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Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu realizował w 2012/2013 roku projekt pod
nazwą „Dojrzałość górą – aktywizacja osób w wieku 50 – 64 lata" współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich",
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym
rynku
pracy".
Cel
główny
projektu:
Celem głównym projektu była aktywizacja zawodowa 40 osób bezrobotnych w wieku
50
–
64
lata,
w
powiecie
świeckim
w
latach
2012
–
2013.
Celami szczegółowymi projektu było:
• zdobycie doświadczenia zawodowego przez 40 uczestników projektu poprzez
udział w stażach w latach 2012 - 2013;
• podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 6 osób oraz kompetencji kluczowej
przez 40 osób bezrobotnych poprzez udział w szkoleniach w latach 2012 – 2013;
• pozyskanie wiedzy na temat własnego potencjału osobowego oraz zdobycie
umiejętności
przekraczania
barier
w aktywności
zawodowej
poprzez
uczestnictwo 40 osób w warsztatach psychologicznych w latach 2012 – 2013;
• podniesienie poziomu umiejętności w zakresie autoprezentacji i komunikacji
interpersonalnej z pracodawcą u 40 uczestników projektu poprzez udział w
poradnictwie zawodowym w latach 2012 – 2013;
• pozyskanie wiedzy na temat pracodawców oraz zwiększenie motywacji do
podjęcia stażu i/lub zatrudnienia u 40 uczestników projektu w latach 2012 –
2013.
Zakładana efektywność projektu:
• 37 osób zakończy udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką;
• co najmniej 20 osób podejmie zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub innych
umów cywilno – prawnych.
Rezultaty projektu:
Plan Wykonanie na dzień

http://swiecie.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/projekt?p_auth=yT714bbP&p_p_id=101_INSTANCE_2Pgk5Vl...
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31.12.2013 r.
Liczba osób w wieku 50-64 lata, które zakończyły
43
udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką

44

Liczba osób, które podejmą zatrudnienie na okres min. 3
23
m-cy

32

Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach stażu

46

46

Liczba osób, które zakończyły udział w stażach

38

42

Liczba osób, które podniosą kwalifikacje zawodowe poprzez
udział w szkoleniach zawodowych

6

6

Liczba osób,
zawodowym

5

6

które

zakończyły

udział

w

szkoleniu

Liczba osób, które podniosą kompetencje kluczowe poprzez
40
udział w szkoleniu komputerowym

38

Liczba osób powyżej 45 roku życia, które zakończyły udział
w projekcie

-

44

50%

56,14%

Efektywność zatrudnieniowa

Podczas realizacji powyższych celów propagowana była zasada równości szans, w tym
równości płci, poprzez jednakowy dostęp do oferowanych usług i instrumentów rynku
pracy bez względu na płeć, rasę, miejsce zamieszkania czy pochodzenie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu
Społecznego.
30 lipca 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świeciu odbyła się konferencja w
ramach projektu „Dojrzałość górą – aktywizacja osób w wieku 50-64 lata"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Organizatorem konferencji był Powiatowy Urząd Pracy w Świeciu.
Celem konferencji była prezentacja działań, jakie zostały podjęte na rzecz aktywizacji
zawodowej osób 50+ oraz prezentacja wyników osiągniętych ww. projekcie.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, instytucji rynku
pracy,
pracodawców
i
instytucji
pozarządowych.
W trakcie spotkania podziękowano także pracodawcom najbardziej zaangażowanym w
zatrudnianie osób powyżej 50 roku życia wręczając im statuetki „Pracodawca przyjazny
pracownikom 50+".
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