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CENTRUM AKTWVIZACJI ZAWODOWEJ

Powiatowy Urzqd Pmcy w Jedlzejowie informuje, Ze decyzj{ Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia 25,04.2018r. zoak Dtr.I-4021.13.6.2018,MZ/MG otrzymal dodatkowe Srodki
z rezerwy Funduszu Prrcy na finansowanie w 2018 roku programu na rzecz promocji zahudnienia,
lagodzenia skutk6w bezrobocia i aktlvizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyzej

Program aktywizacji zawodowej hezrobotnych rv wicku

,15

lat i po$)zcj

Kwota Srodk6w Funduszu Pracy z ,,rezenvy" Ministra na realizacjQ programu: 350,0 tys. zt
Planowana liczba os6b do objgcia wsparciem: 45 os6t) bezrobotnych w wieku 45 lat i powyZej
zarejestrowanych w Powiatowym Urzgdzie Pracy
w J9drz€jowie
Forma wsparcia planowana do realizacji w ramach programu:

.

Slaie
Roboty publiczne
Dolinansowsni€ wynagrodzenia za zatrudni€nie
skierowanego bezrobotnego kt6ry ukofczyl50 rok iycia

Wyzej wymienione instrumenty wspiemjqce zatrudnienie os6b bezrobotnych w wieku 45 lat i powyzej
na r),il:u pracy przyczynia sie do zwigkszenia ich atrakcyjnosci na rynku pracy oraz szans na
uzyskanie atrudnienia i utrzymanie go przez dlu2szy okres.

Realizacja powyzszych form akty,vizacji realizowanych w ranrach programu b9dzie skutkowad:
posiadanego juz potencjalu zawodowego, zdobyciem praktycznych umiejptnosci
zawodowych oraz doswiadczenia zawodowego przez ucz,estnik6w programu, co stanowi wazny atut
w kontakach z pracodawcami;

- wykorzystadem

-

poprawq samooceny bezrobotnych, podniesieniem wiary we wlasne mozliwosci oraz trwalyn
wejscier/ powrotem na rynek pracy;
- wsparciem pracodawc6w zatrudniajqcych osoby bezrobotne w wieku 45 lat i powyrej i tym samym
zachgceniem pracodawc6w do zatrudniania ludzi starszych.
Efektem realizacji programu bgdzie:

- akylvizacja zawodowa 45 os6b bezrobotnych w wieku 45 lat i powyzej, pozostaj4cych w rejestrze
Powiatowego Urzgdu Pracy w Jgdrzejowie;

-

nabycie umiejgtnosci praktycmych

do wykonlwania pracy oraz zdobycie

doswiadczenia

zawodowego przez osoby bezrobotne w wieku 45 lat i powyZej poprzez odbycie stazu:
- wzrost aktywnosci zawodowej wdr6d os6b bezrobotnych w wieku 45 lat i powyzej;
- podniesienie samooceny i wiary we wlasne mo2liwo5ci;
- zwigkszenie zawodowych i osobistych aspiracji(zainteresowanie podjgciem pracy zawodowej).

Okes realizacji programu: od 15.0C.2018r. do 30.04.2019r.
Warunkiem finansowania programujest osiqgnigcie zakladanej efekt,,tvnoSci koszowej

i zatrudnieniowej

.

W odniesieniu do programu minimalna efektFvno6i zatrudnieniowa wlnosi 75,38.1,.

Formy wsparcia *yszczeg6lnione w ramach programu bgd4 realizowane do wyczerpania Srcdk6w
fi

nansowych przeznaczonych

na

jej realizacjg.

Tomcqk

