Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (I)”
realizowany jest w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy
Działania 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy
Poddziałania 1.1.2 – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Okres realizacji projektu: 01.01.2015r. – 30.06.2016r.
Budżet projektu w 2015 roku wynosi 4 500 000,00 zł.
Informacja o efektach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gorlickim (I)”
osiągniętych w grudniu 2015r.

REKRUTACJA, POŚREDNICTWO PRACY ORAZ PORADNICTWO ZAWODOWE
Od dnia 01.01.2015r. zrekrutowano do projektu 537 osób bezrobotnych,
w tym 323 kobiety oraz 214 mężczyzn.
W grudniu br. zrekrutowano do projektu 7 osób bezrobotnych, w tym 3 kobiety i 4 mężczyzn.

Wyszczególnienie

Liczba uczestników osiągnięta
w grudniu 2015 r.
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STAŻE
Do dnia 31.12.2015r. rozdysponowano 357 miejsc stażu w ramach projektu.
BON STAŻOWY
Rekrutacja w ramach ww. formy wsparcia została zakończona dn. 31.05.2015r. W ramach projektu bony stażowe
wydano 53 osobom bezrobotnym, z czego 32 osoby (19 kobiet i 13 mężczyzn) rozpoczęły staż w ramach tej formy
wsparcia.
BON NA ZASIEDLENIE
Do dnia 31 grudnia 2015r. w ramach projektu bon na zasiedlenie wydano 28 osobom bezrobotnym
(12 kobiet, 16 mężczyzn).

PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W grudniu 2015 r. zrekrutowano do projektu 7 osób bezrobotnych (3 kobiety, 4 mężczyzn) zainteresowanych
otrzymaniem jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. W grudniu br. dotację na rozpoczęcie
działalności gospodarczej wypłacono 10 osobom bezrobotnym (3 kobiety, 7 mężczyzn).
Do końca grudnia br. środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości
do 18 000 zł otrzymało 60 osób bezrobotnych.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Ponadto 1 osoba bezrobotna (mężczyzna) pomimo pozytywnie rozpatrzonego wniosku zrezygnowała z uzyskania dotacji
na podjęcie działalności gospodarczej z powodu podjęcia zatrudnienia.
PRACE INTERWENCYJNE
Do końca grudnia 2015r. prace interwencyjne w ramach projektu rozpoczęło 31 osób bezrobotnych
(18 kobiet i 13 mężczyzn).
SZKOLENIA
W grudniu br. zrekrutowano do projektu 7 osób bezrobotnych (3 kobiety, 4 mężczyzn), celem skierowania na szkolenie
z zakresu przedsiębiorczości, przygotowującym do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Spośród
rekrutowanych osób 1 osoba nie uczestniczyła w szkoleniu z powodu podjęcia zatrudnienia.
Do dnia 31.12.2015r. udział w szkoleniach zakończyło 77 osób bezrobotnych, w tym 32 kobiety, 45 mężczyzn.

LICZBA UCZESTNIKÓW PROJEKTU W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH GRUP DOCELOWYCH
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