Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podsumowanie 7 lat (tj. od 01.01.2008r. do 31.12.2014r.) realizacji
Projektu systemowego

Aktywny Płock – wyrównywanie szans bezrobotnych
na rynku pracy w Mieście Płocku
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,
Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej
osób bezrobotnych – projekty systemowe.

Umowa na realizację Projektu systemowego była zawarta na okres
od 01.01.2008r. do 31.12.2013r.
Aneksem do ww. Umowy z dnia 6 grudnia 2013r. wydłużono realizację projektu
systemowego do 31.12.2014r.

Cel projektu:
Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności zawodowej u osób bezrobotnych
zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku i objętych wsparciem w ramach projektu. W latach
2008 - 2014 zaktywizowano 2902 osoby bezrobotne. W grupie tej znajdowały się osoby bezrobotne
zarejestrowane w MUP w Płocku, w tym w szczególności osoby wymienione w art. 49 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.,
poz. 149).

Wysokość poniesionych środków od początku realizacji projektu systemowego
tj. od 01.01.2008r. do 31.12.2014r. na aktywizację zawodową osób bezrobotnych:

Całkowita wartość projektu:
23 930 121,19 PLN
Wnioskowane dofinansowanie:
21 824 440,97 PLN
Wkład własny (FP):
2 105 680,22 PLN

W okresie 2008 – 2014 w projekcie „Aktywny Płock – wyrównywanie szans bezrobotnych na
rynku pracy w Mieście Płocku” uczestniczyły 2902 osoby bezrobotne:
 1621 osób w programie stażu;
 121 osób w programie przygotowania zawodowego;
 610 osób w programie szkoleń (41 osób zakończyło szkolenie „Mała Przedsiębiorczość”
i rozpoczęło własną działalność gospodarczą);
 591 osób w programie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
(41 osób po zakończeniu szkolenia „Mała Przedsiębiorczość” rozpoczęło udział w ww. programie).

Każdy uczestnik projektu został objęty pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym, co przyczyniło
się do pobudzenia ich aktywności zawodowej, a jednocześnie zachęciło do samodzielnego poszukiwania
pracy.

2681 osób zakończyło udział w projekcie:
 1433 osoby zakończyły staż;
 104 osoby zakończyły przygotowanie zawodowe;
 595 osób zakończyło program szkoleń (41 osób zakończyło szkolenie „Mała Przedsiębiorczość”
i rozpoczęło własną działalność gospodarczą);
 590 osób w programie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (41
osób po zakończeniu szkolenia „Mała Przedsiębiorczość” rozpoczęło udział w ww. programie).

1903 osoby podjęły zatrudnienie/samozatrudnienie po zakończeniu udziału
w poszczególnych programach, z tego:
 1004 osoby po programie stażu;
 81 osób po programie przygotowania zawodowego;
 234 osoby po programie szkoleń;
 584 osoby podjęły samozatrudnienie po przyznaniu jednorazowo środków na podjęcie działalności
gospodarczej.

Efektywność

zatrudnieniowa

w

podziale

na

poszczególne

(liczba zatrudnionych do kończących):
 staż – 70%;
 przygotowanie zawodowe - 78%;
 szkolenia – 39%;
 przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej – 99%.

programy

Korzyści płynące z udziału w projekcie
„Aktywny Płock – wyrównywanie szans bezrobotnych na rynku pracy w Mieście Płocku”

Umożliwił osobie bezrobotnej:
Program
stażu

- nabycie umiejętności praktycznych i kwalifikacji zawodowych
oraz dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy,
- zapoznanie się z zasadami funkcjonowania w środowisku pracy,
-

przygotowanie

do

samodzielnego

wykonywania

powierzonych

czynności i zadań na stanowisku pracy,
- zdobycie doświadczenia zawodowego.

Program
szkolenia

Umożliwił osobie bezrobotnej:
- zdobycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i umiejętności
zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy, co ułatwi
poszukiwanie

zatrudnienia

w

zawodach

wymaganych

przez

pracodawców.

Bezzwrotne
środki na
podjęcie
działalności
gospodarczej

- ułatwiły osobom bezrobotnym dostęp do bezzwrotnego
kapitału,
- dały szansę osobom bezrobotnym, znajdującym się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, powrotu do trwałego
zatrudnienia,
-

wpłynęły

na

poprawę

sytuacji

ekonomicznej

bezrobotnych i ich rodzin.

Przy realizacji ww. projektu zachowana była zasada równości szans kobiet i mężczyzn.

osób

