Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś I „Osoby młode na rynku pracy”
Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –
projekty pozakonkursowe”
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”
Tytuł projektu:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sieradzkim (I)”
Okres realizacji: 01.03.2015 r. – 31.12.2015 r.
Wartość projektu: 3.639,3 tys. zł. zł, z czego zrealizowano 3.630,1 tys. zł.
Cel główny projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia
pozostających bez pracy w powiecie sieradzkim.
Uczestnicy projektu:
Osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sieradzu jako osoby
bezrobotne (w I lub II profilu pomocy), należące do kategorii NEET (zgodnie z definicją przyjętą w
Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) tj. spełniające łącznie 3 warunki:
- niepracujące,
- niekształcące się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
- nieszkolące się (tj. nieuczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do
wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych, w ostatnich 4 tygodniach od dnia
przystąpienia do projektu).
W przypadku osób w wieku 18-24 lat, okres zarejestrowania przed przystąpieniem do projektu nie
może być dłuższy niż 4 miesiące.
Do projektu skierowano 531 osób. W ramach projektu realizowano następujące formy wsparcia:
 usługi poradnictwa zawodowego/pośrednictwa pracy - 531 osób
 staże - 452 osoby
 prace interwencyjne – 17 osób
 szkolenia zawodowe indywidualne – 14 osób
 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 48 osób
Uzyskane wskaźniki efektywności zatrudnieniowej:
• Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnych – 58,33%
• Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych – 55,32%
• Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób o niskich kwalifikacjach – 62,30%
• Ogólny wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników niekwalifikujących się do
żadnej z powyższych grup docelowych – 73,68%

Uzyskane wskaźniki rezultatu:
• Liczba osób bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego,
przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu – 364 osoby
• Liczba osób bezrobotnych, uczestniczących w kształceniu/szkoleniu uzyskujących kwalifikacje
lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 381
osób
• Liczba osób bezrobotnych, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na
rzecz zatrudnienia ludzi młodych – 487 osób
• Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia
ustawicznego, przygotowania zawodowego, lub stażu po opuszczeniu programu – 133 osoby
• Liczba osób długotrwale bezrobotnych, uczestniczących w kształceniu/szkoleniu uzyskujących
kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu
programu – 166 osób
• Liczba osób długotrwale bezrobotnych, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – 234 osoby

