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l. Cele Programu Kwalifikacje i zatrudnienie
Celem Programu jest zwiekszenie szans osób bedacych w szczególnej sytuacji na rynku pracy
na zdobycie zatrudnienia lub podjecie dzialalnosci gospodarczej poprzez objecie
beneficjentów Programu Indywidualnymi Planami Dzialan i zastosowanie dzialan
aktywizujacych podnoszacych kwalifikacje i umiejetnosci dostosowane do potrzeb rynku
pracy. .

I- 2. Koordynatorzy Programu

WUP: Irena Sawicka

Specjalista ds. programów w Wydziale Rynku Pracy

PUP: osoby wyznaczone przez Dyrektora PUP

.

3. RealizatorzyProgramu
-Wojewódzki Urzad Pracy w Bialymstoku
-Samorzady powiatowe województwa podlaskiego (powiatowe urzedy pracy).

4. Uzasadnienie potrzeby realizacji Programu z uwzglednieniem priorytetowych
kierunków regionalnej polityki rynku pracy, w tym zidentyfikowane problemy
wymagajace rozwiazania

W koncu 2006 r. w gospodarce narodowej Podlasia pracowalo I 394,4 tys. osób, co
stanowi 56,2% osób w wieku produkcyjnym i w porównaniu do konca roku poprzedniego
nastapil wzrost o 1,7%. Województwo podlaskie jest regionem typowo rolniczym, stad tez i
udzial pracujacych w rolnictwie jest znaczacy, bo wyniósl 34,7% i ponad dwukrotnie
przekroczyl srednia krajowa (16,5%). W porównaniu do roku poprzedniego zaobserwowano
zmniejszenie sie tego wskaznika (bylo 35,4%), co moze wskazywac na korzystne zmiany w
strukturze zatrudnienia na terenach wiejskich. Na Podlasiu w strukturze pracujacych dominuje
sektor uslugowy - 45,4% Uego udzial zmniejsza sie), natomiast udzial sektora

przemyslowe~o rosnie i wynosi 19,3%. Zwieksza sie tez liczba pracujacych. Przecietne
zatrudnienie w sektorze przedsiebiorstw wzroslo w stosunku do roku 2006 o 1,5% i
wynioslo 94,8 tys. osób. Wzrost dotyczyl zatrudnienia w sektorze prywatnym (o 2,1%) przy
jednoczesnym spadku zatrudnienia w sektorze publicznym (o 2,9%). Na poprawe sytuacji na
rynku pracy ma wplyw wzrost aktywnosci zawodowej) ludnosci województwa. W III
kwartale 2007 r. liczba aktywnych zawodowo wyniosla 499 tys. osób i byla wyzsza o 5,7% w
porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Nastapil wzrost wskaznika
aktywnosci zawodowej osób powyzej 15 roku zycia (o 0,4 punktu) oraz wskaznika
zatrudnienia (o 0,8 punktu), i nalezy dodac, ze oba te wskazniki przewyzszaja srednia
krajowa. Pomimo, iz dane statystyczne wskazuja, ze woj. podlaskie prezentuje sie korzystnie
na tle kraju, to nadal bezrobocie jest wysokie i pozostaje podstawowym problemem
podlaskiego rynku pracy, zwlaszcza ze jest to rynek mocno zróznicowany zarówno pod
wzgledem terytorialnym, jak i strukturalnym, o wyraznych cechach dysproporcji. W koncu

l Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2007, Urzad Statystyczny w Bialymstoku, Bialystok 2007
2Komunikat o sytuacji spoleczno- gospodarczej województwa podlaskiego nr 12/2007, Urzad Statystyczny w
Bialymstoku, Grudzien 2007
3Aktywnosc ekonomiczna ludnosci w województwie podlaskim w III kwartale 2007 r., Urzad Statystyczny w
Bialymstoku, Bialystok grudzien 2007
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2007 roku bezrobotni zarejestrowani4 w urzedach pracy województwa podlaskiego w
liczbie 48,8 tys. osób stanowili 10,7% ludnosci aktywnej zawodowo (przed rokiem 13,3%).
Niepokojaca cecha podlaskiego rynku pracy jest poglebianie sie niekorzystnych tendencji w
strukturze bezrobotnych. Dotyczy to przede wszystkim utrzymywania sie wysokiego (prawie
62%) udzialu osób dlugotrwale bezrobotnych, zwiekszania sie udzialu osób bez kwalifikacji
zawodowych (32% ogólu zarejestrowanych), a takze osób bezrobotnych powyzej 50 roku
zycia (okolo 22%). Osoby mlode do 25 roku zycia stanowia 20,9% wszystkich bezrobotnych.

Wspólnym problemem wszystkich grup osób bezrobotnych jest brak odpowiednich
kwalifikacji zawodowych, co pozostaje w scislym zwiazku z okresem pozostawania bez pracy
jak i ze zbyt wczesna dezaktywizacja w przypadku osób po 50 roku zycia.

Zarówno pracodawcy maja coraz wieksze problemy ze znalezieniem pracownika o
odpowiednich kwalifikacjach, jak i bezrobotni z uzyskaniem odpowiedniego zatrudnienia, co
wynika z niedopasowania popytu i podazy.

Do najwazniejszych zawodów deficytowychSnalezy zaliczyc:
- zawody zwiazane z pelnieniem funkcji kierowniczych (kierownicy wewnetrznych jednostek
organizacyjnych, kierownicy dzialów informatyki, marketingu i sprzedazy, dyrektorzy
generalni, wykonawczy i prezesi)
-zawody wymagajace wysokich kwalifikacji zawodowych (specjalista do spraw zarzadzania
zasobami ludzkimi, farmaceuta),
- zawody na srednim poziomie wyksztalcenia, zwiazane z kontaktami z klientem,
wymagajace umiejetnosci interpersonalnych (pracownicy ds. zatrudnienia i posrednictwa
pracy, pracownicy archiwów, bibliotek i informacji naukowej, pracownicy obslugi biurowej,
jak tez animatorzy kultury, przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek),
- zawody zwiazane z wyksztalceniem zasadniczym zawodowym (operatorzy maszyn i
urzadzen w przemysle, chemicznym, obuwniczym, papierniczym, robotnicy obróbki
kamienia, robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, operatorzy maszyn górniczych
i pokrewnych),
-robotnicy niewykwalifikówani (gospodarze budynków, ladowacze nieczystosci).

Natomiast najwazniejsze zawody nadwyzkowe to:
zawody zwiazane z rolnictwem (rolnicy produkcji roslinnej i zwierzecej, technicy rolnicy,
lesnicy, ogrodnicy, hodowcy zwierzat, ogrodnicy producenci warzyw, kwiatów),
zawody zwiazane z przemyslem wlókienniczym (tkacze, dziewiarze),
zawody techniczne (technicy mechanicy, budownictwa i ochrony srodowiska, elektrycy).

I

.

Wojewódzki Urzad Pracy w Bialymstoku w roku 2007 przeprowadzil badanie
ankietowe wsród podlaskich przedsiebiorców pt. "Dynamika i potrzeby regionalnego
rynku pracy w opinii podlaskich przedsiebiorców,,6 . Zdaniem badanych przedsiebiorców
na podlaskim rynku pracy najtrudniej jest pozyskac wykwalifikowanych pracowników w
zawodzie sprzedawcy/kasjera (tak uznalo 9,2% respondentów), kierowcy (8,0%
ankietowanych) oraz w zawodach budowlanych (klopoty napotykalo 6,2% badanych). Do
najwiekszych trudnosci w znalezieniu odpowiednich pracowników badani przedsiebiorcy
zaliczyli brak kandydatów o wymaganych kwalifikacjach/wyksztalceniu na lokalnym rynku
pracy, brak checi do pracy/zaangazowania potencjalnych pracowników oraz brak kandydatów
z doswiadczeniem/praktycznymi umiejetnosciami, a takze zbyt wysokie oczekiwania
potencjalnych pracowników co do wynagrodzenia.

4 Podlaski Rynek Pracy grudzien 2007, Wojewódzki Urzad Pracy w Bialymstoku, Bialystok grudzien 2007
5Ranking zawodów deficytowych i nadwyzkowych w woj. podlaskim w I pólroczu 2007 r. Wojewódzki Urzad
Pracy w Bialymstoku, Bialystok pazdziernik 2007
6Wojewódzki Urzad Pracy w Bialymstoku, Raport z badania ankietowego Dynamika i potzreby regionalnego
rynku pracy w opinii podlaskich przedsiebiorców, Bialystok 2008
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Istotnym problemem podlaskiego rynku pracy jest niska mobilnosc zawodowa i
przestrzenna ludnosci województwa podlaskiego. Jak wynika z przeprowadzonych badan
bezrobocia na Podlasiu7, prawie 3/4 pozostajacych bez pracy mieszkanców województwa
podlaskiego co prawda deklaruje gotowosc do zmiany posiadanych kwalifikacji zawodowych,
jednak sa to tylko werbalne deklaracje. Tylko 7% sposród badanych wyraza chec
uczestnictwa w kursie podnoszacym posiadane juz kwalifikacje, a ponad 1/5 w ogóle nie chce
zmieniac posiadanych umiejetnosci zawodowych. Równiez az 65% badanych nie wykazuje
checi zmiany miejsca zamieszkania w celu poszukiwania zatrudnienia. O ile osoby mlode sa
bardziej zdecydowane i zmobilizowane do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych,
czy zmiany miejsca zamieszkania, lacznie z mozliwoscia wyjazdu za granice, to osoby starsze
i bez kwalifikacji zawodowych nie posiadaja ani motywacji, ani odwagi do podejmowania
dzialan, które moglyby doprowadzic do zmiany ich niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Zamierzeniem Programu jest zastosowanie wobec wskazanych grup osób bezrobotnych
takich rozwiazan, które w wyniku procesu doradczego i opracowanego Indywidualnego Planu
Dzialania dla wszystkich beneficjentów Programu, doprowadza do zdobycia przez nich
odpowiednich kwalifikacji zawodowych badz poszerzenia juz posiadanych kwalifikacji i
umiejetnosci oraz uzyskania zatrudnienia lub podjecia dzialalnosci gospodarczej.

Proponowane dzialania wpisuja sie w zalozenia zarówno Krajowego Planu Dzialan na
rzecz Zatrudnienia na rok 2008, Kierunek dzialan 1: Promowanie zatrudnienia poprzez
rozwój przedsiebiorczosci oraz stymulowanie inwestycji infrastrukturalnych i rozwój
budownictwa ogólnego, Zadanie 1.1 Wspieranie oraz promocja przedsiebiorczosci i
samozatrudnienia i Kierunek dzialan 4: Aktywizacja osób z grup znajdujacych sie w
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, Zadanie 4.1 Poprawa dostepu do zatrudnienia
oraz wspieranie aktywnosci zawodowej w regionie, jak i Regionalnego Planu Dzialan na rzecz
Zatrudnienia na rok 2008, Priorytet I. Wzrost zatrudnienia, Dzialanie 2. Aktywizacja
zawodowa priorytetowych grup osób bezrobotnych wymagajacych wsparcia, Zadanie 2.1
Realizacja programów regionalnych "Prewencja na start ", "Drogowiec ", "Kwalifikacje i
zatrudnienie" oraz w Podiaska Strategie Zatrudnienia do 2015 roku w odniesieniu do Celu 1
Wyzszaaktywnosc zawodowa i integracja spoleczna Priorytet 1 Wzrost zatrudnienia.

5. Opis Programu
Realizacja Programu obejmuje okres od 15 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

i bedzie odbywala sie poprzez realizacje projektów lokalnych samorzadów powiatowych,
które zlozyly projekty.
Uczestnikami Programu beda osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzedach
pracy województwa podlaskiego bedace w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
- osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych,
- bezrobotni po 50 roku zycia, przy czym osoby po 50 roku zycia nie moga stanowic mniej

niz 40% wszystkich beneficjentów Programu.
Zaklada sie, ze w ramach Programu zostanie zaktywizowanych 246 osób.

Ponizsza tabela przedstawia liczbe osób przewidzianych do objecia Programem
w posz~zególnychDowiatach.

PUP Liczba osób przewidziana do objecia
Programem

21
30
12

Augustów
Bialystok
Bielsk Podlaski

7 Bezrobocie na Podlasiu, Wojewódzki Urzad Pracy w Bialymstoku Instytut Socjologii Uniwersytet w
Bialymstoku, Bialystok 2006
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Podstawe prawna dla wszystkich dzialan podejmowanych w ramach Programu stanowia

regulacje przewidziane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z póznozm.).

W ramach projektów lokalnych wszyscy beneficjenci Programu zostana objeci
Indywidualnymi Planami Dzialan (dopuszcza sie mozliwosc udzialu w projekcie osób
bezrobotnych, które juz sa objete Indywidualnym Planem Dzialan) oraz zaplanowane zostana
wydatki na ich realizacje zgodnie z tymi Planami. Metodologia tworzenia Indywidualnych
Planów Dzialan w ramach procesu doradczego, zostala przygotowana przez doradców
zawodowych Wojewódzkiego Urzedu Pracy w Bialymstoku (zalacznik Nr l do niniejszego
dokumentu) i moze zostac wykorzystana do pracy z beneficjentami jako przykladowa
metodologia. Wojewódzki Urzad Pracy w Bialymstoku deklaruje zaangazowanie doradców
zawodowych zatrudnionych w WUP w Bialymstoku (w tym w Oddzialach Terenowych WUP
w Lomzy i Suwalkach) do przygotowania Indywidualnych Planów Dzialan z beneficjentami,
po zgloszeniu potrzeb ze strony powiatowych urzedów pracy w tym zakresie.

Indywidualny Plan Dzialan powinien obejmowac: diagnoze mozliwosci i preferencji
beneficjentów oraz mozli\ye kompleksowe dzialania aktywizujace.

Ponadto zaklada sie objecie wszystkich beneficjentów warsztatami poszukiwania
pracy (zajecia aktywizacyjne z uwzglednieniem dokumentów aplikacyjnych i rozmowy z
pracodawca).

W ramach projektu uczestnicy beda objeci nastepujacymi uslugami oraz
instrumentami rynku pracy okreslonymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy:
al w przypadku osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych przewidywane sa (zgodnie
ze zlozonymi wnioskami PUP) takie formy wsparcia, których rezultatem bedzie nabycie
nowych kwalifikacji badz umiejetnosci zawodowych adekwatnych do potrzeb lokalnego
rynku pracy umozliwiajacych zdobycie zatrudnienia lub podjecia dzialalnosci gospod~czej,
np:
-szkolenia, w tym szkolenia zawodowe
-staz/przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,
- przyznanie srodków na podjecie dzialalnosci gospodarczej, albo refundacja kosztów

wyposazenia/doposazenia stanowisk pracy;
bl w przypadku osób bezrobotnych po 50 roku zycia zakladane formy wsparcia to:
- szkolenia, w tym szkolenia zawodowe
-przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,
-praceinterwencyjne,
-roboty publiczne,
- przyznanie srodków na podjecie dzialalnosci gospodarczej, albo refundacja kosztów

wyposazenia/doposazenia stanowisk pracy,

5

Grajewo 30
Kolno 29
Lomza 37
Sejny 17
Siemiatycze 12
Sokólka 25
Suwalki 12
Wysokie Mazowieckie 10
Zambrów 11
Ogólem: 246



Ponadto, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie zastosowanie innych niz wyzej
wymienione dzialan aktywizujacych okreslonych w ustawie o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, np.:
- finansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania,
-finansowanie kosztów specjalistycznych badan lekarskich lub psychologicznych,

Proces doradczy i aktywizujacy zakonczy sie indywidualnym spotkaniem beneficjenta
projektu z doradca zawodowym, podsumowujacym efekty wsparcia lub modyfikujacym
zalozenia IPD dla danego beneficjenta. ,-
6. Zakres odpowiedzialnosci partnerów Programu:

.
Woiewódzki Urzad Pracy w Bialymstoku (WUP):

przygotowanie Programu regionalnego,
koordynacja Programu,
opracowanie wzorów sprawozdan skladanych przez powiatowe urzedy pracy (w polowie
okresurealizacji- ZalacznikNr 4 orazkoncowego- ZalacznikNr 5) ,
monitoring realizacji Programu na szczeblu wojewódzkim,
przygotowanie sprawozdan z realizacji Programu,
dokonanie analizy realizacji Programu uwzgledniajacej realizacje harmonogramu,
rzeczywiste koszty oraz poziom osiagniecia planowanego celu,
upowszechnienie wyników analizy realizacji Programu;

Samorzady powiatowe woiewództwa podlaskiego (powiatowe urzed
prowadzenie lokalnej kampanii informacyjnej,
rekrutacja uczestników projektu
wypracowanie Indywidualnych Planów Dzialan,
przeprowadzenie warsztatów poszukiwania pracy,
zawarcie stosownych umów z pracodawcami, osobami bezrobotnymi oraz jednostkami
szkolacymi
finansowanie zastosowanych form wsparcia z Funduszu Pracy,
przesylanie do WUP sprawozdan z realizacji projektu w polowie okresu jego realizacji
oraz koncowego,
koordynacja Programu na szczeblu powiatu,
biezace informowanie WUP o wystapieniu zagrozen osiagniecia celów realizowanych
projektów lokalnych, w szczególnosci dotyczacych przekroczenia terminów lub kosztów
realizacji,
zbadanie efektywnosci realizowanych projektów lokalnych po uplywie 3 miesiecy od
zakonczenia realizacji Programu,
dokonanie analizy (po zbadaniu efektywnosci) obejmujacej poniesione koszty, poziom
realizacji celu oraz wykonanie harmonogramu realizacji poszczególnych zadan.

7. Kwota srodków przeznaczona na wspólfinansowanie Programu ze srodków
Funduszu Pracy bedacych w dyspozycji Samorzadu Województwa Podlaskiego

Kwota srodków FP bedaca w dyspozycji samorzadu województwa przeznaczona na
wspólfinansowanie projektów lokalnych realizowanych w ramach Programu wynosi
2.422.451,00 zl.
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Podzial srodków Funduszu Pracy na poszczególne samorzady powiatowe (zgodnie ze
zlozonymi przez starostów wnioskami o wspólfinansowanie realizacji projektów lokalnych ze
srodków FP bedacych w dyspozycji samorzadu województwa) przedstawia sie nastepujaco:

-

8. Harmonogram realizacji Programu wedlug projektów lokalnych

Program bedzie realizowany w okresie od 15 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. zgodnie
z harmonogramem realizacji poszczególnych projektów samorzadów powiatowych
(powiatowych urzedów pracy) województwa podlaskiego, wedlug zalacznika Nr 2.

9. Planowane wskazniki. realizacji Programu

Planowane wskazniki realizacji projektów lokalnych samorzadów powiatowych
(powiatowych urzedów pracy) województwa podlaskiego zawiera zalacznik Nr 3.

10. Monitoring realizacji Programu

Wojewódzki Urzad Pracy w Bialymstoku bedzie odpowiedzialny za zarzadzanie
i koordynowanie Programu na poziomie regionalnym, powiatowe urzedy pracy beda
ponosily odpowiedzialnosc za prawidlowa realizacje Programu w zakresie realizowanych
projektów lokalnych.
W trakcie realizacji Programu beda badane postepy jego realizacji:

w polowie okresu realizacji -do dnia 12 wrzesnia 2008 r. powiatowe urzedy pracy zloza
sprawozdanie do Wojewódzkiego Urzedu Pracy w Bialymstoku z przebiegu realizacji
projektów lokalnych za okres od poczatku realizacji do dnia 31.08.2008 r. obejmujace
informacje dotyczace liczby osób skierowanych do udzialu w projekcie, form i okresu
aktywizacji, zaangazowanych srodków FP, zgodnie z Zalacznikiem Nr 4;
po zakonczeniu realizacji Programu - do dnia 15 stycznia 2009 r. powiatowe urzedy pracy
przygotuja sprawozdanie koncowe z realizacji projektu za caly okres realizacji w zakresie
obejmujacym liczbe osób objetych projektem, formy i okres aktywizacji, wydatkowane
srodki FP, zgodnie z Zalacznikiem Nr 5.

W sytuacji wystapienia zagrozen osiagniecia celów Programu, w szczególnosci
dotyczacych przekroczenia terminów lub kosztów realizacji, zostana podjete, w porozumieniu

7

PUP Kwota srodków FP z rezerwy samorzadu
wO.iewództwa

Augustów 200.539,00
Bialystok 496.800,00
Bielsk Podlaski 71.094,00
Grajewo 247.160,00
Kolno 158.698,00
Lomza 354.809,00
Sejny 119.798,00
Siemiatycze 94.649,00
Sokólka 238.232,00
Suwalki 168.000,00
Wysokie Mazowieckie 132.310,00
Zambrów 140.362,00
Ogólem: 2.422.451,00



z powiatowym urzedem pracy, którego zagrozenia dotycza, dzialania zmierzajace do
rozwiazania zaistnialych problemów, umozliwiajace osiagniecie zalozonych celów.

W przypadku przekroczenia kosztów realizacji projektu - kwota wspólfinansowania
projektu ze srodków FP bedacych w dyspozycji samorzadu województwa, nie ulegnie
zmianie.

Wojewódzki Urzad Pracy w Bialymstoku, na podstawie sprawozdan powiatowych
urzedówpracyopracujesprawozdaniekoncowez realizacjiProgramuregionalnego- do dnia
20 stycznia 2009 r.- 11. Procedury zamkniecia Programu

Program zostanie poddany ewaluacji - po uplywie 3 miesiecy od zakonczenia realizacji
Programu Powiatowe Urzedy Pracy zbadaja efektywnosc realizowanych projektów lokalnych
poprzez sprawdzenie, ile osób w wyniku ich realizacji uzyskalo zatrudnienie na
niesubsydiowanym miejscu pracy w ramach umowy o prace, rozpoczelo dzialalnosc
gospodarcza lub stalo sie wspólzalozycielami podmiotu gospodarczego. Ponadto dokonaja
analizy obejmujacej poniesione koszty, poziom realizacji celu oraz wykonanie harmonogramu
realizacji poszczególnych zadan i informacje w tym zakresie przekaza do WUP do dnia 15
kwietnia 2009 r.

Po zbadaniu efektywnosci realizowanych projektów lokalnych oraz w oparciu o
przeslane przez PUP analizy i sprawozdania koncowe, Wojewódzki Urzad Pracy w
Bialymstoku dokona analizy realizacji Programu, uwzgledniajac realizacje harmonogramu,
rzeczywiste koszty oraz poziom osiagniecia planowanego celu poprzez porównanie
planowanych wskazników realizacji Programu z faktycznie uzyskanymi.

Wyniki analizy zostana przekazane powiatowym urzedom pracy uczestniczacym w
realizacji Programu oraz zamieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzedu Pracy
w Bialymstoku.

J
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Zalacznik nr 1

Metodologia tworzenia Indywidualnych Planów Dzialania w ramach procesu

doradczego, którym objeci zostana beneficjenci programu regionalnego
"KWALIFIKACJE I ZATRUDNIENIE"

- Celem procesu doradczego bedzie podjecie przez kazdego beneficjenta trafnej decyzji

zawodowej zmierzajacej do pozyskania zatrudnienia i powrotu na rynek pracy. Narzedzia
uzyte w procesie doradczym maja na celu pomoc w lepszym poznaniu przez beneficjenta

rynku pracy oraz swoich zainteresowan, umiejetnosci, mocnych i slabych stron w kontekscie
planowania kariery zawodowej. Informacje uzyskane w efekcie pracy doradczej beda

przydatne przy podejmowaniu decyzji dotyczacych zdobycia lub podwyzszenia kwalifikacji
zawodowych, stanowic pomoc w poszukiwaniu pracy lub zakladaniu wlasnej dzialalnosci
gospodarczej.

Etapv procesu doradczego:)

1. Analiza potrzeb i oczekiwan beneficjenta
Cel: Diagnoza stanu wyjsciowego, wstepne rozpoznanie oczekiwan i potrzeb beneficjenta.

Metoda: rozmowa indywidualna doradcy zawodowego z kazdym beneficjentem programu.

Czas trwania: 1-1,5 godz.

Zadania do rea\izacji: .
1. Nawiazanie dobrego kontaktu z beneficjentem.
2. Zebranie informacji w formie wywiadu na temat beneficjenta:

- przebieg kariery edukacyjno-zawodowej (w tym: wyksztalcenie, szkolenia, doswiadczenia
zawodowe),

-sytuacja osobista i spoleczna,

-stan fizyczny i zdrowotny z uwzglednieniem przeciwwskazan,
- zainteresowania.

3. Ustalenie z beneficjentem ram wspólpracy - harmonogramu spotkan.
4. Identyfikacja potrzeb i oczekiwan beneficjenta:
-okreslenie trudnosci zawodowych,

- rozpoznanie wstepnych celów zawodowych,

) Uwagi: Przedstawiony powyzej schemat przebiegu procesu doradczego, którego wynikiem bedzie

opracowanie Indywidualnego Planu Dzialania jest tylko proponowanym sposobem postepowania. Doradcy
zawodowi maja mozliwosc wprowadzania zmian poprzez wykorzystanie narzedzi wlasnych, sprawdzonych w

dotychczasowym doswiadczeniu w tworzeniu IPD oraz innych modyfikacji dotyczacych przebiegu procesu
doradczego.

W przypadku braku proponowanych powyzej narzedzi mozna zwracac sie o ich udostepnienie do Centrum

Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Bialymstoku.
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- ocena postawy w stosunku do przyszlosci.

-

Proponowane narzedzia do wykorzystania w trakcie spotkania:

. "Karta beneficjenta" - opracowanie wlasne zawierajace podstawowe informacje o

beneficjencie wynikajace z wywiadu. Wzór narzedzia moze stanowic: Karta uslug
doradczych lub Karta doradcy (zródlo: Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy

zawodowego nr 20, Zalacznik nr 3, str. 79).
. "Kwestionariusz oczekiwan" (zródlo: Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy

zawodowego nr 20, Zalacznik nr 2, str. 78 lub Metodologia tworzenia Indywidualnych

Planów Dzialania @lternatywa, Program Phare 2001 Spójnosc Spoleczno-
Gospodarcza "Pomoc dla mlodziezy poszukujacej pracy", Warszawa 2004, Zalacznik
nr 1, str. 21).

. "Karta celów" (zródlo: Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego nr 20,

Zalacznik nr 6, str. 85 lub Metodologia tworzenia Indywidualnych Planów Dzialania

@lternatywa, Program Phare 2001 Spójnosc Spoleczno-Gospodarcza "Pomoc dla
mlodziezy poszukujacej pracy", Warszawa 2004, Zalacznik nr 2, str. 22).

~

.

.
2. Sesja dotyczaca rynku pracy

Cel: Wzbogacenie wiedzy na temat rynku pracy.

Metoda: zajecia grupowe (8-12 beneficjentów).
Czas trwania: godz. 4-6 godz.

Zadania do realizacji:

1. Poznanie i integracja grupy beneficjentów.
2. Poszerzenie wiedzy na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy (tendencje rozwoJu,

mechanizmy, rózne formy swiadczenia pracy).
3. Poznanie wymagan pracodawców w stosunku do kandydatów.
4. Poznanie mozliwosci ksztalcenia i przekwalifikowania, podwyzszania posiadanych

kwalifikacji.

5. Zapoznanie z aktywnymi instrumentami rynku pracy przewidzianymi w programie.
6. Analiza dotychczasowej aktywnosci na rynku pracy, doswiadczen i napotykanych barier

oraz sposoby ich pokonywania.

Propozycja udzialu wprowadzeniu zajec: posrednika pracy, specjalisty do spraw rozwoju

zawodowego ipracownika zajmujacego sie udzielaniem srodków na podjecie dzialalnosci

gospodarczej.

Proponowane narzedzia do wykorzystania w trakcie zajec:
. Cwiczenie "Odkrywanie informacji" (zródlo: Metodologia tworzenia Indywidualnych

Planów Dzialania @lternatywa, Program Phare 2001 Spójnosc Spoleczno-

Gospodarcza "Pomoc dla mlodziezy poszukujacej pracy", Warszawa 2004, Zalacznik
nr 6, str. 38).

. Cwiczenia: "Jak szukalismy pracy" (cwiczenie 4.2) oraz "N - Z" (cwiczenie 4.3)

(zródlo: Klub Pracy - program szkolenia, MGPiPS, Warszawa 2003, str. 101 i 102).
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3. Warsztat samopoznania

Cel: Identyfikacja zasobów indywidualnych sluzacych realizacji dzialan zmierzajacych do
znalezienia zatrudnienia.

Metoda: zajecia grupowe (8-12 beneficjentów).
Czas trwania: 4-6 godz.

Zadania do realizacji:
1. Okreslenie zainteresowan i preferencji zawodowych beneficjentów oraz wartosci pracy.
2. Identyfikacja posiadanych umiejetnosci i cech osobowosciowych.

3. Rozpoznanie cech sprzyjajacych prowadzeniu wlasnej dzialalnosci gospodarczej.

Proponowane narzedzia do wykorzystania w trakcie zajec:
. "Test do samooceny" (zródlo: Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy

zawodowego nr 7, str.121) lub "Profil zainteresowan" (zródlo: Zeszyty informacyjno-
metodyczne doradcy zawodowego nr l l, Zalacznik 23, str. l 18) lub inne wybrane
przez doradce zawodowego testy, autotesty, cwiczenia.

. Cwiczenia: "Co jest dla ciebie wazne w pracy?" (zródlo: Metodologia tworzenia

Indywidualnych Planów Dzialania @lternatywa, Program Phare 2001 Spójnosc
Spoleczno-Gospodarcza" Pomoc dla mlodziezy poszukujacej pracy", Warszawa 2004,
Zalacznik nrl2, str. 58) lub "Wartosci pracy" (zródlo: Metodologia tworzenia

Indywidualnych Planów Dzialania @lternatywa, Program Phare 2001 Spójnosc
Spoleczno-Gospodarcza" Pomoc dla mlodziezy poszukujacej pracy", Warszawa 2004,
Zalacznik nr 13, str. 59).

. Materialy do omówienia celem zidentyfikowania i wypisania posiadanych przez

beneficjentów umiejetnosci - "Umiejetnosci" (zródlo: Klub Pracy - program

szkolenia, MGPiPS, Warszawa 2003, str. 143 i 149,171).

. "Karta pomocnicza umiejetnosci" (zródlo: zalacznik nr 14, Klub Pracy - program

szkolenia, MGPiPS, Warszawa 2003, str. 61).

. "Test przedsiebiorcy" (zródlo: Pierwsza Praca - Pierwszy Biznes - vademecum

przedsiebiorczosci, MGPiPS, Warszawa 2005, Zalacznik B, str. 107.) lub "Czy ja sie
do tego nadaje - kwestionariusz samooceny (zródlo: Klub Pracy - program szkolenia,
MGPiPS,Warszawa2003,str. 289-290).

. Cwiczenie "Moje mocne strony" (zródlo: Klub Pracy - program szkolenia, MGPiPS,
Warszawa 2003, str. 141).

.
4. Indywidualna ocena zawodowa

Cel: Podsumowanie dotychczasowych dzialan doradczych pod katem stworzenia

Indywidualnego Planu Dzialania.
Metoda: rozmowa indywidualna doradcy zawodowego z kazdym beneficjentem programu.

Czas trwania: 1-1,5 godz.

Zadania do realizacji:
l. Przeprowadzenie rozmowy doradczej polaczonej z dyskusja - analiza dostepnych

informacji pozyskanych przez beneficjenta w dotychczasowym procesie doradczym.
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2. Dokonanie indywidualnej oceny zawodowej beneficjenta przez doradce zawodowego.

Proponowane narzedzia do wykorzystania w trakcie spotkania:

· "Schemat Indywidualnego Planu Dzialania" - do wykorzystania w calosci lub w

czesci (zródlo: Metodologia tworzenia Indywidualnych Planów Dzialania
@lternatywa, Program Phare 2001 Spójnosc Spoleczno-Gospodarcza "Pomoc dla

mlodziezyposzukujacej pracy", Warszawa2004, Zalacznik nr22, str. 106-108).-
5. Przygotowanie Indywidualnego Planu Dzialania
Cel: Wypracowanie Indywidualnego Planu Dzialania.

Metoda: rozmowa indywidualna doradcy zawodowego z kazdym beneficjentem programu.
Czas trwania: 1-1,5 godz.

Zadania do realizacji:

l. Udzielenie wsparcia beneficjentowi w utworzeniu Indywidualnego Planu Dzialania

wedlug wzoru "Indywidualny Plan Dzialania (synteza)" (zródlo: Metodologia tworzenia

Indywidualnych Planów Dzialania @lternatywa, Program Phare 2001 Spójnosc
Spoleczno-Gospodarcza "Pomoc dla mlodziezy poszukujacej pracy", Warszawa 2004,
Zalacznik nr 19, str. 101).

Uwagi: Sesje nr 4 "Indywidualna ocena zawodowa" i nr 5 "Przygotowanie Indywidualnego
Planu Dzialania" mozna ze soba polaczyc.

6. Bilans uczestnictwa w projekcie

Cel: Podsumowanie efektów wsparcia w ramach programu.

Metoda: rozmowa indywidualna doradcy zawodowego z kazdym beneficjentem programu.
Czas trwania: 1-1,5 godz.

Zadania do realizacji:

l. Przeprowadzenie rozmowy polaczonej z dyskusja na temat efektów realizacji
Indywidualnego Planu Dzialania.

2. Przeanalizowanie ewentualnych niepowodzen i wypracowanie skutecznych rozwiazan
(modyfikacja IPD).

}..J If.,

4



I

Zalacznik Nr 2

Wydatki
.= Kwota FP z=..::.::,.Q.-

Laczny koszt Srodki wlasne z Srodki rezerwyStarosta! Zadania Okres realizacji
=u....

PUP ._ fi)
realizacji FP powiatu Partnerów samorzadu

u
(zl) (zl) (zl) województwa=

(zl)

1. Jednorazowe srodki na podjecie
15.04.2008 r. -

7 98.000,00 - - 98,000
dzialalnosci gospodarczei - 30.04.2008 r.

Augustów 2. Przygotowanie zawodowe w 15.04.2008 r.- 7 47.645,00 47.645,00- -
miejscupracy 30.04.2008 r.

3. Robotypubliczne
15.04.2008 r. - 7 54.894,00 - 54.894,00-
30.04.2008 r.

l. IndywidualnyPlanDzialania
01.05.2008r.- 30 - -- -

31.12.2008 r.

2. Doposazenie/ wyposazenie 01.05.2008 r.-
5 72.000,00 - 72.000,00-

stanowiska pracy 31.12.2008 r.
Bialystok

3.Prace interwencyjne
01.05.2008 r.-

20 352.800,00 - 352.800,00-
31.12.2008 r.

4. Jednorazowe srodki na podjecie 01.05.2008r.- 5 72.000,00 - 72.000,00-
dzialalnoscigospodarczei 31.12.2008 r.

1.IndywidualnyPlanDzialania
15.04.2008 r. - 12 - -- -
- 30.04.2008 r.

2. Szkoleniazawodowe
01.05.2008r.- 12 5.273,20 - 5.273,20-
- 31.05.2008 r.BielskPodlaski
01.06.2008r.-

3. Staze 7 41.260,80 - - 41.260,80- 31.12.2008 r.
4. Przygotowaniezawodowew 01.07.2008 r. - 5 24.560,00 - 24.560,00-
miejscu pracy - 31.12.2008 r.
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1. Indywidualny Plan Dzialania 01.05.2008 r.-
3031.12.2008 r.

- - - -

2. Staz 01.05.2008r.-
8 64.160,00 64.160,0031.12.2008r.

- -
Graj ewo

3. Przygotowaniezawodowew 01.05.2008r.- 15 90.600,00 90.600,00miejscupracy 31.12.2008r.
- -

4. Jednorazowe srodki na podjecie 01.05.2008 r.-
7 92.400,00 92.400,00dzialalnosci 11;ospodarczei 31.12.2008 r.

- -

1. Przygotowanie zawodowe
15.04.2008-

7 40.000,00 40.000,0031.12.2008
- -

2. Roboty publiczne
15.04.2008-

10 78.420,00 78.420,0031.12.2008
- -

Kolno
15.04.2008-3. Szkolenia
31.12.2008

10 12.278,00 - - 12.278,00

4. Jednorazowe srodki na rozpoczecie 15.04.2008-
2 48.000,00 20.000,00 28.000,00dzialalnosci gospodarczej 31.12.2008

-

l. Roboty publiczne
01.05.2008 -

24 186.773,76 964,76 185.809,0031.12.2008
-

Lomza
2. Doposazenie/ wyposazenie 01.05.2008 - 169.000,00 169.000,00
stanowiska pracy 31.12.2008

13 - -

1.Promocjaprojektui rekrutacja 15.04.2008-
17

uczestnikówprojektu 31.07.2008
- - - -

2. Realizacjaprocesudoradczegoi 15.04.2008-
17

IndywidualnychPlanówDzialania 31.07.2008
- - - -

Sejny 3. Posrednictwopracy
15.04.2008- 1731.07.2008

- - - -

4. Organizacjastazy
15.04.2008-

8 49.220,00 49.220,0031.12.2008
- -

5. Organizacjarobótpublicznych
15.04.2008-

9 70.578,00 70.578,0031.12.2008
- -

Siemiatycze 1. Staze . 15.04.2008
3 17.142,50 17.142,5031.12.2008

- -
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2. Przygotowaniezawodowe
15.04.2008

3 17.142,50 17.142,5031.12.2008
- -

3. Szkolenia
15.04.2008 2 4.364,00 4.364,0031.12.2008

- -

4. Tworzeniemiejscpracy
15.04.2008

3 57.651,00 15.651,00 42.000,0031.12.2008
-

5. Srodkina rozpoczeciedzialalnosci
15.04.2008 l 14.000,00 14.000,0031.12.2008

- -

l. Robotypubliczne
15.04- 5 39.830,00 830,00 39.000,00

31.12.2908
-

2. Wyposazeniestanowiskpracy
15.04-

9 403.630,00 282.130,00 121.500,0031.12.2008
-

Sokólka 3. Przygotowaniezawodowe
15.04-

6 33.232,00 33.232,0031.12.2008
- -

4. Dotacjena rozpoczeciedzialalnosci 15.04-
3 40.500,00 40.500,00gospodarczej 31.12.2008

- -

5. Szkolenia 15.04- 2 4.000,00 4.000,0031.12.2008
- -

l. Akcja informacyjna,rekrutacjai Lipiec- 12 - - - -
selekcja pazdziernik 2008
2. Tworzenie Indywidualnych lipiec- 12 - -

Suwalki PlanówDzialan listopad2008
- -

3. Organizacjai realizacja lipiec- 12 168.000,00 - - 168.000,00
doposazenia i wyposazenia stopracy grudzien 2008
4. Zakonczenie i rozliczenie proiektu grudzien 2008 - - - - -

l. Akcjainformacyjna
Kwiecien

-mai 2008
- - - - -

2. Rekrutacjai selekcjabeneficjentów
Kwiecien- 10czerwiec2008

- - - -

Wysokie 3. Objecie uczestników procesem maj 10 O O O O
Mazowieckie doradczym w formie IPD -lipiec 2008

4. Refundacja kosztów maj
wyposazenia/doposazenia stanowiska -pazdziernik 10 135.000,00 2.690,00 O 132.310,00
pracy.

.
2008

5. Zakonczenie i rozliczenie projektu. Listopad O O O O O
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1

-grudzien 2008

1. Refundacja kosztów 15.04.2008-
wyposazenia/doposazenia stanowiska 31.12.2008

9 116.362,00 - - 116.362,00
Zambrów pracy

2. Jednorazowe srodki na podjecie 15.04.2008- 2 24.000,00 24.000,00
dzialalnosci gospodarczei 31.12.2008

-

O!ólem: 246 2.744.716,76 3.654,76 318.611,00 2.422.451,00
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Zalacznik Nr 3
Planowane wskazniki realizacji Programu

Starosta!
Koszt uczestnictwa * Wskazniki efektywnosci

PUP Zadania Kosztowej w zllosobe**
Zatrudnieniowej

Ogólem w tym FP w % ***
02ólem w tym FP 02ólem

Augustów 011;ólemProjekt, w tym: 9.549,47 9.549,47 19.098,94 19.098,94 50%
l. Jednorazowe srodki na 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100%
rozpoczecie dzialalnosci
gospodarczej
2. Przygotowanie zawodowe w 6.806,42 6.806,42 15.881,66 15.881,66 40%
miejscu pracy, w tym dojazdy
3. Robotv publiczne 7.842,00 7.842,00 54.894,00 54.894,00 20%

Bialystok 011;ólemPr()jekt, w tym: 16.560,00 16.560,00 16.560,00 16.560,00 100%

1. Doposazenie/wyposazenie 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 100%
stanowiska pracy
2.Prace interwencyjne 17.640,00 17.640,00 17.640,00 17.640,00 100%
3. Jednorazowe srodki na 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 100%

rozpoczecie dzialalnosci
gospodarczej
Ogólem Projekt, w tym: 5.924,50 5.924,50 11.849,00 11.849,00 50,00 %
1. Szkolenia zawodowe 439,40 439,30 0,00 0,00 0,00%

Bielsk Podlaski 2. Staze 5.894,40 5.894,40 10.315,20 10.315,20 33,3 %
3. Przygotowanie zawodowe w 4.912,00 4.912,00 12.280,00 12.280,00 16,7%
miejscu pracy

Graj ewo 011;ólemProjekt, w tym: 8.238,66 8.238,66 15.447,50 15.447,50 53,3%
1. Staze 8.020,00 8.020,00 16.040,00 16.040,00 50%

2. Przygotowanie zawodowe w 6.040,00 6.040,00 18.120,00 18.120,00 33,3%
miejscu pracy
3. Jednorazowe srodki na 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 100%

rozpoczecie dzialalnosti
gospodarczej
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Ogólem Projekt, w tym: 6.162,00 5.472,43 11.913,00 10.580,00 52%
l. Przygotowanie zawodowe 5.714,28 5.714,28 13.333,00 13.333,00 43%
2. Roboty publiczne 7.842,00 7.842,00 15.684,00 15.684,00 50%

Kolno 3. Szkolenia 1.227,80 1.227,80 2.456,00 2.456,00 50%
4. Jednorazowe dotacje na
rozpoczecie dzialalnosci 24.000,00 14.000,00 24.000,00 14.000,00 100%
gospodarczej
Ogólem PrQjekt,w tym: 9.589,43 9.589,43 27.293,00 27.293,00 35,14%

Lomza I. Roboty publiczne 7.782,24 7.782,24 0,00 0,00 0%
2. Doposazenie/wyposazenie

13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100%
stanowiska pracy

Sejny
1. Staze 6.152,50 6.152,50 12.305,00 12.305,00 50,%
2. Roboty publiczne 7.842,00 7.842,00 14.115,60 14.115,60 55,55%
Ogólem Projekt, w tym: 9.192,00 7.887,00 18.384,00 15.774,00 50%
1. Staze u pracodawców 5.714,16 5.714,16 - - O
2. Przygotowanie zawodowe 5.714,16 5.714,16 - - O

Siemiatycze 3. Szkolenia 2.182,00 2.182,00 2.182,00 2.182,00 100%
4. Utworzenie miejsc pracy 19.217,00 14.000,00 19.217,00 14.000,00 100%
5. Srodki na rozpoczecie 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100%dzialalnosci

Ogólem Projekt, w tym: 20.847,68 9.529,28 37.228,00 17.016,57 56%
1. Roboty publiczne 7.966,00 7.800,00 - - -
2. Wyposazeniestanowisk 44.847,78 13.500,00 44.847,78 13.500,00 100%

Sokólka pracy
3. Przygotowaniezawodowe 5.538,67 5.538,67 - - -
4. Dotacje na rozpoczecie 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 100%
dzialalnosci gospodarczej
5. Szkolenia 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100%

Suwalki 1. Organizacja i realizacja
doposazenia i wyposazenia sto 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100%
pracy

Wysokie l. Refundacja kosztów
Mazowieckie doposazenia/wyposazenia 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 100%

stanowiska pracy



I

*koszt uczestnictwa -planowany koszt calkowity projektu lub zadania przeliczony na jednego uczestnika konczacego projekt,
** wskaznik efektywnosci kosztowej -planowany koszt calkowity projektu lub zadania przeliczony na jednego uczestnika konczacego projekt, który w jego wyniku uzyskal
zatrudnienie na niesubsydiowanym miejscu pracy w ramach umowy o prace, rozpoczal dzialalnosc gospodarcza lub stal sie wspólzalozycielem podmiotu gospodarczego,
***wskaznik efektywnosci zatrudnieniowej - planowany udzial procentowy osób zatrudnionych lub rozpoczynajacych dzialalnosc gospodarcza po zakonczeniu projektu w
liczbie wszystkich uczestników. W przypadku srodków dla pracodawców na wyposazenie lub doposazenia stanowisk pracy oraz dla bezrobotnych na podjecie dzialalnosci
gospodarczej - efektywnosc wynosi- 100 %.

l. , .1

Zambrów Ogólem Projekt, w tym: 12.760,18 12.760,18 12.760,18 12.760,18 100%
1.Refundacja kosztów 12.929,11 12.929,11 12.929,11 12.929,11 100%
doposazenia/wyposazenia
stanowiska pracy
2. Jednorazowe srodki na 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100%
dzialalnosc gospodarcza

02ólem: 9.354,56 8.467,03 14.963,61 13.353,31 56,79%



Zalacznik Nr 4

Sprawozdanie z realizacji projektu lokalnego w ramach Programu regionalnego
"Kwalifikacje i zatrudnienie" - w polowie okresu realizacji projektu

- Starosta!
PUP

Forma
wsparcia

Liczba osób
skierowanych
do udzialu w
projekcie

Okres
aktywizacji

(od-do)

Kwota zaangazowanych
srodków FP zl

Ogólem przyznana z
50% rezerwy
samorzadu
wO.iewództwa

Uwagi: (dot. w szczególnosci zgodnosci z przyjetym harmonogramem realizacji projektu,
przekroczenia kosztów, trudnosci wystepujacych w trakcie realizacji projektu)



,..

Zalacznik Nr 5

Sprawozdanie koncowe z realizacji projektu lokalnego w ramach Programu
regionalnego "Kwalifikacje i zatrudnienie"

- Starosta/
PUP

Forma
wsparcia

Liczba osób
objetych
projektem

Okres

aktywizacji
(od-do)

Kwota wydatkowanych

SrOdkÓj FP (zl)Ogólem przyznana z
50% rezerwy
samorzadu
województwa

Uwagi: (dot. w szczególnosci zgodnosci z przyjetym harmonogramem realizacji projektu,
przekroczenia kosztów, trudnosci wystepujacych w trakcie realizacji projektu)

Popularyzacja wyników i propozycje w zakresie wykorzystania doswiadczen nabytych w
toku realizacji projektu, rekomendacje:

il


