Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Poddziałanie.1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU 2021
Projekty realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy
Informacje zamieszczono na podstawie danych uzyskanych od realizatorów.
Wszelkie pytania szczegółowe należy kierować bezpośrednio do nich.
Aktualizacja: 30 czerwca 2021 r.
Miejsce
zamiesz-

Nr/Tytuł projektu

Beneficjent/
Realizator
projektu

Dane kontaktowe
w zakresie
szczegółowych
informacji
o projekcie

kania
Dla kogo?

Na co?

uczestników/okres

Planowany
termin
rekrutacji

realizacji
projektu

1.
Z POWER-em do
pracy – rybnicki
projekt
aktywizacji
zawodowej osób
młodych

RYBNIK
MIASTO NA
PRAWACH
POWIATU /
POWIATOWY
URZĄD PRACY

Adres:
Powiatowy Urząd
Pracy
w Rybniku
ul. Jankowicka 1
44-200 Rybnik.
7.00-15.00

I. OBOWIĄZKOWE:
- Osoby, które utraciły
zatrudnienie/pracę z powodu
rozwiązania lub nieprzedłużenia
umowy bądź w wyniku pandemii
COVID-19 zamknęły działalność
gospodarczą po 1.03.2020 r.
II. DODATKOWE:

Obszar
wsparcia:



Doradztwo zawodowe,



Pośrednictwo pracy,



Prace interwencyjne,

Miasto



Bony zatrudnieniowe.

Rybnik
Powiat

Od dnia
1.04.2021 r.
w sposób
ciągły do
wyczerpania
limitu miejsc

rybnicki
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Barbara Górecka
Magdalena Karlak
Tel.:
32 4226095 wew. 230

Strona www:
www.rybnik.praca.gov.
pl

- Osoby w najtrudniejszej sytuacji na
rynku pracy (tj. osoba z kategorii
NEET, osoba z
niepełnosprawnościami, kobieta,
osoba o niskich kwalifikacjach, osoba
odchodząca z rolnictwa, imigrant,
reemigrant oraz osoba długotrwale
bezrobotna).

Okres
realizacji
projektu:
1.04.2021 r. 31.03.2023 r.

e-mail:
kancelaria@rybnik.pra
ca.gov.pl

Adres:
Powiatowy Urząd
Pracy w Piekarach
Śląskich
ul. Ks. Jerzego
Popiełuszki 14
41-940 Piekary Śląskie

2.
Piekarski
POWER

POWR.01.02.0124-0087/20

Miasto Piekary
Śląskie/
Powiatowy
Urząd Pracy w
Piekarach
Śląskich

Tel. (32) 381 58 91
Strona internetowa:
https://piekaryslaskie.p
raca.gov.pl/

e-mail:
kapi@praca.gov.pl

Grupą docelową projektu będą osoby
młode w wieku 18-29 lat bez pracy,
zarejestrowane w PUP jako
bezrobotne, z których:
● 80 % stanowią osoby, które utraciły
zatrudnienie po 1 marca 2020 r.;
● 20 % stanowią osoby w
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,
tj. osoby
z kategorii NEET, osoby z
niepełnosprawnościami, kobiety, osoby
o niskich kwalifikacjach, osoby
odchodzące z rolnictwa, imigranci i
reemigranci oraz osoby długotrwale
bezrobotne.
W przypadku zgłoszenia się do
projektu byłych uczestników projektu z
zakresu włączenia społecznego
realizowanego w ramach celu
tematycznego 9 w RPO, którzy
spełniają warunki formalne do udziału
w projekcie osoby takie będą
przyjmowane poza standardową
procedurą rekrutacyjną.

Obszar
wsparcia:
W ramach projektu przewidziano
wsparcie w ramach następujących
usług
i instrumentów rynku pracy:
• prace interwencyjne dla 38 osób,
• pośrednictwo pracy dla wszystkich
uczestników projektu oraz
poradnictwo zawodowe dla
wymagających dodatkowego
wsparcia.

Piekary
Śląskie

Okres
realizacji
projektu:

Rekrutacja:
od 01.06.2021
w sposób
ciągły do
wyczerpania
limitu miejsc

01.06.2021
30.06.2023
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W projekcie może wziąć udział 36
osób bezrobotnych (24 kobiet i 12
mężczyzn) w wieku od 18 do 29 lat
(do dnia 30-tych urodzin), które
pozostają bez pracy i są
zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej
jako osoby bezrobotne, w tym:
Adres:
ul. Jana III
Sobieskiego 12,
41-300 Dąbrowa
Górnicza

3.
Wsparcie osób
młodych z
Dąbrowy
Górniczej w
powrocie na
rynek pracy
POWR.01.02.0124-0080/20

Powiatowy
Urząd Pracy
w Dąbrowie
Górniczej

Tel.: 32-262-37-39,
wew. 258, 210

Strona internetowa:
https://dabrowagornicz
a.praca.gov.pl/

e-mail:
kzuziak@pup-dg.pl

- 29 osób (19 kobiet i 10 mężczyzn),
które utraciły zatrudnienie po 1 marca
2020 r. w wyniku pandemii COVID-19
Są to osoby, które po 1 marca 2020 r.
utraciły zatrudnienie/ pracę z powodu
rozwiązania czy nieprzedłużenia
umowy/ zostały zmuszone do
zamknięcia prowadzonej działalności
gospodarczej w wyniku pandemii
COVID-19. Do tej kategorii zaliczamy
zarówno osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę oraz osoby
zatrudnione na podstawie umów
cywilnoprawnych.
- 7 osób (w tym 5 kobiet i 2
mężczyzn), które znajdują się w
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,
tj. są osobami należącymi do jednej z
poniższych grup:
1) osób z kategorii NEET;
2) osób z niepełnosprawnościami;
3) kobiet;
4) osób o niskich kwalifikacjach;

Indywidualne poradnictwo
zawodowe
Poradnictwo zawodowe realizowane
w formie indywidualnej (w tym
w formie spotkań online). Cel:
wzmocnienie samooceny i motywacji
do działania uczestników i
uczestniczek projektu, przygotowanie
profesjonalnego CV, podniesienie
umiejętności autoprezentacji.
Pośrednictwo pracy

Rekrutacja:
I nabór – 8
osób –
maj/czerwiec
2021 zakończono
Obszar
wsparcia:

Cel: poszukiwanie i znalezienie
pracodawców dla zrekrutowanych
uczestniczek/uczestników projektu,
z uwzględnieniem ich kwalifikacji i
potencjału zawodowego.

Dąbrowa
Górnicza

Dofinansowanie do wynagrodzeń
przez 6 miesięcy

Okres
realizacji
projektu:

Realizowane dla wszystkich 36 osób
uczestniczących w projekcie (24
kobiet i 12 mężczyzn) w sposób i na
zasadach określonych w ustawie
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia. Cel: wsparcie
finansowe pracodawców za
zatrudnienie uczestników projektu. W
jego ramach pracodawcy przez
pierwsze 6 miesięcy otrzymają zwrot
części kosztów poniesionych na
wynagrodzenia, nagrody i składki na
ubezpieczenia społeczne za
zatrudnionych

01.05.202131.12.2022

II nabór – 14
czerwiec – 9
lipiec 2021 – 6
osób –
w toku
III nabór –
sierpieńwrzesień 2021
–
6 osób
IV nabór –
styczeń-luty
2022 – 8 osób
V-nabór –
luty-marzec
2022 –
8 osób
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5) osób odchodzących z rolnictwa;
6) imigrantów i reemigrantów;
7) osób długotrwale bezrobotnych.
Byli uczestnicy projektów z zakresu
włączenia społecznego
realizowanych w ramach CT 9 w
RPO, którzy zgłoszą się do projektu
i spełnią warunki formalne do
udziału w nim, będą przyjmowani
poza standardową procedurą
rekrutacyjną.

uczestników/uczestniczki projektu,
do wysokości do połowy
minimalnego wynagrodzenia za
pracę i składek na ubezpieczenia
społeczne od refundowanego
wynagrodzenia. Po zakończeniu
okresu refundacji pracodawcy
zobowiązani są zatrudniać
uczestników/uczestniczki projektu
przez okres 3 miesięcy po
zakończeniu refundacji wynagrodzeń
i składek na ubezpieczenia
społeczne.

UWAGA! W projekcie mogą wziąć
udział osoby, które w okresie od
dnia złożenia Formularza
zgłoszeniowego do projektu do
ostatniego dnia udziału w nim nie
biorą i nie będę brały udziału
w innych projektach z zakresu
aktywizacji zawodowej
współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu
Społecznego.

4.
Wsparcie osób
młodych w
powiecie
raciborskim
poprzez
dofinansowania

Powiat
raciborski/Powi
atowy Urząd
Pracy w
Raciborzu

Adres:
ul. Klasztorna 6,
47-400 Racibórz
Tel.: 324154550
Strona internetowa:

Uczestnikami projektu są osoby młode
w wieku 18-29 lat bez pracy,
zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Raciborzu jako
bezrobotne. W grupie
docelowej 80 % stanowią osoby, które
utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020
r. w wyniku negatywnych skutków

W trakcie projektu przewiduje się
następujące rodzaje wsparcia dla
osób bezrobotnych:
o
o

prace interwencyjne,
bony zatrudnieniowe,

Obszar
wsparcia:
woj. śląskie,
powiat
raciborski
Okres

Rekrutacja jest
prowadzona w
sposób ciągły
aż do
momentu
osiągnięcia
zaplanowanej
ilości
uczestników.
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kosztów
zatrudnienia

www.raciborz.praca.go
v.pl

POWR.01.02.0124-0088/20

e-mail:
sekretariat@pupraciborz.pl

Adres:
44-300 Wodzisław Śl.
ul. Michalskiego 12

5.
Zrób to
z POWERem!

POWR.01.02.0124-0083/20

Powiat
Wodzisławski /
Powiatowy
Urząd Pracy
w Wodzisławiu
Śląskim

Powr.01.02.0124-0095/20

Strona internetowa:
https://wodzislawslaski
.praca.gov.pl/
e-mail:
sekretariat@pupwodzislaw.pl

6.
Z POWER-em
do pracy!

Tel.: 032 459 29 41
032 459 29 88

Powiatowy
Urząd Pracy w
Będzinie

Adres:
Będzin,
I. Krasickiego 17A
Tel.: (32) 267-30-03
wew. 21

pandemii wirusa SARS-CoV-2,
pozostałe 20
% stanowią osoby w najtrudniejszej
sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z
kategorii NEET, osoby z
niepełnosprawnościami, kobiety, osoby
o niskich kwalifikacjach, osoby
odchodzące z rolnictwa, imigranci i
reemigranci oraz osoby długotrwale
bezrobotne.

Osoby młode do 29 roku życia,
pozostające bez pracy w powiecie
wodzisławskim.
Projekt
obejmie
wsparciem osoby zarejestrowane w
Powiatowym
Urzędzie
Pracy w
Wodzisławiu Śląskim jako bezrobotne,
z których 80% będą stanowiły osoby,
które utraciły zatrudnienie po 1 marca
2020 r., a 20% będą stanowiły osoby w
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
(tj. osoby z kategorii NEET, osoby z
niepełnosprawnościami, kobiety, osoby
o
niskich
kwalifikacjach,
osoby
odchodzące z rolnictwa, imigranci i
reemigranci,
osoby
długotrwale
bezrobotne).

1.W zakresie wsparcia grupę docelową
w Projekcie stanowi 30 osób (16 kobiet
i 14 mężczyzn) w wieku 18-29 lat (do
dnia 30- tych urodzin) pozostających
bez pracy, zarejestrowanych w
Powiatowym Urzędzie Pracy w
Będzinie jako osoby bezrobotne.

objęcie profesjonalnym
poradnictwem zawodowym lub
pośrednictwem pracy wszystkich
uczestników projektu.

1. Usługa poradnictwa
zawodowego / pośrednictwa
pracy (w tym Indywidualny
Plan Działania oraz spotkania
z zakresu kompetencji
społecznych),
2. Prace interwencyjne,
3. Bony zatrudnieniowe.

realizacji
projektu:
od
01.05.2021 r.
do
30.04.2023 r.

Obszar
wsparcia:
Powiat
wodzisławski
Okres
realizacji
projektu:
01.05.2021 –
31.10.2022

W ramach Projektu przewidziano
realizację następujących form
wsparcia:
doradztwo zawodowe, w
tym m.in. przeprowadzenie
diagnozy potencjału zawodowego,
wsparcie w określeniu sytuacji
zawodowej i problemów na rynku

Data
rozpoczęcia
rekrutacji:
maj 2021

data
zakończenia
rekrutacji:
czerwiec 2021
W razie
konieczności
od lipca 2021
r. rekrutacja
będzie
prowadzona
na bieżąco

Obszar
wsparcia:
Powiat
będziński

Rekrutacja:
01.05.202128.02.2023

Okres
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Strona internetowa:
www.bedzin.praca.gov
.pl/z-power-em-dopracye-mail:
programy@pup.bedzin
.pl



osoby, które utraciły
zatrudnienie w wyniku COVID19 po 1 marca - stanowić mają
80% wszystkich uczestników
projektu (24 osoby)
osoby znajdujące się w najtrudniejszej
sytuacji na rynku pracy (tj. osoby z
kategorii NEET, osoby z
niepełnosprawnościami, kobiety, osoby
odchodzące z rolnictwa, imigranci i
reemigranci oraz osoby długotrwale
bezrobotne) – stanowić mają 20%
wszystkich uczestników projektu (6
osób).

Adres:
41-800 Zabrze,
Plac Krakowski 9
Tel.: 32 277 90 12

7.
Aktywizacja
osób młodych
zwolnionych z
przyczyn COVID19 w mieście
Zabrze

Miasto
Zabrze/Powiato
wy Urząd Pracy
w Zabrzu

Strona internetowa:
https://zabrze.praca.go
v.pl/-/15131149projekt-pn-aktywizacjaosob-mlodychzwolnionych-zprzyczyn-covid-19-wmiescie-zabrzee-mail:
sekretariat@pupzabrz
e.pl

Dla osób młodych w wieku 18-29 lat,
pozostających bez pracy w mieście
Zabrze, w tym w szczególności osób,
które pozostają poza rynkiem pracy w
wyniku negatywnych skutków
pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz
osób w najtrudniejszej sytuacji na
rynku pracy (tj. osoby z kategorii
NEET, niepełnosprawni, kobiety,
osoby o niskich kwalifikacjach, osoby
odchodzące z rolnictwa, imigranci i
reemigranci oraz długotrwale
bezrobotne).

pracy, dobór wsparcia projektowego;
- przygotowanie Indywidualnego
Planu Działania (IPD);
- pośrednictwo pracy;
zatrudnienie subsydiowane w formie
prac interwencyjnych;
- bony zatrudnieniowe przyznawane
na wniosek osoby bezrobotnej.

Wsparcie realizowane w ramach
projektu:
1. Kompleksowe i indywidualne
POŚREDNICTWO PRACY i/lub
PORADNICTWO ZAWODOWE.
2. Zatrudnienie u pracodawcy w
ramach PRAC
INTERWENCYJNYCH tj.
zatrudnienie bezrobotnego przez
pracodawcę z dofinansowaniem
pracodawcy przez PUP Zabrze
części wynagrodzenia za
zatrudnienie osoby bezrobotnej.
Wsparciem zostanie objętych 18
osób.
Lub zatrudnienie u pracodawcy w
ramach BONU
ZATRUDNIENIOWEGO,
stanowiącego gwarancję
zrefundowania pracodawcy części
kosztów wynagrodzenia i składek na
ubezpieczenia społeczne w związku
z zatrudnieniem bezrobotnego
posiadacza bonu. Wsparciem
zostanie objętych 20 osób.

realizacji
projektu:
01.05.202130.04.2023

Obszar
wsparcia:
Miasto
ZABRZE
Okres
realizacji
projektu:
od
01.05.2021
do
30.06.2023

Rekrutacja do
projektu
rozpocznie się
od maja 2021
r. i odbywać
się będzie w
sposób
ciągły.
Zostanie
zakończona
w momencie
wyczerpania
limitu miejsc
i/lub środków
przeznaczonyc
h
na aktywizację
.
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8.
Szybki powrót –
wsparcie osób
młodych z
miasta Tychy
i powiatu
bieruńsko lędzińskiego

Miasto Tychy/
Powiatowy
Urząd Pracy
w Tychach

Adres:
ul. Budowlanych 59
43-100 Tychy

Uczestnikami projektu są osoby młode
w wieku 18-29 lat bez pracy,
zarejestrowane
w
PUP
jako
bezrobotne, z których:

Tel.: 327815868

 80% stanowią osoby, które utraciły
zatrudnienie po 1 marca 2020 r.;
20% stanowią osoby w najtrudniejszej
sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z
kategorii NEET, osoby z
niepełnosprawnościami, kobiety, osoby
o niskich kwalifikacjach, osoby
odchodzące z rolnictwa, imigranci i
reemigranci oraz osoby długotrwale
bezrobotne.

Strona internetowa:
https://tychy.praca.gov
.pl
e-mail:
kwasniewicz@pup.tyc
hy.pl

Adres:
ul. Pszczyńska 134,
Jastrzębie-Zdrój 44335

9.
Wkrocz na rynek
pracy z POWERem
POWR.01.02.0124-0086/20

Miasto
JastrzębieZdrój/
Powiatowy
Urząd Pracy w
JastrzębiuZdroju

Tel.: 32 47 53 012
wew. 52
Strona internetowa:
https://jastrzebiezdroj.
praca.gov.pl/

Projekt skierowany jest do osób
młodych w wieku 18-29 lat bez pracy,
zarejestrowanych w PUP, które utraciły
zatrudnienie po 01.03.2020 r. oraz
znajdują się w trudnej sytuacji na rynku
pracy tj. os. z kategorii NEET, z
niepełnosprawnościami,
o
niskich
kwalifikacjach, długotrwale bezrobotne,
odchodzące z rolnictwa, kobiety oraz
imigranci i reemigranci.

Obszar
wsparcia:

 prace interwencyjne dla 20 osób
 bon zatrudnieniowy dla 20 osób

miasto Tychy
i powiat
bieruńskolędziński
Okres
realizacji
projektu:

Rekrutacja
prowadzona
jest na
bieżąco od
01.06.2021 r.

01.06.2021 r.
31.05.2023 r.

Projekt ma za zadanie zwiększenie
możliwości
zatrudnienia
osób
młodych
do
29
roku
życia
pozostających bez pracy w mieście
Jastrzębie-Zdrój. Ma wspomóc skutki
wywołane w związku z pandemią
COVID-19, która spowodowała liczne
zwolnienia oraz likwidację miejsc
pracy.

Obszar
wsparcia:
JastrzębieZdrój
Okres
realizacji
projektu:
2021-05-01 –
2023-06-30

Rekrutacja:
od 2021-05-01
do 2023-03-31

e-mail:
projekty@pupjastrzebi
e.pl
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10.
Młodzi w nowej
rzeczywistości

Powiatowy
Urząd Pracy
w Jaworznie

POWR.01.02.0124-0085/20

Adres:
ul. Północna 9b,
43-600 Jaworzno
Tel.:
(32) 618 19 14
Strona internetowa:
www.jaworzno.praca.g
ov.pl
e-mail:
programy@jaworzno.p
raca.gov.pl

Grupę docelową stanowią osoby
młode w wieku 18-29 lat bez pracy,
zarejestrowane w PUP w Jaworznie
jako bezrobotne, z których:
- 80% stanowią osoby, które utraciły
zatrudnienie po 1 marca 2020 r. ,
- 20% stanowią osoby w
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
tj. osoby z kategorii NEET, osoby z
niepełnosprawnościami, kobiety, osoby
o niskich kwalifikacjach, osoby
odchodzące z rolnictwa i reemigranci
oraz osoby długotrwale bezrobotne.
W ramach projektu wsparciem objęte
zostaną 42 osoby.

11.
Razem po
sukces.
Aktywizacja
osób młodych,
które utraciły
zatrudnienie po
1 marca 2020 r.
lub będących w
najtrudniejszej
sytuacji na
rynku pracy w
powiecie
pszczyńskim

Adres: ul. Dworcowa
23, 43-200 Pszczyna
Tel.: 32-210-27-21
Powiat
Pszczyński/Po
wiatowy Urząd
Pracy w
Pszczynie

Strona internetowa:
www.pszczyna.praca.g
ov.pl
e-mail:
urzad@pszczyna.prac
a.gov.pl

Wsparciem w ramach projektu
zostanie objętych 34 osób młodych w
tym 21 kobiet i 13 mężczyzn w wieku
18-29 lat, zarejestrowanych w PUP
jako osoby bezrobotne, w
szczególności uczestnikami projektu
są osoby młode w wieku 18-29 lat bez
pracy, zarejestrowane w PUP jako
bezrobotne, z których:


80 % stanowią osoby, które utraciły
zatrudnienie po 1 marca 2020 r.
(27 osób, w tym 17 K, 10 M);

20 % stanowią osoby w najtrudniejszej

Celem projektu jest zwiększenie
możliwości zatrudnienia osób
młodych w wieku 18-29 lat bez pracy
w mieście Jaworznie, w tym w
szczególności osób, które pozostają
poza rynkiem pracy w wyniku
negatywnych skutków pandemii
wirusa SARS-CoV-2.
Dla wszystkich uczestników projektu
zaplanowano następującą ścieżkę
wsparcia:

I. pośrednictwo pracy,
II. poradnictwo zawodowe,
III. prace interwencyjne

Obszar
wsparcia:
Jaworzno

Okres
realizacji
projektu:
V 2021 r.
- VI 2023 r.

Rekrutacja:
V 2021 r. VII 2022 r.

(dofinansowanie dla
pracodawcy na okres 6 mcy).

Głównym celem projektu jest
aktywizacja zawodowa oraz
zwiększenie możliwości zatrudnienia
osób należących do grupy docelowej,
do czego ma się przyczynić objęcie
uczestników wsparciem zgodnym ze
zdiagnozowanymi potrzebami i
potencjałem uczestników projektu na
podstawie Indywidualnego Planu
Działania (IPD). Przedstawienie
konkretnej oferty aktywizacji
zawodowej poprzedzi analiza
umiejętności, predyspozycji i
problemów zawodowych danego
uczestnika.

Obszar
wsparcia:
powiat
pszczyński

Okres
realizacji
projektu:

Rekrutacja:
od
29.06.2021r.
w sposób
ciągły

27.05.202130.06.2023
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sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z W projekcie zakłada się wsparcie:
kategorii
NEET,
osoby
z
niepełnosprawnościami, kobiety, osoby 1. w zakresie pośrednictwa pracy
o
niskich
kwalifikacjach,
osoby
lub doradztwa zawodowego oraz
odchodzące z rolnictwa, imigranci i 2. w formie prac interwencyjnych i
reemigranci oraz osoby długotrwale
bonów zatrudnieniowych.
bezrobotne (7 osób, w tym 4 K, 3 M).

POWR.01.02.0124-0082/20

 Głównym rezultatem projektu
będzie podjęcie zatrudnienia przez
co najmniej 44% uczestników w
najtrudniejszej sytuacji na rynku
pracy (tj. osoby z kategorii NEET,
osoby z niepełnosprawnościami,
kobiety, osoby o niskich
kwalifikacjach (do poziomu ISCED
3), osoby odchodzące z rolnictwa,
imigranci, reemigranci, osoby
długotrwale bezrobotne) oraz przez
co najmniej 59,5% osób
nienależących do w.w. grup.

Adres:

ul. Wyzwolenia 17,
41-106
Siemianowice
Śląskie

12.
Restart wsparcie dla
osób młodych w
Siemianowicach
Śląskich

POWR.01.02.0124-0091/20

Powiatowy
Urząd Pracy w
Siemianowicac
h Śląskich

Tel.:

(32) 765-35-89
Strona internetowa:
https://siemianowiceslask
ie.praca.gov.pl//15445084--restartwsparcie-dla-osobmlodych-wsiemianowicach-slaskich-

Obszar
wsparcia:

Osoby w wieku poniżej 30 roku życia:
 które utraciły zatrudnienie po 1
marca 2020,


w najtrudniejszej sytuacji na
rynku pracy, tj. os. z kategorii
NEET, os. z
niepełnosprawnościami,
kobiety, os. o niskich
kwalifikacjach, os. odchodzące
z rolnictwa, imigranci i
reemigranci oraz os.
długotrwale bezrobotne.





Indywidualne doradztwo
zawodowe
Zatrudnienie subsydiowane u
pracodawców.
Pośrednictwo pracy.

Miasto
Siemianowic
e Śląskie

Okres
realizacji
projektu:

Rekrutacja:
04.05.2021
02.12.2022 r.

03.05.2021
02.05.2023
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e-mail:
programy@pup.siemiano
wice.pl

Adres:
41-200 Sosnowiec, ul.
Rzeźnicza 12
Tel.: 32 297 87 51

13.
Wsparcie
zawodowe osób
młodych w dobie
pandemii
POWR.01.02.0124-0096/20

Przedsięwzięciem objętych zostanie
20 mieszkańców i mieszkanek
Sosnowca zarejestrowanych jako
osoby bezrobotne w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Sosnowcu w wieku
poniżej 30 roku życia (18-29 lat),
spełniające obowiązkowe kryteria
projektu:


Strona internetowa:
Powiatowy
Urząd Pracy w
Sosnowcu

https://sosnowiec.prac
a.gov.pl/-/14883293wsparcie-zawodoweosob-mlodych-wdobie-pandemii
e-mail:
lhoksa@pup.sosnowie
c.pl,
dzdulska@pup.sosno
wiec.pl

status osoby, która utraciła
zatrudnienie po dniu
01.03.2020 r. - dotyczy 16
Uczestników i Uczestniczek;
 przynależność do co najmniej
jednej z grup osób
znajdujących się w
szczególnej sytuacji na rynku
pracy (kobiety, osoby z
niepełnosprawnościami, osoby
długotrwale bezrobotne, osoby
o niskich kwalifikacjach,
młodzież NEET, emigranci i
reemigranci, osoby
odchodzące z rolnictwa) dotyczy 4 Uczestników i
Uczestniczek.
Dodatkowe kryteria udziału w
projekcie:
 uczestnictwo w projekcie z
celu tematycznego 9 RPO
WSL – automatyczna

Wsparcie w ramach projektu
uwzględnia:
 instrumenty i usługi rynku
pracy służące
indywidualizacji wsparcia i
doborowi najkorzystniejszych
dla Uczestników i
Uczestniczek projektu ofert
pracy, w oparciu o analizę
umiejętności, predyspozycji i
potrzeb rozwoju
zawodowego oraz
zapotrzebowania lokalnego
rynku pracy;
 zatrudnienie subsydiowane
(prace interwencyjne oraz
bony zatrudnieniowe)
gwarantujace wysokiej
jakości oferty pracy;
 pośrednictwo pracy dla
wszystkich osób
uczestniczących w projekcie.

Obszar
wsparcia:
Miasto
Sosnowiec

Okres
realizacji
projektu:

Rekrutacja:
od 01.04.2021
do 30.06.2022

01.04.2021 r.
do
30.06.2023 r.

10



Adres:
pl. Wolności 6
43-400 Cieszyn

14.
Mój cel
zatrudnienie
POWR.01.02.0124-0093/20

Powiat
Cieszyński/
Powiatowy
Urząd Pracy
w Cieszynie

Tel.: 33 858 63 05
33 858 63 43
Strona internetowa:
cieszyn.praca.gov.pl

kwalifikacja;
motywacja do podnoszenia
kwalifikacji i podjęcia
zatrudnienia.

Osoby bezrobotne do 29 roku życia,
pozostające bez pracy, zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Cieszynie, w tym: osoby, które
utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020
r. oraz osoby w najtrudniejszej sytuacji
na rynku pracy (osoby z kategorii
NEET, osoby
z niepełnosprawnościami, kobiety,
osoby
o niskich kwalifikacjach, osoby
długotrwale bezrobotne)

Obszar
wsparcia:

Wsparcie w zakresie pośrednictwa
pracy,
doradztwa
zawodowego
i bonów zatrudnieniowych

15.
Szansa na
powrót

POWR.01.02.0124-0090/20

PUP Gliwice

Tel.:
32 444 23 00
Strona internetowa:
www.gliwice.praca.gov
.pl
e-mail:

Uczestnikami projektu są osoby młode
w wieku 18-29 lat bez pracy,
zarejestrowane w PUP Gliwice, jako
osoby bezrobotne, z których:
-80% stanowią osoby, które utraciły
zatrudnienie po 01.03.2020r
- 20% stanowią osoby w
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
tj. osoby z kategorii NEET, osoby
niepełnosprawne, kobiety, osoby o
niskich kwalifikacjach, osoby

Rekrutacja:
czerwiec 2021 –
kwiecień 2022

Okres
realizacji
projektu:
01.06.2021 –
30.06.2023

e-mail:
poczta@pup.cieszyn.p
l

Adres:
Plac Inwalidów
Wojennych 12,
44-100 Gliwice

powiat
cieszyński

Obszar
wsparcia:



Prace interwencyjne



Bon zatrudnieniowy

Miasto
Gliwice
Powiat
Gliwicki

Okres
realizacji
projektu:
01.05.2021-

Rekrutacja:
01.05.2021 30.11.2022
w sposób
ciągły, aż do
uzyskania
wymaganej
liczby
uczestników
projektu
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sekretariat@pup.gliwic
e.pl

Adres:
ul. Łagiewnicka 15
41-902 Bytom

16.
Bytomska
Tarcza dla
Młodych

Powiatowy
Urząd Pracy
w Bytomiu

POWR.01.02.0124-0081/20

Tel.:
32 8102263
Strona internetowa:
https://bytom.praca.go
v.pl/

odchodzące z rolnictwa, imigranci
i reemigranci oraz osoby długotrwale
bezrobotne.

30.06.2023

Obszar
wsparcia:
Projekt skierowany do 50 osób
młodych 18-29 lat (w tym 34 K)
zarejestrowanych w PUP
w Bytomiu jako bezrobotne. 80%
uczestników to osoby, które utraciły
zatrudnienie po 01.03.2020 r. i do dnia
rozpoczęcia udziału w projekcie
pozostają poza rynkiem pracy. 20%
uczestników to osoby w najtrudniejszej
sytuacji na rynku pracy.

Zadania, które będą realizowane w
projekcie:
- Diagnoza potrzeb, IPD,
Pośrednictwo pracy oraz poradnictwo
zawodowe,
- Prace interwencyjne,
- Bony na zatrudnienie.

e-mail:
efs@pupbytom.com.pl

Miasto
Bytom

Okres
realizacji
projektu:
01.04.202131.03.2023

Rekrutacja
ciągła
w okresie
realizacji
projektu do
wyczerpania
limitu miejsc.

42 osób (27 kobiet i 15 mężczyzn)

17.
Kierunek praca
POWR.01.02.0124-0094/20

Powiat
mikołowski /
Powiatowy
Urząd Pracy w
Mikołowie

Adres:
ul. Chopina 8, 43-170
Łaziska Górne
Tel.: 32 325 03 70
Strona internetowa:
mikolow.praca.gov.pl
e-mail:
olimpia.holeczek@pup
-mikolow.pl



w wieku 18-29 lat

Obszar
wsparcia:



posiadające status osoby
bezrobotnej, zarejestrowane w
Powiatowym Urzędzie Pracy w
Mikołowie,
z których:



80 % stanowić będą osoby, które
utraciły zatrudnienie po 1 marca
2020 r.;

20 % stanowić będą osoby w
najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy,
tj. osoby z kategorii NEET, osoby z
niepełnosprawnościami, kobiety, osoby
o niskich kwalifikacjach, osoby




Pośrednictwo pracy i/lub
poradnictwo zawodowe
Zatrudnienie subsydiowane
w ramach prac
interwencyjnych.

Powiat
mikołowski
Okres
realizacji
projektu:
2021-05-01 2023-06-30

Rekrutacja
ciągła od
lipca 2021
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odchodzące z rolnictwa, imigranci i
reemigranci oraz osoby długotrwale
bezrobotne.

13

