POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI
ul. Żeromskiego 18, 19-500 Gołdap, tel./fax (87) 615 03 95, 615 03 70

http://goldap.praca.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gołdapskim (IV)"
współfinansowany przez Unię Europejską, realizowany w ramach Poddziałania 1.1.1
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia
pozostających bez pracy w powiecie gołdapskim.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Wartość projektu: Całkowita wartość projektu wynosi 615 507,34 zł
w tym dofinansowanie ze środków wspólnotowych 518 749,59 zł
Grupa docelowa: Projekt jest skierowany do bezrobotnych do 29 roku życia (do dnia
poprzedzającego dzień 30. urodzin), pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w
Gołdapi jako bezrobotne (z ustalonym I lub II profilem pomocy).
Projekt w szczególności skierowany jest do osób:
1) należących do tzw. młodzieży NEET,
2) niepełnosprawnych,
3) długotrwale bezrobotnych,
4) o niskich kwalifikacjach.
Opis grupy docelowej:
1) Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę, która spełnia łącznie trzy warunki:
 nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
 nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym – nie
uczy się w trybie dziennym w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole
ponadgimnazjalnej, a także na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub
doktoranckich),
 nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych,
potrzebnych do wykonywania pracy) – nie brała udziału w tego typu formie
aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.
2) osoby z niepełnosprawnościami – osoby, które w dniu przystąpienia do projektu posiadały
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
3) długotrwale bezrobotni – osoby zarejestrowane w PUP w Gołdapi w dniu przystąpienia do
projektu, pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres:
 w przypadku osób do 25 roku życia – ponad 6 miesięcy (mogą to być zarówno osoby
figurujące w ewidencji PUP w Gołdapi przez minimum rok, jak i te, które nie były
zarejestrowane w urzędzie pracy, ale w tym czasie nie pracowały),
 w przypadku osób powyżej 25 roku życia – ponad 12 miesięcy (mogą to być zarówno
osoby figurujące w ewidencji PUP w Gołdapi przez minimum rok, jak i te, które nie były
zarejestrowane w urzędzie pracy, ale w tym czasie nie pracowały).
4) osoby o niskich kwalifikacjach – osoby, które w dniu przystąpienia do projektu posiadają
wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub ponadgimnazjalne (zasadnicze zawodowe,
średnie ogólnokształcące lub średnie zawodowe).

Formy wsparcia:
1) poradnictwo zawodowe i/lub pośrednictwo pracy (58 osób),
2) staż (38 osoby),
3) jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (6 osób),
4) bon zasiedleniowy (11 osób),
5) refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (3 osoby).
Wsparciem w ramach projektu objętych będzie 58 osób, w tym co najmniej 35 z kategorii
NEET, 12 długotrwale bezrobotnych i 2 niepełnosprawnych.
Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci Indywidualnym Planem Działania, mającym na
celu zdiagnozowanie ich ścieżki rozwoju zawodowego. W ramach kompleksowości wsparcia
każdy uczestnik skorzysta z poradnictwa zawodowego i/lub pośrednictwa pracy oraz
dostosowanej do jego potrzeb formy aktywizacji, tj. stażu, jednorazowych środków na
podjęcie działalności gospodarczej, bonu zasiedleniowego, zatrudnienia w ramach
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Wsparcie w projekcie będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie realizacji
Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn.:



dla osób do 25 roku życia wsparcie zostanie udzielone do 4 miesięcy od dnia rejestracji,
dla osób powyżej 25 roku życia wsparcie zostanie udzielone do 4 miesięcy od dnia
przystąpienia do projektu.

Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy odbywa się w siedzibie Powiatowego Urzędu
Pracy w Gołdapi, ul. Żeromskiego 18, 19-500 Gołdap.
Miejsca realizacji pozostałych form wsparcia wskazane są we wnioskach złożonych przez
kontrahentów PUP i zawartych z nimi umowach.
Szczegółowych informacji na temat form wsparcia realizowanych w ramach projektu
udzielają:
1) poradnictwo zawodowe – Bożena Bogdan (tel. 87 615 03 95, wew. 321), Klaudia Kniza
(tel. 87 615 03 95, wew. 324);
2) pośrednictwo pracy – Klaudia Późniak (tel. 87 615 03 95, wew. 108), Agnieszka KudrykKalwajtys (tel. 87 615 03 95, wew. 105), Magdalena Mejsak (tel. 87 615 03 95, wew.
106), Bożena Bogdan (tel. 87 615 03 95, wew. 321), Bożena Iwanicka (tel. 87 615 03 95,
wew. 323), Klaudia Kniza (tel. 87 615 03 95, wew. 324);
3) staż – Urszula Malinowska (tel. 87 615 03 95, wew. 104);
4) jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – Krystyna Korotko
(tel. 87 615 03 95, wew. 104);
5) bon na zasiedlenie – Krystyna Korotko (tel. 87 615 03 95, wew. 104);
6) refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – Marcin Stasiński
(tel. 87 615 03 95, wew. 212);
Ogólnych informacji na temat projektu udziela Alicja Lejmel (tel. 87 615 03 95, wew. 213)

