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Powiatowy Urz4d Pracy w Jedrzejowie informuje, 2e decyzjl Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia 25.04.201Er. znsk DF.I-4021.13.6.201E,M2MG otrrymal dodatkowe Srodki
z rezerwy Funduszu Ptacy na fmansowanie w 2018 roku programu na rzecz promocji zatruilnienia,
lagodzenia skutk6w bezrobocia i aktl,wizacji zawodowej os6b dlugotrwale bezrobotnych

Program aktywizacji zawodowej os6b dlugotrwale bezrobotnych
Kwota 3rodk6w Funduszu Pracy z,,rezerwy" Ministra na realizacig progranlu: 720,0 tys. zt

Pla owana liczba os6b do objgcia wsparciem:

96 os6b dlugotrwale bezrobottrych
zarcjestrowanych w Powiatowym Urzgdzie Pracy
w Jgdrzejowie

Forma wsparcia planolvana do realizacji w ramach programu:

.
.
.
.

Staie
Roboty publiczne
Prace interwencyjne

Szkolenis

Wyzej wymienione instrumenty wspieraj4ce zatrudnienie os6b dlugoffwale bezrobotnych na rynku
pr^cy przyczwiT sig do zwigkszenia ich atrakryjnosci na r),nku pracy oraz szans na uzyskanie
zatrudnienia i utrzymanie go przez dluzszy okres.
Realizacja powy2szych form aklnvizacji realizowanych w rarnach programu bgdzie skutkowad:

- wykorzystaniem posiadanego ju2 potencjalu zawodowego, zdobyciem praktycznych umiejgtnosci
zawodowych oraz doswiadczenia zawodowego pzez uczestnik6w programu, co stanowi wazny atut
w kontakach z pracodawcami;

- poprawq samooceny bezrobotnych, podniesieniem wiary we wlasne mozliwosci o.az trwalym
wejscien/ powrotem na rynek pracy;
- wsparciem pracodawc6w zatrudniajgcych osoby dlugotrwale bezrobotne i rym samym zachgceniem
pracodawc6w do zatrudniania ich.
Efektem rcalizacji programu bgdzie:

- aktywizacja zawodowa 96 os6b dlugotrwale bezrobotnych, pozostajqcych w rejestrze Powiatowego
Urzgdu Pracy w Jgdrzejowie;

-

nabycie umiej9tnosci praktycznych do wykon,,lvania pracy oraz zdobycie doswiadczenia

zawodowego przez osoby dlugotrwale beaobotne poprzez odbycie stazu:
- podniesienie/uzupelnienie
- wzrost

kwalifikacji przez osoby dlugotrwale bezrobotne

aki,wnosci zawodowej wdr6d os6b dlugotrwale bezrobotnych;

- podniesienie sarnooceny i wiary we wlasne

mo2liwo(ci;

- zwigkszenie zawodowych i osobistych aspiracji (zainteresowanie podjgciem pracy zawodowej).

Okres realizacji progmmu: od 15.04.2018r. do 30.0.1.2019r.

Warunkiem finansowania programu j est osiagnigcie zakladanej efektywnosci kosztowej
i zatrudnieniowej

.

W odniesieniu do programu minimalna efektywno(6 zatrudnieniowa u,ynosi 75,00y..
Formy wsparcia wyszczeg6lnione w rarnach programu b9d4 realizowane do wyczerpan
finansowvch przczlaczonloh najei realizacjg
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