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

31 grudnia 2013 r. Miejski Urząd Pracy w Płocku zakończył realizację
Projektu konkursowego pt.

„Pośrednik, doradca – specjalistą lokalnego rynku pracy”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1,
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań
na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Projekt trwał od 01.12.2010 r. do 31.12.2013 r.

Wysokość poniesionych środków na realizację ww. projektu:

Całkowita wartość
projektu

Wnioskowane
dofinansowanie (EFS)

Wkład własny (j.s.t)

2 470 994,98 PLN

2 100 345,74 PLN

370 649,24 PLN

Celem projektu było wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia poprzez
dofinansowanie zatrudnienia 12 pośredników pracy/ stażystów i 8 doradców zawodowych/
stażystów. Realizacja projektu wpłynęła na zwiększenie dostępności oraz podniesienie jakości usług
pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego na rzecz osób bezrobotnych, poszukujących pracy
i pracodawców, w szczególności przez wczesną identyfikację ich potrzeb.

Doradcy zawodowi/ stażyści wspierali osoby bezrobotne i poszukujące pracy w aktywnym
planowaniu ścieżki zawodowej m.in. przy wyborze odpowiedniego zatrudnienia, określenia
kierunków kształcenia lub przekwalifikowania.
Ww. pracownicy pomagali opracować Indywidualny Plan Działania w celu zwiększenia
szansy na zdobycie pracy. Określali także potencjał zawodowy i pomagali zaplanować kolejne etapy
kariery zawodowej. Ponadto osoby zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku mogły
liczyć ze strony doradcy zawodowego/ stażysty na wspólne przygotowanie dokumentów
aplikacyjnych, a także praktyczne wskazówki niezbędne do właściwego przygotowania się
do rozmowy kwalifikacyjnej.
W pracy doradców zawodowych/ stażystów ważne było podejmowanie takich działań, aby
osoby bezrobotne mogły znaleźć na rynku pracy odpowiednie miejsce dla siebie.
Pośrednicy pracy/ stażyści pomagali osobom bezrobotnym i poszukującym pracy
w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, a pracodawcom w znalezieniu odpowiednich
pracowników poprzez monitorowanie lokalnego rynku pracy.
Ww. pracownicy zatrudnieni w ramach projektu uczestniczyli w Targach Pracy, spotkaniach
z pracodawcami, dzięki czemu nawiązywali nowe kontakty z pracodawcami oraz pozyskiwali oferty
pracy. Pośrednicy pracy/ stażyści podczas Targów Pracy przedstawiali także osobom bezrobotnym
i poszukującym pracy, formy pomocy jakie udziela MUP w Płocku w zakresie realizowanych usług
i instrumentów rynku pracy oraz zachęcali do współpracy.
Współfinansowanie zatrudnienia 20 pracowników przyczyniło się do wsparcia obsady
kadrowej tut. urzędu, a tym samym upowszechnienia pośrednictwa pracy i poradnictwa
zawodowego na lokalnym rynku pracy, które odgrywają kluczową rolę w początkowym okresie
pozostawania bez zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Sporządzono:
22.04.2014 r.

Przy realizacji ww. projektu zachowana była zasada równości szans kobiet i mężczyzn.
Więcej informacji dotyczących Równości szans kobiet i mężczyzn dostępnych jest na stronie:
http://wup.mazowsze.pl/efs/index.htm w zakładce Dokumenty do pobrania.

