
 

                                                                           
 

Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r. realizuje projekt 
"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ryckim (III)"  

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: 
 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  
Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy  
Poddziałanie 1.1.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy 
 w powiecie ryckim. 

 

Zadania realizowane w ramach projektu: 
• Indywidualny Plan Działania, 
• pośrednictwo pracy, 
• poradnictwo zawodowe, 
• staże, 
• jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
• szkolenia indywidualne, 
• bony szkoleniowe, 
• bony na zasiedlenie. 

Powiatowy Urząd  Pracy w Rykach informuje, iż w ramach projektu są realizowane następujące bezkosztowe formy 
wsparcia: poradnictwo zawodowe lub pośrednictwo pracy. Są one realizowane w sposób ciągły przez pracowników 
Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach w godzinach pracy Urzędu przez okres realizacji projektu. 
 

Grupa docelowa: 
Wsparciem objęte zostaną osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach 
jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, czyli tzw. 
młodzież NEET.  

Osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:  
• nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),  
• nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) 
• nie szkoli się (tj. nie uczestniczy i nie uczestniczył/a w okresie ostatnich 4 tygodni  

w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności  
i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków 
publicznych). 

Wśród  grupy osób do 30 roku życia priorytetowe osoby to: 
• osoby bezrobotne niepełnosprawne, tj. osoba posiadająca odpowiednie orzeczenie lub innym dokument 

poświadczający stan zdrowia, w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.  
o ochronie zdrowia, 

• osoby długotrwale bezrobotne: 
• w przypadku osób do 25 roku życia - osoba pozostająca bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres 

co najmniej 6 miesięcy, 
• w przypadku osób w wieku 25 lat lub powyżej - osoba pozostająca bez zatrudnienia nieprzerwanie 

przez okres co najmniej 12 miesięcy,  
• osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie podstawowym, 

gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym - wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie - Międzynarodowa 
Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (Szkoła podstawowa, Gimnazjum, Liceum ogólnokształcące, Liceum 
profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, Technikum uzupełniające, Zasadnicza 
szkoła zawodowa). 

 

Wsparcie w projekcie będzie udzielane zgodnie ze standardami określonym w Planie realizacji Gwarancji dla 
młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu 4 miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta 
zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Okres 4 m-cy, w ciągu którego należy udzielić 
wsparcia osobom do 25 roku życia liczony będzie od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a w przypadku osób powyżej  
25 roku życia okres ten liczony będzie od dnia przystąpienia do projektu. 

Wartość projektu: 2 199 745, 35  zł. 

Dodatkowe informacje można uzyskać u swojego doradcy klienta. 

 

 


