Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających
bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Miejski Urząd Pracy w Płocku (Partner 1) 20 maja 2014 r. zakooczył realizację,
projektu konkursowego pt. „Akademia Aktywizacji Zawodowej”.
Ww. projekt realizowany był od 01.03.2013 r. w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia
Zawodowego w Płocku (Liderem) i Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku (Partnerem 2).
Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna oraz poprawa dostępu
do zatrudnienia 100 osób pozostających bez zatrudnienia zarejestrowanych w MUP
(50 osób) z m. Płocka i PUP (50 osób) z obszaru powiatu płockiego poprzez realizację
kompleksowego wsparcia psychologiczno – doradczego, szkoleniowego oraz wsparcia
w postaci staży.

Ogółem wysokośd pozyskanych
środków na realizację projektu
Wysokośd poniesionych
środków na realizację zadao
przez MUP w Płocku
w tym
wysokośd poniesionych w 2013 r.
środków na realizację zadao
przez MUP w Płocku
w tym
wysokośd poniesionych w 2014 r.
środków na realizację zadao
przez MUP w Płocku

Całkowita wartośd
projektu

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

800 353,20 PLN

800 353,20 PLN

147 350,13 PLN

147 350,13 PLN

72 769,20 PLN

72 769,20 PLN

74 580,93 PLN

74 580,93 PLN

Osobami spełniającymi kryteria udziału w projekcie było 50 osób zarejestrowanych
w MUP w Płocku jako osoby długotrwale bezrobotne w tym: w wieku 50+,
niepełnosprawne oraz osoby do 25 roku życia.

Działania podjęte w ramach ww. projektu:
Wsparcie doradcze

50 uczestników uzyskało wsparcie doradcze podczas, którego każda osoba bezrobotna
we współpracy z doradcą zawodowym opracowała Indywidualny Plan Działania.

Szkolenia

50 osób ukooczyło szkolenia:
PIEKARZ – CIASTKARZ (3 osoby)

MASARZ - WĘDLINIARZ (2 osoby)

BUKIECIARZ – DEKORATOR (8 osób)

WIZAŻ I STYLIZACJA PAZNOKCI (8 osób)

MONTER INSTALACJI WENTYLACYJNYCH (5 osób)

OBSŁUGA KASY FIKSLANEJ I KOMPUTERA (6 osób)

SPECJALISTA DS. PROMOCJI I REKLAMY (3 osoby)

POMOC KUCHENNA Z ELEMENTAMI CARVINGU (7 osób)
PROFESJONALNE SPRZĄTANIE Z ELEMENTAMI
PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELONYCH (8 osób)

W trakcie ww. szkoleo, uczestnikom przysługiwało stypendium szkoleniowe.
Wszystkie osoby ukooczyły szkolenia oraz otrzymały stosowne zaświadczenia
potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

Warsztaty
W ramach projektu dla uczestników zorganizowane były warsztaty:


„Wracam na rynek pracy”, których celem było uświadomienie roli inwestowania
w rozwój kwalifikacji, przełamywanie barier w wejściu lub powrocie na rynek pracy,
nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacji oraz
technik aktywnego poszukiwania pracy.
 „Rozwój usług społecznych”, których celem było nabycie wiedzy dot. metod
przezwyciężania barier w integracji społecznej, nabycie umiejętności pracy zespołowej,
radzenia sobie z emocjami, rozwiązywania konfliktów.

Staż

W ramach projektu zorganizowano 15 miejsc stażowych.
Miejsca stażowe zorganizowano na następujących stanowiskach: stylistka

piekarz

monter instalacji
wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

stylistka paznokci wizażystka

kasjer - sprzedawca

prasowaczka

bukieciarz dekorator

florysta

kucharz

pracownik biurowy

kelner

pomoc
księgowej

W trakcie odbywania programu stażu, uczestnikom przysługiwało stypendium stażowe.
 Na dzieo 20 maja 2014 r. 14 osób zakooczyło program stażu, a 1 osoba przerwała –
przerwanie usprawiedliwione.

Korzyści płynące z udziału w projekcie:
 wsparcie psychologiczno – doradcze:
nabycie wiedzy w zakresie rynku pracy,
wzmocnienie wiary we własne możliwości,
weryfikacja ścieżki rozwoju zawodowego,
 program szkoleo:
zdobycie nowych bądź podniesienie dotychczasowych kwalifikacji
zawodowych,
 program stażu:
nabycie umiejętności praktycznych, dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy
oraz poznanie zasad funkcjonowania w środowisku pracy.

Udział w projekcie 50 osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP w Płocku,
wpłynął na zwiększenie ich szans na znalezienie zatrudnienia.

Efektywnośd zatrudnieniowa liczona w okresie 3 miesięcy od zakooczenia udziału
w projekcie wynosi 13 osób.
Na dzieo 26.11.2014r. nastąpiło zamknięcie projektu przez Instytucję Pośredniczącą
II stopnia (Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie).

Wszystkie zakładane w projekcie rezultaty zostały osiągnięte.

Przy realizacji ww. projektu zachowana jest zasada równości szans kobiet i mężczyzn.
Więcej informacji dotyczącej Równości szans kobiet i mężczyzn dostępnych jest na stronie:
http:/wup.mazowsze.pl/efs/index.html

