
                                           
 

PROJEKT KONKURSOWY PN. „SZANSA NA LEPSZE JUTRO” 
 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Prorytet VI „Rynek pracy 

otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie 

aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez 

zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. 

 

Termin realizacji: od 1 stycznia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r. 

 

Wartość projektu: 1 280 324,22 zł 
 

Celem projektu jest podjęcie pracy przez 78 bezrobotnych (39 kobiet) zarejestrowanych                

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku, w tym 54 osoby do 25 roku życia oraz 24 osoby 

długotrwale bezrobotne w okresie do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. 

 

Cele szczegółowe projektu to: 

 Zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania pracy poprzez poradnictwo 

zawodowe oraz warsztaty aktywizacyjne. 

 Wyposażenie w doświadczenie zawodowe poprzez zdobycie praktycznych 

umiejętności na określonym stanowisku pracy w ramach stażu u pracodawcy. 

 Zmiana, uzupełnienie lub zdobycie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia 

zawodowe. 

 

Uczestnicy projektu: 

Projekt skierowany jest łącznie do 240 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Kłobucku, zamieszkujących miasta oraz tereny wiejskie powiatu 

kłobuckiego, w tym co najmniej 120 kobiet bezrobotnych. 

 Ze względu na realizację założonych w projekcie wskaźników zastrzega się udział                  

w projekcie – w ramach staży – 200 osób bezrobotnych (100 kobiet)                                       

z uwzględnieniem udziału min.: 

 130 osób bezrobotnych do 25 roku życia (65 kobiet), 

 70 osób długotrwale bezrobotnych (35 kobiet). 

 Ze względu na realizację założonych w projekcie wskaźników zastrzega się udział              

w projekcie – w ramach szkoleń – 40 osób bezrobotnych (20 kobiet)                                    

z uwzględnieniem udziału min.: 

 20 osób bezrobotnych do 25 roku życia (10 kobiet), 

 20 osób długotrwale bezrobotnych (10 kobiet). 

 

Działania podejmowane w ramach projektu: 

W ramach projektu zakłada się: 

 indywidualne porady zawodowe dla 240 osób bezrobotnych, 

 warsztaty/zajęcia aktywizacyjne dla 240 osób bezrobotnych, 

 staże dla 200 osób bezrobotnych zorganizowane na okres do 5 miesięcy, 

 szkolenia dla 40 osób bezrobotnych o tematyce: 

 „Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC” dla 10 osób,  

 „Prawo jazdy kat. C+E” dla 10 osób, 



 „Opiekun dziecięcy” dla 10 osób, 

 „Profesjonalny sprzedawca” dla 10 osób. 

 

Projekt realizowany jest zgodnie z polityką równych szans kobiet i mężczyzn, zapewniając 

wolny i równy dostęp do wszystkich form wsparcia zarówno kobietom i mężczyznom 

wyrażającym gotowość i chęć udziału w projekcie, pod warunkiem spełnienia równych dla 

wszystkich kryteriów kwalifikacyjnych do udziału w projekcie.  

 

 

 

 

 


