Informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Rykach planuje realizację projektu
pt. "Aktywność drogą do pracy"
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020
Oś priorytetowa 9 Rynek pracy
Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP
Priorytet inwestycyjny 8i: Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych
zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników

W ramach projektu planowane jest sfinansowanie następujących form wsparcia dla 50 osób:
• staże dla 10 osób - 3, 4 miesiące + 3-miesięczny warunek zatrudnienia
• doposażenie stanowisk pracy dla 20 osób;
• szkolenia dla 20 osób (Spawanie metodą MAG 135, Kierowca-Operator wózka
jezdniowego z napędem silnikowym)
Wsparciem objęte zostaną:
• Osoby w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako
bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy) należące do jednej
z następujących grup:
o osoby w wieku 50 lat i więcej
o osoby długotrwale bezrobotne
o kobiety
o osoby z niepełnosprawnościami
o osoby o niskich kwalifikacjach
o rolnicy opłacający KRUS
• Rolnicy i członkowie ich rodzin, tj. współmałżonek lub domownik w wieku 30 lat i
więcej zarejestrowani w PUP jako osoby bezrobotne dla których został ustalony I lub
II profil pomocy należące co najmniej do jednej z następujących grup:
o osoby w wieku 50 lat i więcej,
o osoby długotrwale bezrobotne,
o kobiety,
o osoby z niepełnosprawnościami,
o osoby o niskich kwalifikacjach
o prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha
przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa
Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (w tym
osób starszych po 50 roku życia, kobiet, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych oraz
niskowykwalifikowanych),
2. Poprawa szans na zatrudnienie osób odchodzących z rolnictwa.
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