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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego

Skuteczny urząd - 4
Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
- Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.
Projekt stanowi kontynuację działań w ramach trzech poprzednich edycji.
Cel projektu:
świadczenie na wyższym poziomie jakościowym i efektywnościowym działań
aktywizacyjnych na rzecz osób bezrobotnych z powiatu pabianickiego w latach
2011-2012.
Realizacja powyższego celu zapewni osiągnięcie następujących celów
szczegółowych:
• zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
• wzmocnienie kluczowych kompetencji zwiększających efektywność pracy z
klientami w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Do kogo skierowany jest projekt:
Grupą docelową są pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach zatrudnieni
na stanowiskach bezpośrednio związanych z aktywizacją zawodową osób bezrobotnych
m.in.:
•
•
•
•

pośrednicy pracy,
doradcy zawodowi,
specjaliści ds. rozwoju zawodowego,
liderzy klubu pracy.

Co oferuje projekt:
W celu zwiększenia dostępu do usług pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego dla
osób bezrobotnych i poszukujących pracy projekt zakłada:
• kontynuację finansowania stanowisk pracy 4 doradców zawodowych i 5
posredników pracy ujętych w ramach projektu Skuteczny urząd - 3
• przeszkolenie 27 pracowników urzędu - celem szkolenia będzie wzmocnienie
kluczowych kompetencji zwiększających efektywność pracy z osobami w
szczególnej sytuacji na rynku pracy
Rekrutacja do projektu:
Na szkolenia kierowani będą pracownicy, którzy w ramach wykonywanych obowiązków
zawodowych mają bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi w szczególnej sytuacji
na rynku pracy i wykonują zadania związane z ich aktywizacją.
Projekt zakłada kontynuację zatrudnienia 5 kluczowych pracowników, w związku z tym
nie przewiduje się rekrutacji na wolne stanowiska pracy.
Okres realizacji:
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