Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

„Nowy start z nowymi kwalifikacjami – program wsparcia osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru m. Płocka”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.2,
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Miejski Urząd Pracy w Płocku (Partner 1) 31 marca 2015 roku zakończył realizację z Zakładem
Doskonalenia Zawodowego w Płocku (Liderem) i Zakładem Karnym w Płocku (Partnerem 2) projektu
pt. „Nowy start z nowymi kwalifikacjami – program wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym z obszaru m. Płocka”.

Okres realizacji projektu: 28.12.2012 r. – 31.03.2015 r.
Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna oraz poprawa dostępu
do zatrudnienia 130 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - osób opuszczających Zakład
Karny w Płocku i osób zarejestrowanych jako bezrobotne po opuszczeniu zakładów karnych poprzez
realizację programu wsparcia psychologiczno - doradczo – szkoleniowego.

Całkowita wartość projektu

Wnioskowane dofinansowanie
(EFS i finansowanie krajowe) - stanowi
100% wartości projektu

Ogółem

1 508 044,25 PLN

1 508 044,25 PLN

Środki przeznaczone
na realizację zadań przez
MUP w Płocku

262 670,00 PLN

262 670,00 PLN

w tym wysokość
poniesionych w 2013 r.
środków
na realizację zadań przez
MUP w Płocku

133 910,00 PLN

133 910,00 PLN

w tym wysokość
poniesionych w 2014 r.
środków
na realizację zadań przez
MUP w Płocku

128 760,00 PLN

128 760,00 PLN

MUP w Płocku w 2015r.

Działanie podejmowane przez MUP w Płocku w I kwartale 2015 r. były
realizowane bezkosztowo.

Projekt skierowany był do:

osób zarejestrowanych w MUP
w Płocku jako bezrobotne
po opuszczeniu zakładów karnych
(90 osób)

osób opuszczających
Zakład Karny w Płocku
(40 osób)

Nabór uczestników do projektu prowadzony przez Miejski Urząd Pracy w Płocku
poprzedzony był wizytą osób bezrobotnych u psychologa w ramach zindywidualizowanego wsparcia
psychologicznego dokonującego analizy potencjału osoby bezrobotnej celem pomocy w wyborze
odpowiedniego kierunku szkolenia, a także doradcy w ramach zindywidualizowanego wsparcia
z zakresu rynku pracy, świadczącego pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu oraz w nabyciu
umiejętności niezbędnych do aktywnego poszukiwania pracy.

Działania podjęte w ramach ww. projektu w 2013 roku:
 82 osoby rozpoczęły następujące szkolenia:



„Operator koparko – ładowarki” – II edycje,



„Nowoczesne metody wykończeniowe w budownictwie” – II edycje,



„Podstawy obsługi komputera”,



„Spawanie metodą MAG”,



„Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”.

 77 uczestników zakończyło ww. szkolenia, a 5 osób przerwało udział.

Działania podjęte w ramach ww. projektu w 2014 roku:
 9 osób rozpoczęło udział w szkoleniu:


„Kucharz – kelner”

 7 uczestników zakończyło ww. szkolenie, a 2 osoby przerwały udział.
W trakcie ww. szkoleń, uczestnikom przysługiwało stypendium szkoleniowe.

W ramach projektu w 2013 r. i 2014 r. dla uczestników zorganizowane były warsztaty:


„Wracam na rynek pracy”, których celem było uświadomienie roli inwestowania w rozwój
kwalifikacji, określenie postaw najbliższego otoczenia, przełamywanie barier w powrocie
na rynek pracy,
 „Rozwój usług społecznych”, których celem było nabycie wiedzy dot. metod przezwyciężania
barier w integracji społecznej, przełamywanie obaw dot. reakcji i postrzegania więźnia
w środowisku rodziny, znajomych i współpracowników.

Ponadto w 2014 r. w związku z wprowadzonymi zmianami we wniosku o dofinansowanie
rozszerzono grupę docelową o 20 osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym
z powodu m.in. długotrwałego bezrobocia, niepełnosprawności, wieku do 30 roku życia,
zarejestrowanych w MUP w Płocku oraz wydłużono okres realizacji projektu do końca
marca 2015 r.
Dla ww. grupy osób bezrobotnych zorganizowano szkolenia w następujących kierunkach:


„Monter instalacji sanitarnych i CO” (4 osoby),



„Monter sufitów podwieszanych i ścianek działowych (4 osoby),



„Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej i ochrona imprez masowych” (8 osób),



„Pomoc kuchenna” (4 osoby).

Wszystkie osoby zakończyły udział w ww. szkoleniach w 2014 r. oraz otrzymały stosowne
zaświadczenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

W ramach projektu uczestnicy mogli korzystać z poradnictwa:

prawnego

w zakresie prawa pracy, rodzinnego i karnego,

doradczego

w zakresie planowania ścieżki zawodowej, przygotowania dokumentów
aplikacyjnych

oraz

uzyskania

praktycznych

wskazówek

niezbędnych

do właściwego przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej,

psychologicznego

w zakresie radzenia sobie z trudną sytuacją życiową m.in. rodzinną
czy materialną.

W wyniku udziału w projekcie zatrudnienie uzyskało 30 osób.

