach 2012 roku i na koniec 2012 r., wskazuje na fakt, iż założone w projekcie 

wskaźniki zostały osiągnięte w wymiarze: 

 248 wizyt pośredników pracy u pracodawców, 

 3801 udzielonych usług przez pośredników pracy na rzecz pracodawców, 

 16406 udzielonych usług przez pośredników pracy na rzecz osób bezrobotnych,  

 1920 wizyt w ramach udzielonych indywidualnych porad zawodowych, 

 11 udzielonych grupowych porad zawodowych. 

Dodatkowo zawarto 1 umowę o pracę z pośrednikiem pracy i 1 umowę o pracę z doradcą 

zawodowym, a także 3 pisemne informacje o nowych warunkach umowy przekazane 

zatrudnionym dotychczas na czas nieokreślony pośrednikom pracy. 

 

 Powyższe dane wskazują, iż wszystkie produkty założone w projekcie konkursowym 

pn. „Wspólnie do celu – III”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego - zostały osiągnięte.  

Dzięki dofinansowaniu  stanowisk pracy dla 4 pośredników pracy i 1 doradcy zawodowego 

zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku projekt przyczynił się, zgodnie                

z założeniami, do zapewnienia jakości, skuteczności i dostępności usług pośrednictwa pracy  

i poradnictwa zawodowego świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku. 

 


