
    

Projekty realizowane w latach 2004-2006 Projekty realizowane w latach 2004-2006 
w Powiatowym Urzędzie Pracy  w Powiatowym Urzędzie Pracy  

 w Kłobucku współfinansowane ze  w Kłobucku współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej w ramach środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego  - Europejskiego Funduszu Społecznego  - 
Działania 1.2 oraz Działania 1.3Działania 1.2 oraz Działania 1.3
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Powiat Kłobucki położony jest na Powiat Kłobucki położony jest na 
północy województwa śląskiego, na północy województwa śląskiego, na 
Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej, w Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej, w 
dolinie Białej Okszy. dolinie Białej Okszy. 
W jego skład wchodzi 9 jednostek W jego skład wchodzi 9 jednostek 
administracyjnych:administracyjnych:
  KłobuckKłobuck
  KrzepiceKrzepice
  LipieLipie
  MiedźnoMiedźno
  OpatówOpatów
  PankiPanki
  PopówPopów
  PrzystajńPrzystajń
  Wręczyca Wielka Wręczyca Wielka 



    

Na dzień 31 grudnia 2006 r. Na dzień 31 grudnia 2006 r. 
zarejestrowanych w urzędzie zarejestrowanych w urzędzie 
było 4106 osób bezrobotnych.było 4106 osób bezrobotnych.

Stopa bezrobocia na koniec Stopa bezrobocia na koniec 
grudnia 2006 r. wynosiła w grudnia 2006 r. wynosiła w 
powiecie 13,4% - dla porównania powiecie 13,4% - dla porównania 
w województwie śląskim i w skali w województwie śląskim i w skali 
kraju wynosiła odpowiednio kraju wynosiła odpowiednio 
12,8% i 14,9%.  12,8% i 14,9%.  

Siedziba Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kłobucku 
znajduje się przy ulicy 
Długosza 114



    

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku korzystając Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku korzystając 
z możliwości pozyskania środków płynących z akcesji z możliwości pozyskania środków płynących z akcesji 
Polski do Unii Europejskiej już w 2004 roku przystąpił do Polski do Unii Europejskiej już w 2004 roku przystąpił do 
cyklicznego opracowania projektów współfinansowanych cyklicznego opracowania projektów współfinansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja tych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja tych 
projektów przez PUP pozwala zdecydowanie większej projektów przez PUP pozwala zdecydowanie większej 
liczbie bezrobotnych z terenu powiatu kłobuckiego liczbie bezrobotnych z terenu powiatu kłobuckiego 
zdobyć niezbędne doświadczenie, kwalifikacje zdobyć niezbędne doświadczenie, kwalifikacje 
zawodowe, które umożliwią osobom bezrobotnym zawodowe, które umożliwią osobom bezrobotnym 
zaistnienie na rynku pracy.zaistnienie na rynku pracy.
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                                          POWIATOWY URZĄD PRACY 
                                          W KŁOBUCKU

Dotychczas zrealizowane projekty w ramach SEKTOROWEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 
Priorytetu I-go Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja 
zawodowa i społeczna:

1. Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży 
(projekt „posiłkowy” w ramach projektu rozszerzonego WUP)
  
Tytuł projektu: „Szansa na pracę dla młodych w powiecie kłobuckim”.

Wsparciem objęto 289 osób bezrobotnych, a łączne wydatki projektu 
wyniosły 995 144,77 zł,  w tym dofinansowanie z EFS - 699 156,69 zł  
Okres wdrażania projektu od 01.01.2004r. do 31.05.2005 r.

URZĄD PRACY



    

Dotychczas zrealizowane projekty cd.:

2. Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia
(projekt „posiłkowy” w ramach projektu rozszerzonego WUP)

Tytuł projektu: „Ponowny start” 

Wsparciem objęto 209 osób bezrobotnych, a łączne wydatki  projektu 
wyniosły 699 310,16 zł, w tym dofinansowanie z EFS - 431 962,21 zł  
Okres wdrażania projektu od 01.01.2004r. do 31.05.2005 r.

URZĄD PRACY



    

Dotychczas zrealizowane projekty cd.:

3. Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży

Tytuł projektu: „Młodzi na start”

Wsparciem objęto 245 osób bezrobotnych, a łączne wydatki projektu 
wyniosły 833 145,87 zł, w tym dofinansowanie z EFS - 593 822,65 zł
Okres wdrażania projektu od 01.03.2005r. do 30.06.2006 r.

4. Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

Tytuł projektu: „Druga szansa” 

Wsparciem objęto 131 osób bezrobotnych, a łączne wydatki projektu 
wyniosły 615 571,61 zł, w tym dofinansowanie z EFS - 446 504,50 zł 
Okres wdrażania projektu od 01.03.2005r. do 30.06.2006 r.

URZĄD PRACY



    

GŁÓWNE CELE ZREALIZOWANYCH 
PROJEKTÓW

w ramach działania 1.2

 Zwiększenie mobilności zawodowej bezrobotnej młodzieży 
poprzez naukę metod i technik poruszania się po rynku pracy

 Doskonalenie dotychczasowych umiejętności oraz nabywanie 
praktycznych umiejętności do wykonywania pracy     

 Możliwość podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia dzięki 
realizowanym aktywnym formom wsparcia

URZĄD PRACY



    

GŁÓWNE CELE ZREALIZOWANYCH 
PROJEKTÓW

w ramach działania 1.3

 Zwiększenie mobilności zawodowej osób pozostających bez 
pracy do 12 m-cy oraz osób długotrwale bezrobotnych

 Wyposażenie w umiejętności poruszania się na rynku pracy 
oraz zdobycie doświadczenia zawodowego

 Możliwość podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia dzięki 
realizowanym aktywnym formom wsparcia

 

URZĄD PRACY



    

W ramach zrealizowanych projektów 874 osoby bezrobotne 
objęto następującymi formami:

 Pośrednictwo pracy 
 Doradztwo zawodowe 
 Staże 
 Przygotowanie zawodowe 
 Szkolenia (uczestnicy projektu zostali objęci dodatkowo wsparciem towarzyszącym w 

postaci refundacji kosztów dojazdów na szkolenia) 
 Prace interwencyjne 
 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 
 Doradztwo z zakresu przedsiębiorczości dla osób zamierzających 

rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 

Działaniem 1.3 objęto 340 osób
Działaniem 1.2 objęto 534 osoby (nie dotyczyło form: przygotowanie zawodowe i prace 

interwencyjne) 

URZĄD PRACY



    

Działania informacyjno-promocyjne:

2. Bezpośrednie udzielanie informacji zainteresowanym 
osobom bezrobotnym i przedsiębiorcom

3. Spotkania informacyjne z bezrobotnymi w Klubie Pracy
4. Informacje o projektach w prasie lokalnej
5. Ogłoszenia w widocznych miejscach na terenie urzędu pracy
6. Ogłoszenia umieszczane na terenie wszystkich urzędów 

gmin w powiecie 
7. Materiały informacyjne przesyłane do pracodawców 

działających na terenie powiatu
8. Kolportaż ulotek

URZĄD PRACY



    

OSIĄGNIĘTE REZULTATY W WYNIKU ZREALIZOWANYCH 
PROJEKTÓW

REZULTATY TWARDE:
 Wyposażenie w doświadczenie zawodowe
 Podniesienie kwalifikacji i uprawnień zawodowych potwierdzonych 

odpowiednimi dokumentami
 Uruchomienie własnej działalności gospodarczej
 Podjęcie zatrudnienia

REZULTATY MIĘKKIE (mierzone za pomocą ankiet):
 Wzrost samooceny  
 Wzrost mobilności zawodowej, komunikatywności
 Gotowość do zmiany kwalifikacji zawodowych, zgodnie z aktualnymi 

wymogami rynku pracy
 Możliwość samorealizacji
 Odpowiedzialność za własną przyszłość zawodową

URZĄD PRACY



    

Osiągnięty wskaźnik efektywności 
w ramach działań 1.2

                   71,1 % (średni z 2 projektów) 

Osiągnięty wskaźnik efektywności 
w ramach działań 1.3

                   68,8 % (średni z 2 projektów) 

URZĄD PRACY



    

ŁĄCZNE WYDATKI PONIESIONE NA REALIZACJĘ ZAKOŃCZONYCH 
PROJEKTÓW WYNIOSŁY: 

3.143.172,41 zł
w tym:

 w ramach działania 1.2 – 1.828.290,64 zł
 w ramach działania 1.3 – 1.314.881,77 zł

W TYM DOFINANSOWANIE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 
SPOŁECZNEGO:

2.171.446,05 zł
w tym:

 w ramach działania 1.2 – 1.292.979,34 zł
 w ramach działania 1.3 –   878.466,71 zł

URZĄD PRACY



    

POWIATOWY URZĄD PRACY 
 W KŁOBUCKU

Projekt pt. „MŁODZI NA START”
realizowany w ramach SPO RZL 2004 -2006 

Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej 
Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży 

współfinansowany przez: 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
Fundusz Pracy
budżet jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego

URZĄD PRACY



    

Okres realizacji projektu: 16 miesięcy

01.03.2005 – 30.06.2006

Wartość wydatków projektu:

833 145,87 zł

URZĄD PRACY



    

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Powrót do aktywności zawodowej 
co najmniej 30%

 uczestników projektu 

URZĄD PRACY



    

UCZESTNICY PROJEKTU

Grupa 245 osób bezrobotnych będących 
młodzieżą do 25 r. ż. oraz absolwentami 

wszystkich typów szkół zamieszkujących małe 
miasta oraz tereny wiejskie powiatu 

kłobuckiego 

URZĄD PRACY



    

W ramach projektu przewidziano następujące 
formy wsparcia:

 usługi w zakresie poradnictwa zawodowego dla 245 
osób

 usługi pośrednictwa pracy dla 229 osób
 staże dla 170 osób
 szkolenia dla 69 osób (w tym 10 osób z zakresu 

przedsiębiorczości)
 doradztwo dla 6 osób zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej
 środki finansowe na uruchomienie własnej działalności 

gospodarczej dla 16 osób

URZĄD PRACY



    

Szkolenia zrealizowane w ramach 
projektu „Młodzi na start”:

Grafika komputerowa dla 15 osób 
bezrobotnych 

Manicure i pedicure dla 12 osób 
bezrobotnych

Wizaż i stylizacja dla 12 osób 
bezrobotnych

Nowoczesny sprzedawca dla 20 osób 
bezrobotny

Podstawy przedsiębiorczości dla 10 osób

URZĄD PRACY



    

Cel projektu został osiągnięty!

Trafny dobór osób bezrobotnych i form ich 
aktywizacji do oczekiwań pracodawców sprawił, że 
spośród 245 osób, które zakończyły lub przerwały  
udział w projekcie aż 163 osoby bezrobotne, tj. 
66,5% podjęło zatrudnienie.

URZĄD PRACY



    

POWIATOWY URZĄD PRACY 
 W KŁOBUCKU

Projekt pt. „DRUGA SZANSA”
realizowany w ramach SPO RZL 2004 -2006 

Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej 
Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia 

współfinansowany przez: 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
Fundusz Pracy
budżet jednostek samorządu terytorialnego szczebla lokalnego

URZĄD PRACY



    

Okres realizacji projektu: 16 miesięcy

01.03.2005 – 30.06.2006

Wartość wydatków projektu:

615 571,61 zł

URZĄD PRACY



    

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Powrót do aktywności zawodowej 
co najmniej 34%

 uczestników projektu 

URZĄD PRACY



    

UCZESTNICY PROJEKTU

Grupa 131 osób bezrobotnych zamieszkujących małe 
miasta oraz tereny wiejskie powiatu kłobuckiego, 

a w szczególności:

  Osoby bezrobotne pozostające bez pracy przez 
okres do 12 miesięcy

  Osoby długotrwale bezrobotne pozostające bez 
pracy od 12 do 24 miesięcy 

URZĄD PRACY



    

W ramach projektu przewidziano następujące 
formy wsparcia:

 usługi w zakresie poradnictwa zawodowego dla 131 
osób

 usługi pośrednictwa pracy dla 98 osób
 przygotowanie zawodowe w miejscu pracy dla 43 osób
 szkolenia dla 76 osób (w tym 21 osób z zakresu 

przedsiębiorczości)
 doradztwo dla 12 osób zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej
 środki finansowe na uruchomienie własnej działalności 

gospodarczej dla 32 osób

URZĄD PRACY



    

Szkolenia zrealizowane w ramach projektu:

 Operator sprzętu ciężkiego dla 35 osób
- koparkoładowarki kl. III – 33 osoby
- koparki jednonaczyniowe kl. III – 2 osoby

 Prawo jazdy kat. C, E i D dla 10 osób
- kat. C – 5 osób
- kat. E – 2 osoby
- kat. D – 3 osoby

 Podstawowe spawanie stali niestopowych elektrodą 
nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (TIG) dla 10 osób

 Podstawy przedsiębiorczości dla 21 osób

URZĄD PRACY



    

Cel projektu został osiągnięty!

Trafny dobór osób bezrobotnych i form ich 
aktywizacji do oczekiwań pracodawców sprawił, że 
spośród 131 osób, które zakończyły lub przerwały 
udział w projekcie aż 112 osób bezrobotnych, tj. 
85,5% podjęło zatrudnienie.

URZĄD PRACY



    

1 – go lutego 2006 r. rozpoczęto realizację dwóch kolejnych 
projektów.

Pierwszy projekt pt. „Przyszłość z perspektywami” - działanie 1.2 
Perspektywy dla młodzieży, w ramach którego w 2006 r. udało się 
skierować 107 osób bezrobotnych na zakładane formy wsparcia.
Łączna wartość  projektu wynosi 546 912,05 zł 
Zakłada się, że realizacja projektu zakończy się w 2007 r. 

Drugi projekt pt. „Nadzieja na jutro” - działanie 1.3 
Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia, w ramach 
którego w 2006 r. udało się skierować 218 osób bezrobotnych na 
zakładane formy wsparcia. 
Łączna wartość projektu wynosi 988 071,95 zł
Zakłada się, że realizacja projektu zakończy się w 2007 r. 

URZĄD PRACY



    

Począwszy od 2004 r. liczba zarejestrowanych 
bezrobotnych w powiecie kłobuckim spadła o ponad 1800 
osób, a stopa bezrobocia zmniejszyła się z 19,0% do 
13,4% na koniec 2006 r. 
Doświadczenie zdobyte podczas realizacji projektów jak 
również możliwość ich współfinansowania 
z Europejskiego Funduszu Społecznego 
pozwalają przypuszczać, że w najbliższych latach 
aktywizować będziemy coraz większe grupy osób 
bezrobotnych, co przyczyni się w znaczący sposób do 
dalszej poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy. 

URZĄD PRACY


