
 

 

 

 

 
 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie oprócz aktywizacji osób bezrobotnych  w ramach 

limitu środków Funduszu Pracy otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  

w I kwartale 2012 roku opracował i złożył : 

do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie  Wniosek  o dofinansowanie projektu  

systemowego w ramach Priorytetu VI Rynek otwarty dla wszystkich , Działanie 6.1, 

Podziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenia poziomu 

aktywności zawodowej osób bezrobotnych pt: „ Lepsza przyszłość w zasięgu twojej 

ręki „  

Okres realizacji projektu  01.01.2012 r do 31.12.2012 r.  Koszty  projektu ogółem 

wynoszą 2 270 730 zł. 

Wsparciem zostanie objętych 237 osób bezrobotnych ( 121 kobiet i 116 mężczyzn ) 

głównie osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 

49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tj. Dz. U. z 2008 r ,           

w szczególności : młodzież do 25 roku życia, długotrwale bezrobotni, po 50 roku życia.  

W ramach projektu zaplanowano: 

-  szkolenia dla 60 osób , które umożliwią osobom bezrobotnym nabycie umiejętności i 

kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy oraz ich zainteresowaniami 

i predyspozycjami zawodowymi, dzięki czemu wzrosną ich szanse na podjęcie 

zatrudnienia; 

- staże dla 117 osób bezrobotnych, które umożliwią osobom bezrobotnym zdobycie 

doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy, co sprawi iż staną się 

bardziej konkurencyjni na rynku pracy i wzrosną ich szanse na zatrudnienie; 

-  przyznanie  60 osobom bezrobotnym środki na podjęcie działalności gospodarczej; 

 

oraz w fazie opracowania są dwa wnioski, które zostaną złożone do 8 marca 2012 r do 

Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych  na ogłoszony konkurs  ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego o dofinansowanie projektów w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytetu VII- Promocja 
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Integracji Społecznej , Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie 

ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym „ 

I wniosek pt: „ Zielone światło dla kobiety gotowej na zmiany „  skierowany jest do           

60  bezrobotnych kobiet z których część jest klientkami  opieki społecznej w tym:  

   - 45 które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,  

   -15 długotrwale bezrobotnych, 

   -20 mieszkanek gminy Siemiątkowo,  

Okres realizacji projektu 01.01.2013 r. – 31.12.2014 r. 

II wniosek pt: „ Szansa na powrót do aktywności zawodowej i społecznej „ skierowany do   

60 osób długotrwale bezrobotnych ( 32 kobiety i 28 mężczyzn ) w tym: 

   - 20 osób z gminy  Siemiątkowo; 

Okres realizacji projektu  01.06.2013 r. – 31.05.2015 r. 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie jest w fazie opracowania programów specjalnych  

skierowanych do osób do 30 roku życia jako element programu„ Młodzi na rynku pracy „  

oraz  do osób powyżej 50 roku życia w ramach środków Funduszu Pracy z rezerwy 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Termin złożenia wniosków do 31 marca 2012 r. 

Okres realizacji 15 maja 2012 r. do 31 maja 2012 r. 

 

Ponadto 

 

Powiatowy Urząd Pracy w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy       

w Warszawie konkurs zamknięty nr 1/6.1.2/2010 w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1. Poprawa 

dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 

Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji 

zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie złożył wniosek o 

dofinansowanie realizacji projektu pt: „Potencjał pracowniczy kluczem do sukcesu 

urzędu pracy”. 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie zdolności instytucjonalnej Powiatowego 

Urzędu Pracy w Żurominie poprzez utrzymanie optymalnego zatrudnienia 

pracowników kluczowych tj. zatrudnionych w Dziale Usług Rynku Pracy na 



stanowiskach doradcy zawodowego i pośrednika pracy. Projekt jest realizowany od 

01.11.2010r., jego zakończenie przewidziane jest na 31.12.2013r. 
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