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Unijne wsparcie dla osób bezrobotnych 
 

 

W 2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu kontynuuje realizację projektu 

„Aktywizacja zawodowa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poddziałanie 6.1.3 

„Poprawa zdolności do zatrudniania oraz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej osób 

bezrobotnych”.  

Środki pozyskane przez PUP w ramach projektu przeznaczone są na aktywizacji zawodowej 

osób bezrobotnych. Wsparciem objęte w szczególności zostały osoby znajdujące się w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy takie jak:  osoby do 24 roku życia, osoby po 50 roku życia, osoby długotrwale 

bezrobotne oraz osoby niepełnosprawne. 

Uczestnicy projektu zostaną skierowani na takie formy aktywizacji zawodowej, które 

umożliwią im uzyskanie nowych kwalifikacji i umiejętności praktycznych, a przede wszystkim 

doświadczenia zawodowego.  

W ramach projektu od początku 2011 roku oświęcimski Urząd Pracy sfinansował staże 

zawodowe dla 203 osób. Aktualnie rozpoczyna się realizacja szkoleń zawodowych mających podnieść 

kwalifikacje osób bezrobotnych, przez co zwiększy się ich szansa na zatrudnienie. Na szkolenia te 

skierowane zostanie 90 osób bezrobotnych. 

Wszystkie osoby uczestniczące w stażach i szkoleniach otrzymują stypendia, które nierzadko 

są dodatkową motywacją do tego, aby być aktywnym i podnosić swoje kwalifikacje.  

W ramach projektu „Aktywizacja zawodowa” wspierane są również inicjatywy 

przedsiębiorcze, poprzez udzielanie pomocy finansowej osobom chcącym rozpocząć prowadzenie 

własnej firmy. Z pomocy w tym zakresie w 2011r. skorzystało jak na razie 45 osób, które otrzymały 

jednorazowe środki na realizację swoich pomysłów biznesowych w wysokości średnio ok. 15 000,00 

zł. 

Uczestnicy projektu realizowanego przez PUP w Oświęcimiu korzystali również ze wsparcia 

pośredników pracy i doradców zawodowych. W ramach oferowanej im pomocy 73 osoby skorzystały 

również z Indywidualnych Planów Działania. 

 

Na koniec miesiąca lipca 2011r. w ramach projektu poniesiono wydatki na poziomie   

847 731,97 zł, co stanowiło 37,86 % wartości projektu. 
 

Projekt w całości został przygotowany i jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy 

w Oświęcimiu. 
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