
      

  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE 2020
INFORMACJE O PROJEKCIE : 

Numer i Nazwa Osi Priorytetowej: 6. Regionalny rynek Pracy 

Numer i Nazwa Działania: 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących 
pracy i jednocześnie nie posiadających zatrudnienia realizowana przez powiatowe urzędy pracy

Tytuł projektu: ,,Aktywni mogą więcej” 

Okres realizacji projektu : 01.01.2016 - 31.12.2016

Cel główny projektu 

Projekt zakłada objęcie wsparciem 139 osób bezrobotnych. Uczestnikami projektu będą osoby w wieku powyżej 30 
lat  pozostające  bez  pracy,  zarejestrowane  w  Powiatowym Urzędzie  Pracy.  W  ramach  projektu,  dla  każdego  z 
uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji 
i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie realizowane będą odpowiednio dobrane instrumenty 
i usługi rynku pracy.

Pomoc  w  2016  roku  skierowana  jest  do  osób  młodych  w  wieku  powyżej  30  roku  życia  w 
szczególności: 
1) bezrobotnych długotrwale,
2) bezrobotnych niepełnosprawnych.
3) bezrobotnych po 50 roku życia
4) bezrobotnych kobiet
5) bezrobotnych o niskich kwalifikacjach

Proponowane formy wsparcia to :
1) pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe
2) bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej; 
3) refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy
4) prace interwencyjne; 
5) staże

Budżet projektu wynosi    1     228     738,45 zł  

Zapraszamy osoby bezrobotne oraz pracodawców do zapoznania się 
z naszą ofertą i  korzystania  z proponowanych form wsparcia! 



Informacja i nabór do programu:

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach Oddział PUP w Lubsku 
ul. Mieszka I 15, 68-200 Żary                                                 ul. Pokoju 1c, 68-300 Lubsko

Pok. Nr 14 koordynator  projektu - 68 479 13 68 sekretariat -68 457 23 66
Pok. Nr 14 staże - 68 479 13 68                                           
Pok. Nr 14 prace interwencyjne - 68 479 13 69              
Pok. Nr 26 dotacje - 68 479 13 65                                         
Pok. Nr 25 poradnictwo zawodowe - 68 479 13 60
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