
       

                                                                                         

         
 

 

 

PROJEKT KONKURSOWY  pn. „WŁAŚCIWY KROK” 

 WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH  

ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

 
Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku za najważniejszy cel w/w projektu stawiał sobie zwiększenie świadomości 

młodych osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Kłobucku, w zakresie ich własnych predyspozycji 

zawodowych i sposobów poruszania się na rynku pracy, a przede wszystkim uzyskania zatrudnienia. 

 

Realizacja powyższego celu, poprzez oferowanie beneficjentom projektu wsparcia w postaci staży, zmierzała do: 

 pobudzenia i zwiększenia aktywności zawodowej uczestników projektu, 

 wyposażenia w doświadczenie zawodowe beneficjentów, 

 uzyskania praktycznych umiejętności nabytych w rzeczywistych warunkach pracy, które pozwolą młodym 

osobom płynnie wejść na rynek pracy, a w dłuższym okresie czasu uzyskać stałe zatrudnienie.  
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W latach 2009 - 2010 ze wsparcia w postaci stażu oferowanego w ramach projektu konkursowego                                           

pn. „Właściwy krok” skorzystało 181 osób bezrobotnych. Ponadto wszystkie osoby bezrobotne uczestniczące                   

w projekcie skorzystały także z usług pośredników pracy i doradców zawodowych.   

 

Z dokonanej analizy efektywności zatrudnieniowej wynika, że spośród 181 osób bezrobotnych uczestniczących                 

w projekcie, w okresie do 6 miesięcy od zakończenia bądź przerwania udziału w projekcie –                                                 

96 osób podjęło zatrudnienie, co stanowi efektywność na poziomie ok. 53% 

 

Analiza ankiet ewaluacyjnych 177 uczestników projektu wskazuje, że: 

 174 osób uważa, iż udział w projekcie spowodował wzrost ich motywacji do pracy, 

 168 osób ocenia, iż udział w projekcie był adekwatny do ich potrzeb zawodowych i przyniósł im korzyść, 

 162 osoby oceniły, że udział w projekcie umożliwił im wzrost samooceny i pewności siebie, 

 169 osób uważa, że udział w projekcie umożliwił im zdobycie umiejętności gospodarowania czasem, 

 171 osób oceniło, iż udział w projekcie umożliwił im zdobycie umiejętności nawiązywania kontaktów, 

 171 osób uważa, że udział w projekcie umożliwił im wykorzystanie posiadanych umiejętności w praktyce, 

 152 osoby oceniły, iż udział w projekcie umożliwił im poznanie swoich słabych i mocnych stron, 

 137 osób uważa, że udział w projekcie umożliwił im nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, 

 173 osoby uważają, że udział w projekcie umożliwił im nabycie takich cech jak: punktualność, obowiązkowość, 

samodzielność, 

 131 osób oceniło, że udział w projekcie umożliwił im odkrycie w sobie ukrytych zdolności oraz postaw 

przedsiębiorczych,  

 148 osób uważa, że udział w projekcie umożliwił im zdobycie doświadczenia zawodowego, 

 172 osoby są zadowolone ze wsparcia udzielonego w ramach projektu.  


