
 

 

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL 

 

Tytuł Projektu 

 

„Droga do aktywności zawodowej” 

 

Beneficjent 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie 

 

Dane teleadresowe biura projektu  

 

ul. Partyzantów 21, 42 -300 Myszków 

   Tel. (0 - 34) 313 - 50 - 20   

 

Okres realizacji projektu 

 

01/01/2008 – 31/12/2013 

Opis projektu 

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej uczestników projektu. 

W pierwszym roku realizacji projektu wsparciem zostanie objętych 820 osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, w tym w szczególności bezrobotni znajdujący się 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

Formy wsparcia: 

 Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe; 

 Szkolenia zawodowe; 

 Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy; 

 Staże; 

 Prace interwencyjne; 

 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać ze wsparcia towarzyszącego w postaci zwrotu kosztów 

przejazdu oraz kosztów egzaminów, potwierdzających zdobyte kwalifikacje zawodowe. 



 

 

 

Tytuł Projektu 

 

„Lepsze perspektywy” 

 

Beneficjent 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu 

 

Dane teleadresowe biura projektu  

 

ul. Rzeźnicza 12, 41 -200 Sosnowiec  

   Tel. (0 - 32) 266 - 36 - 35 wew. 219  

 

Okres realizacji projektu 

 

01/01/2008 – 31/12/2013 

Opis projektu 

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia, zdobycie umiejętności 

oraz kwalifikacji zawodowych przez osoby pozostające bez pracy.  

W pierwszym roku realizacji projektu wsparciem zostanie objętych 1249 osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, w tym w szczególności bezrobotni znajdujący się 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

Formy wsparcia: 

 Staże zawodowe; 

 Szkolenia zawodowe; 

 Przygotowania zawodowe w miejscu pracy; 

 Poradnictwo zawodowe i Pośrednictwo pracy; 

 Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać ze wsparcia towarzyszącego w postaci zwrotu kosztów 

przejazdu. 



 

 

Tytuł Projektu 

 
„Wykorzystaj szansę” 

 

Beneficjent 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach 

 

Dane teleadresowe biura projektu  

 

ul. Plebiscytowa 3/7, 41 -600 Świętochłowice  

   Tel. (0 - 32) 346 - 27 - 02   

 

Okres realizacji projektu 

 

01/01/2008 – 31/12/2013 

Opis projektu 

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez 

pracy oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie.  

W pierwszym roku realizacji projektu wsparciem zostanie objętych 436 osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, w tym w szczególności bezrobotni znajdujący się 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

Formy wsparcia: 

 Szkolenia; 

 Staże; 

 Przygotowania zawodowe w miejscu pracy; 

 Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać ze wsparcia towarzyszącego w postaci zwrotu kosztów 

przejazdu oraz refundacji kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi. 



 

 

 

Tytuł Projektu 

 

„Przystanek – praca” 

 

Beneficjent 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim 

 

Dane teleadresowe biura projektu  

 

ul. Michalskiego 12, 44 -300 Wodzisław Śląski  

   Tel. (0 - 32) 459 - 29 - 80 

 

Okres realizacji projektu 

 

01/01/2008 – 31/12/2013 

Opis projektu 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie 

pracy ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

W pierwszym roku realizacji projektu wsparciem zostanie objętych 580 osób. 

Formy wsparcia: 

 Staże / przygotowania zawodowe w miejscu pracy; 

 Szkolenia zawodowe; 

 Doradztwo oraz przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej; 

 Usługi poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. 

Przewiduje się organizację następujących szkoleń: Hurtownik – magazynier, Specjalista ds. księgowości, 

Asystent dyrektora, Operator sprzętu ciężkiego, Profesjonalny sprzedawca, Kucharz – kuchnie świata, 

Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych, Kurs florystyczny, Monter instalacji wod – kan – gaz. 



 

 

Tytuł Projektu 

 

„Startuj, pracuj” 

 

Beneficjent 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej 

 

Dane teleadresowe biura projektu  

 

ul. Partyzantów 55 

43-300 Bielsko-Biała 

Tel. 0 33 496-51-50 

Fax. 0 33 496-51-51 

www.pup-bielsko.pl 

IRP@pup-bielsko.pl 

 

Okres realizacji projektu 

 

01/05/2008 – 31/12/2013 

http://www.pup-bielsko.pl/


 

Opis projektu 

W roku 2008 projekt jest skierowany do 584 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, 

w szczególności osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj: 

 bezrobotnych do 25 roku życia,  

 bezrobotnych długotrwale,  

 kobiet które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,  

 bezrobotnych powyżej 50 roku życia,  

 bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez 

wykształcenia średniego,  

 bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,  

 bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie pojęli zatrudnienia,  

 bezrobotnych niepełnosprawnych. 

Formy wsparcia: 

 doradztwo, 

 pośrednictwo 

 staże, 

 przygotowanie zawodowe, 

 szkolenia 

 środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

 prace interwencyjne. 



 

 

Tytuł Projektu 

 

„Kreuj rzeczywistość – Zainwestuj w siebie” 

 

Beneficjent 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie 

 

Dane teleadresowe biura projektu  

 

ul. Kochanowskiego 8  

43-400 Cieszyn 

Tel. 0 33 851-49-91 

Fax. 0 33 851-49-91 wew. 175 

www.pup.cieszyn.pl 

kaci@praca.gov.pl 

 

Okres realizacji projektu 

 

01/01/2008 – 31/12/2013 



 

Opis projektu 

W bieżącym roku projekt jest skierowany do 310  osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie. Celem projektu jest promocja zatrudnienia i samo zatrudnienia 

osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. 

 bezrobotnych do 25 roku życia,  

 bezrobotnych długotrwale,  

 kobiet które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,  

 bezrobotnych powyżej 50 roku życia,  

 bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez 

wykształcenia średniego,  

 bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,  

 bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie pojęli zatrudnienia,  

 bezrobotnych niepełnosprawnych. 

Formy wsparcia: 

 poradnictwo zawodowe, 

 pośrednictwo pracy, 

 staże, 

 przygotowanie zawodowe, 

 szkolenia, 

 środki na podjęcie działalności gospodarczej. 



 

 

Tytuł Projektu 

 

„Bądź aktywny zawodowo” 

 

Beneficjent 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie 

 

Dane teleadresowe biura projektu  

 

ul. Szymanowskiego 15 

42-217 Częstochowa 

Tel. 0 34 370-61-00 

Fax. 0 34 370-61-30 

www.pup.czestochowa.pl 

kacz@praca.gov.pl 

 

Okres realizacji projektu 

 

01/01/2008 – 31/12/2013 

http://www.pup.czestochowa.pl/


 

Opis projektu 

W bieżącym roku projekt jest skierowany do 2739 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa oraz poprawa 

zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych w tym osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: 

 bezrobotnych do 25 roku życia,  

 bezrobotnych długotrwale,  

 kobiet które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,  

 bezrobotnych powyżej 50 roku życia,  

 bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia 

średniego, 

 bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 

 bezrobotnych którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia. 

 bezrobotnych niepełnosprawnych. 

Formy wsparcia: 

 staże, 

 szkolenia 

 przygotowanie zawodowe, 

 środki na podjęcie działalności gospodarczej. 



 

 

 

Tytuł Projektu 

 

„Punkt wyjścia” 

 

Beneficjent 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach 

 

Dane teleadresowe biura projektu  

 

Pl. Inwalidów 12 

44-100 Gliwice 

Tel. 0 32 231-18-41 

Fax. 0 32 231-59-66 

www.pup.gliwice.pl 

irena.matusiak@pup.gliwice.pl 

 

Okres realizacji projektu 

 

01/03/2008 – 31/12/2013 

Opis projektu 

W roku 2008 projekt jest skierowany do 347  osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Gliwicach, a w szczególności do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy. Projekt szczególną uwagę poświęca osobom najsłabiej radzącym sobie za zmianami społeczno-

ekonomicznymi, czyli: 

 Młodzieży do 25 roku życia,  

 Kobietom, 

 Osobom długotrwale bezrobotnym. 

Formy wsparcia: 

 pośrednictwo pracy, 

 doradztwo zawodowe, 

 staże, 

 szkolenia 

 środki na podjęcie działalności gospodarczej. 



 

 

Tytuł Projektu 

 

„Aktywni na rynku pracy” 

 

Beneficjent 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu - Zdroju 

 

Dane teleadresowe biura projektu  

 

ul. Pszczyńska 134  

44-335 Jastrzębie-Zdrój 

Tel. 0 32 475-30-12 

Fax. 0 32 471-41-23 

www.pupjastrzebie.com 

projekty@pupjastrzebie.com 

 

Okres realizacji projektu 

 

01/01/2008 – 31/12/2013 

http://www.pupjastrzebie.com/


 

Opis projektu 

W roku 2008 projekt jest skierowany do 475 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Jastrzębiu-Zdroju. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz 

zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych oraz stworzenie warunków dla ich rozwoju aktywności 

zawodowej. Wsparcie w ramach projektu będzie koncentrowało się na osobach znajdujących się 

w szczególnej sytuacji  tj. 

 bezrobotnych do 25 roku życia,  

 bezrobotnych długotrwale,  

 kobiet, 

 bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez 

wykształcenia średniego. 

Formy wsparcia: 

 poradnictwo zawodowe, 

 pośrednictwo pracy, 

 staże, 

 przygotowanie zawodowe, 

 szkolenia, 

 środki na podjęcie działalności gospodarczej. 



 

 

Tytuł Projektu 

 

„Uwierz w siebie” 

 

Beneficjent 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku 

 

Dane teleadresowe biura projektu  

 

ul. Długosza 114  

42-100 Kłobuck 

Tel. 0 34 317-26-92 

Fax. 0 34 317-13-45 

www.pup.klobuck.pl 

kakl@praca.gov.pl 

 

Okres realizacji projektu 

 

01/01/2008 – 31/12/2013 

http://www.pup.klobuck.pl/


 

Opis projektu 

W bieżącym roku projekt będzie skierowany do 506 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób 

bezrobotnych oraz wyrównanie szans wejścia na rynek pracy przez osoby znajdujące się w szczególnej 

sytuacji  tj. 

 bezrobotnych do 25 roku życia,  

 bezrobotnych długotrwale,  

 bezrobotnych powyżej 50 roku życia,  

 bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez 

wykształcenia średniego. 

Formy wsparcia: 

 poradnictwo zawodowe, 

 pośrednictwo pracy, 

 staże, 

 przygotowanie zawodowe, 

 szkolenia, 

 środki na podjęcie działalności gospodarczej. 



 

 

Tytuł Projektu 

 

„Recepta na pracę” 

 

Beneficjent 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich 

 

Dane teleadresowe biura projektu  

 

ul. Popiełuszki 14 

41-940 Piekary Śląskie 

Tel. 0 32 288-69-73 

Fax. 0 32 288-69-72 wew. 107 

www.puppiekary.pl 

kapi@praca.gov.pl 

 

Okres realizacji projektu 

 

01/01/2008 – 31/12/2013 



 

Opis projektu 

W roku 2008 projekt jest skierowany do 472 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Piekarach Śląskich. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej 

oraz zdolności do zatrudnienia osób  pozostających bez zatrudnienia, a także stworzenie warunków dla 

aktywności zawodowej w regionie. Cel ten będzie zrealizowany poprzez zwiększenie zasięgu 

oddziaływania aktywnej polityki rynku pracy, zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych oraz 

działania skierowane do osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.: 

 bezrobotnych do 25 roku życia,  

 bezrobotnych długotrwale,  

 kobiet które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,  

 bezrobotnych powyżej 50 roku życia,  

 bezrobotnych niepełnosprawnych. 

Formy wsparcia: 

 poradnictwo zawodowe, 

 pośrednictwo pracy, 

 staże, 

 szkolenia 

 środki na podjęcie działalności gospodarczej. 



 

 

 

Tytuł Projektu 

 

„Strategia do sukcesu" 

 

Beneficjent 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku 

 

Dane teleadresowe biura projektu  

 

ul. Jankowicka 3, 44 -200 Rybnik 

   Tel. (0 - 32) 422 - 60 - 95 

 

Okres realizacji projektu 

 

01/01/2008 – 31/12/2013 

Opis projektu 

W bieżącym roku projekt kierowany jest do 925 osób bezrobotnych, w tym 160 długotrwale bezrobotnych, 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rybniku. Cel główny projektu to podniesienie poziomu 

aktywności zawodowej oraz poprawa zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia, jak 

również stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie. Realizacja projektu ułatwi 

wybranej grupie wejście lub powrót na trudny rynek pracy. 

Formy wsparcia: 

- poradnictwo zawodowe, 

- staże, 

- przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, 

- szkolenia zawodowe, 

- przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 



 

 

 

Tytuł Projektu 

 

„Nowe perspektywy na rynku pracy" 

 

Beneficjent 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej 

 

Dane teleadresowe biura projektu  

 

ul. Sobieskiego 12, 41 -300 Dąbrowa Górnicza 

   Tel. (0 - 32) 262 - 37 - 39 

 

Okres realizacji projektu 

 

03/03/2008 – 31/12/2013 

Opis projektu 

W bieżącym roku projekt skierowany jest do 1192 osób bezrobotnych, w tym 600 długotrwale 

bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej. Cel główny 

projektu to podniesienie aktywności zawodowej oraz poprawa zdolności do zatrudnienia wśród osób 

bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej. Zostanie on 

osiągnięty poprzez realizację celów cząstkowych: podniesienie poziomu motywacji, nabycie praktycznych 

umiejętności poruszania się na rynku pracy, przekwalifikowanie, odnowienie lub uzupełnienie kwalifikacji, 

budowanie postaw kreatywnych, odnowienie utraconego kontaktu z pracą oraz umożliwienie zdobycia 

pierwszych doświadczeń zawodowych.  

Formy wsparcia: 

- poradnictwo zawodowe, 

- pośrednictwo pracy, 

- szkolenia zawodowe, 

- staże, 

- przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, 

- przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 



 

 

Tytuł Projektu 

 

„Nasze wsparcie – Twój sukces” 

 

Beneficjent 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie 

 

Dane teleadresowe biura projektu  

 

 

ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno           

   Tel. (0-32) 618-91-13   

 

Okres realizacji projektu 

 

01/04/2008 – 31/12/2013 



 

Opis projektu 

Projekt zakłada objęcie wsparciem w pierwszym roku realizacji 519 osób bezrobotnych natrafiających 

na trudności w podejmowaniu zatrudnienia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie, 

przede wszystkim osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienionych  w art. 49 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj.: 

- bezrobotnych do 25 roku życia, 

- bezrobotnych długotrwale lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 

- bezrobotnych powyżej 50 roku życia, 

- bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia 

średniego, 

- bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 

- bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, 

- bezrobotnych niepełnosprawnych. 

 

Celem projektu jest: 

1) zwiększenie aktywności zawodowej oraz motywacji, 

2) dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, 

3) eliminowanie barier związanych z długotrwałym pozostawaniem bez pracy oraz przeciwdziałanie 

procesowi wykluczenia społecznego, 

4) umożliwienie zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych, 

5) przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek pracy, 

6) pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej. 

W ramach projektu zakłada się realizację następujących działań: 

- Informacja i promocja projektu.  

- Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.  

- Pośrednictwo pracy.  

- Szkolenia zawodowe dla 260 osób. Wyposażenie beneficjentów w nowe uprawnienia, kwalifikacje 

zawodowe oraz umożliwienie uzupełnienia posiadanych kwalifikacji, by były zbieżne z aktualnymi 

wymaganiami rynku pracy.  

- Staże zawodowe dla 152 osób oraz przygotowanie zawodowe dla 47 osób.  

- Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pomoc prawną, konsultacje 

i doradztwo dla 60 beneficjentów.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tytuł Projektu 

 

„Znajdź właściwy kierunek” 

 

Beneficjent 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie 

Dane teleadresowe biura projektu 
ul. Dworcowa 23, 43-200 Pszczyna             

   Tel. (0-32)  210-47-20 

Okres realizacji projektu 04/03/2008 – 31/12/2013 



 

Opis projektu 

Z ogółu zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie zostanie w pierwszym roku 

realizacji projektu wybranych do udziału w projekcie 233 beneficjentów. 

Celem projektu jest: 

1) zwiększenie aktywności zawodowej oraz motywacji, 

2) dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, 

3) eliminowanie barier związanych z długotrwałym pozostawaniem bez pracy oraz przeciwdziałanie 

procesowi wykluczenia społecznego, 

4) umożliwienie zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych, 

5) przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek pracy, 

6) pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej. 

W ramach projektu zostaną podjęte następujące działania: 

1. Rekrutacja uczestników projektu przez doradcę zawodowego i pośrednika pracy.  

2. Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy - przewidziane jest dla wszystkich uczestników 

deklarujących chęć udziału w projekcie. 

3. Staże w miejscu pracy. Z pomocy w formie staży oraz stypendium stażowego skorzysta 193 osób 

bezrobotnych. 

4. Doradztwo w zakresie przedsiębiorczości dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność 

gospodarczą - 40 osób. 

5. Organizacja i realizacja szkoleń z prowadzenia działalności gospodarczej. Projekt zakłada przeszkolenie 

40 osób, co w konsekwencji prowadzić będzie do złożenia wniosku o przyznanie dotacji na uruchomienie 

własnej działalności gospodarczej.  

6. Przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej dla 40 beneficjentów, którzy ukończyli w/w 

szkolenie.  

7. Promocja i informacja projektu. 

8. Zarządzanie projektem obejmuje techniczną obsługę projektu, tzn.: sprawozdawczość, raporty, PEFS, 

ewaluacja oraz zakończenie i rozliczenie projektu. 



 

 

Tytuł Projektu 

 

„Aktywność – krok w stronę pracy”" 

 

Beneficjent 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach 

 

Dane teleadresowe biura projektu  

 

 

ul. Pośpiecha 14, 40-048 Katowice               

   Tel. (0 - 32)  259 95-03   

 

 

Okres realizacji projektu 

 

01/01/2008 – 31/12/2013 



 

Opis projektu 

W pierwszym roku realizacji projektu wsparciem objętych zostanie 1460 osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie pracy  w Katowicach, zwłaszcza znajdujących się w szczególnej 

sytuacji na rynku pracy (zgodnie z zapisami ustawy  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). 

Zakłada się następujące ilości osób w ramach poszczególnych kategorii: 

- 730 osób z grupy młodzieży do 25 roku życia, 

- 600 osób z grupy długotrwale bezrobotnych, 

- 120 osób powyżej 50 roku życia, 

- 10 osób niepełnosprawnych. 

Celem projektu jest: 

1) zwiększenie aktywności zawodowej oraz motywacji, 

2) dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, 

3) eliminowanie barier związanych z długotrwałym pozostawaniem bez pracy oraz przeciwdziałanie 

procesowi   wykluczenia społecznego, 

4) umożliwienie zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych, 

5) przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek pracy, 

6) pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej. 

Zakłada się następujące wartości liczbowe w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych form: 

1) staż – 670 osób, 

2) przygotowanie zawodowe – 380 osób, 

3) szkolenie – 300 osób, 

4) jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej połączone z doradztwem – 110 osób. 



 

 

 

Tytuł Projektu 

 

„Śmiało w przyszłość”" 

 

Beneficjent 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Mysłowicach 

 

Dane teleadresowe biura projektu  

 

 

ul. Mikołowska 4a, 41-400 Mysłowice               

   Tel. (0 - 32)  2232734   

 

 

Okres realizacji projektu 

 

01/04/2008 – 31/12/2013 

Opis projektu 

Zakłada się, że w pierwszym roku realizacji projektu wsparciem zostanie objętych 360 osób, w tym 219 

długotrwale bezrobotnych oraz 15 niepełnosprawnych. 

Celem projektu jest: 

1) zwiększenie aktywności zawodowej oraz motywacji, 

2) dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, 

3) eliminowanie barier związanych z długotrwałym pozostawaniem bez pracy oraz przeciwdziałanie 

procesowi   wykluczenia społecznego, 

4) umożliwienie zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych, 

5) przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek pracy, 

6) pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej. 

Poprzez uczestnictwo w projekcie osoby bezrobotne zostaną zaktywizowane zawodowo zgodnie z ustawą  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. BO skorzystają z następujących instrumentów rynku 

pracy: 

-staże-159 osób, 

-przygotowanie zawodowe w miejscu pracy-25 osób, 

-szkolenia-161 osób, 

-przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz ze szkoleniem z zakresu 

podstaw  przedsiębiorczości oraz doradztwem-15 osób. 



 

 

 

Tytuł Projektu 

 

„Jurajskie perspektywy" 

 

Beneficjent 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu 

 

Dane teleadresowe biura projektu  

 

ul. 11 listopada 2a 

42-400 Zawiercie 

tel. 032 6721179 

 

Okres realizacji projektu 

 

01/01/2008 – 31/12/2013 

Opis projektu 

W pierwszym roku realizacji projektu wsparciem zostanie objętych 891 osób bezrobotnych zarejestrowanych  

w powiatowym urzędzie pracy, w tym w szczególności bezrobotni znajdujący się w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy. 

Projekt zakłada wsparcie w formie pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, staży, przygotowań 

zawodowych, prac interwencyjnych, szkoleń oraz jednorazowych dotacji na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej. Przewiduje się organizację szkoleń takich jak:  

 Operator koparki i koparko-ładowarki; 

 Bukieciarstwo z obsługą kasy fiskalnej; 

 Kurs nowoczesnych technik fryzjerskich; 

 Kurs prawa jazdy kat. D i C; 

 Angielski dla średnio zaawansowanych; 

 Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL. 



 

 

 

Tytuł Projektu 

 

„Idziemy naprzód – aktywizacja bezrobotnych w powiecie lublinieckim" 

 

Beneficjent 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Lublińcu 

 

Dane teleadresowe biura projektu  

 

pl. Sienkiewicza 

42-700 Lubliniec 

tel. 034 356 23 52 

 

Okres realizacji projektu 

 

01/01/2008 – 31/12/2013 

Opis projektu 

W pierwszym roku realizacji projektu wsparciem zostanie objętych 212 osób bezrobotnych zarejestrowanych  

w powiatowym urzędzie pracy, w tym w szczególności bezrobotni znajdujący się w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy. 

Projekt zakłada wsparcie w formie staży, prac interwencyjnych, szkoleń oraz jednorazowych dotacji 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przewiduje się także działania towarzyszące w postaci pokrycia 

kosztów badań lekarskich i dojazdu na miejsce odbywania szkoleń i staży. Zostaną zrealizowane szkolenia 

w takich obszarach jak: 

 Drwal - pilarz; 

 Sprzedawca z umiejętnością obsługi komputera i kasy fiskalnej; 

 Organizacja i prowadzenie własnej firmy; 

 Kurs prawa jazdy kat. C i C+E. 



 

 

 

Tytuł Projektu 

 

„Uwierz w siebie i zdobądź zatrudnienie” 

 

Beneficjent 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie 

 

Dane teleadresowe biura projektu  

 

ul. 1-go Maja 2, 42-500 Będzin 

   Tel. (0 - 32)  267 - 30 - 03 

pup@pup.bedzin.pl 

 

Okres realizacji projektu 

 

01/04/2008 – 31/12/2013 

Opis projektu 

W 2008 r. wsparciem zostanie objętych 910 osób zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, w tym 364 

długotrwale bezrobotnych. Celem głównym projektu jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności 

społecznej. Wsparcie w ramach projektu będzie koncentrowało się przede wszystkim na wybranych grupach 

docelowych, zgodnych z art.49 ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004r., 

Nr 99, poz.1001 z późn. zm.), które doświadczają największych trudności związanych z wejściem 

i utrzymaniem się na rynku pracy.  

Poszczególnymi formami wsparcia w ramach projektu zostanie objęta następująca liczba BO: 

- staże – 260 osób 

- przygotowanie zawodowe w miejscu pracy – 110 osób 

- prace interwencyjne – 25 osób 

- szkolenia – 515 osób  

- przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 145 osób. 

W ramach szkoleń przewidziano m.in. szkolenia zawodowe indywidualne dla 40 BO posiadających 

uprawdopodobnienie zatrudnienia, szkolenia zawodowe grupowe dla 330 BO na podstawie 

przeprowadzonej analizy zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz szkolenie ABC Przedsiębiorczości 

dla 145 BO, którym zostaną przyznane jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

mailto:pup@pup.bedzin.pl


 

 

Tytuł Projektu 

 

„Gotowi do pracy” 

 

Beneficjent 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu 

 

Dane teleadresowe biura projektu  

 

ul. Łagiewnicka 15, 41-902 Bytom 

   Tel. (0 - 32)  281 - 33 - 07 

urzad@pupbytom.com.pl  

 

Okres realizacji projektu 

 

01/03/2008 – 31/12/2013 

mailto:urzad@pupbytom.com.pl


 

Opis projektu 

W 2008 r. zostanie objętych 712 osób bezrobotnych z terenu Bytomia, w tym 200 długotrwale 

bezrobotnych. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności 

do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia. Projekt skierowany jest do osób zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu, w tym przede wszystkim do osób w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy, tzn. 

 - osób bezrobotnych do 25 roku życia, 

- osób bezrobotnych długotrwale lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 

- osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia      

średniego, 

- osób bezrobotnych samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 

- osób bezrobotnych, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia, 

- osób bezrobotnych niepełnosprawnych. 

Osoby kierowane na przygotowanie zawodowe i staże pracy zostaną objęte usługami pośrednictwa pracy, 

zaś wszystkie osoby skorzystają z poradnictwa zawodowego.   

Poszczególnymi formami wsparcia w ramach projektu zostanie objęta następująca liczba BO: 

- staże - 200 osób 

- przygotowanie zawodowe w miejscu pracy - 108 osób 

- szkolenia - 304 osoby 

- przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - 100 osób. 



 

 

 

Tytuł Projektu 

 

„Zacznij od dziś. Projekt aktywizacji osób bezrobotnych” 

 

Beneficjent 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej 

Dane teleadresowe biura projektu 

ul. Ballestremów 16, 41-700 Ruda Śląska 

   Tel. (0 - 32)  771 - 59 - 00 

karu@praca.gov.pl 

 

Okres realizacji projektu 

 

01/01/2008 – 31/12/2013 

Opis projektu 

W 2008 r. wsparciem zostanie objętych 681 osób zarejestrowanych w PUP jako bezrobotni, w tym 271 osób 

długotrwale bezrobotnych. Realizacja projektu umożliwi podniesienie poziomu aktywności zawodowej 

i zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych, a zwłaszcza osób będących w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy, w tym m.in.: 

-osób do 25 roku życia 

-osób powyżej 50  roku życia 

-kobiet 

-osób o niskich kwalifikacjach lub ich braku 

-długotrwale bezrobotnych.  

Poszczególnymi formami wsparcia w ramach projektu zostanie objęta następująca liczba BO: 

- staże – 250 osób 

- przygotowanie zawodowe w miejscu pracy – 74 osoby 

- szkolenia – 378 osób 

- przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 49 osób 

- prace interwencyjne – 9 osób 

- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – 5 osób. 



 

 

Tytuł Projektu 

 

„Krok do przodu” 

 

Beneficjent 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu 

Dane teleadresowe biura projektu  

ul. Roosevelta 40a, 41-800 Zabrze  

   Tel. (0 - 32)  277 - 90 - 00 

sekretariat@pupzabrze.pl  

 

Okres realizacji projektu 

 

03/03/2008 – 31/12/2013 

mailto:sekretariat@pupzabrze.pl


 

Opis projektu 

W 2008 r. wsparciem zostanie objętych 1 316 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Zabrze, w tym 

500 długotrwale bezrobotnych. Celem ogólnym projektu jest podniesienie wartości zawodowej osób 

biorących udział w projekcie.  Projekt zakłada realizację działań, mających na celu podniesienie kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia oraz wyposażenia uczestników projektu w niezbędne umiejętności, które 

pomogą im w dostosowaniu się do wymagań współczesnego rynku pracy.   

Poszczególnymi formami wsparcia w ramach projektu zostanie objęta następująca liczba BO: 

- staże – 450 osób 

- przygotowanie zawodowe w miejscu pracy – 111osób 

- szkolenia – 675osób 

- przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 120 osób. 

W tym roku będą realizowane m.in. następujące szkolenia grupowe: 

"Malarz, tynkarz, monter płyt gipsowych" 

"Murarz, tynkarz oraz ocieplanie budynków"  

"Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym oraz wymiana butli"  

"Opiekunka os. starszych, niepełnosprawnych i dzieci" 

"Handlowiec - sprzedawca"    

"Kucharz garmażer + kasy fiskalne i minimum sanitarne" 

"Pracownik administracyjno - biurowy + księgowość I i II stopnia wspomagana komputerem" 

"Specjalista kadrowo - płacowy"  

"Kursy językowe" 

"ABC Przedsiębiorczości" 

"ECDL". 



 

 

Tytuł Projektu 

 

„Szansa dla Ciebie” 

 

Beneficjent 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie 

 

Dane teleadresowe biura projektu  

ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów  

   tel. (0-32) 349-71-18 

kach@praca.gov.pl  

Okres realizacji projektu 01/03/2008 – 31/12/2013 



 

Opis projektu 

W 2008 roku projekt zakłada objęcie wsparciem 704 osoby bezrobotne natrafiających na trudności 

w podejmowaniu zatrudnienia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie, przede 

wszystkim osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienionych  w art. 49 ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj.: 

- bezrobotnych do 25 roku życia, 

- bezrobotnych długotrwale lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 

- bezrobotnych powyżej 50 roku życia, 

- bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia 

średniego, 

- bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 

- bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, 

- bezrobotnych niepełnosprawnych. 

Celem projektu jest: 

 Tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu zdolności do zatrudniania osób bezrobotnych; w tym: 

     podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych poprzez szkolenia zawodowe i biznesowe; 

 Nabywanie przez osoby bezrobotne umiejętności oczekiwanych na lokalnym rynku poprzez organizację 

staży, przygotowań zawodowych w miejscu pracy; 

 Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia; w tym: 

wspieranie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez doradztwo i szkolenia 

biznesowe    oraz wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

W ramach projektu zakłada się realizację następujących działań: 

-  zorganizowanie 506 szkoleń zawodowych oraz biznesowych (z elementami motywacyjnymi); 

 -  zorganizowanie 190 przygotowań zawodowych; 

 -  zorganizowanie 150 staży; 

 -  wypłata 95 jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. 



 

 

Tytuł Projektu 

 

„Twoje lepsze juto" 

 

Beneficjent 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach 

 

Dane teleadresowe biura projektu  

 

ul. Towarowa 1  

42-500 

tel. (032) 285-50-38 

pup@pup-tg.pl 

Okres realizacji projektu 01/04/2008 – 31/12/2013 



 

Opis projektu 

Projekt adresowany jest do 670 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Tarnowskich Górach. W szczególności kierowany jest do osób wymienionych w art. 49 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz 1001, z późn. zm.), 

które doświadczają największych trudności z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Do grupy tej 

należą: 

- 46 osób długotrwale bezrobotnych, 

- 407 osób bezrobotnych do 25 roku życia, 

- 16 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, 

- 36 osób bez kwalifikacji zawodowych. 

Główne cele projektu to przede wszystkim: 

- ułatwienie startu zawodowego uczestnikom projektu,  

- zmotywowanie osób bezrobotnych do poszukiwania zatrudnienia oraz podniesienie własnej samooceny, 

- nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji, 

- zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i zaktualizowanie już posiadanych, 

- rozwój przedsiębiorczości poprzez umożliwienie podjęcia samozatrudnienia. 

Zamierzone cele osiągnięte będą poprzez: 

- organizację staży u pracodawców dla 330 osób, 

- organizację przygotowań zawodowych w miejscu pracy dla 80 osób, 

- szkolenia zawodowe dla 210 osób, 

- udzielenie jednorazowych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 50 osób. 



 

 

Tytuł Projektu 

 

„W kierunku zatrudnienia” 

 

Beneficjent 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach 

Dane teleadresowe biura projektu  

ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy           

   tel. (032) 781-58-61 

poczta@pup.tychy.pl 

 

Okres realizacji projektu 

 

11/02/2008 – 31/12/2013 



 

Opis projektu 

W roku 2008 projekt zakłada objęcie wsparciem 738 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Tychach, przede wszystkim osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, 

wymienionych  w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy tj.: 

- bezrobotnych do 25 roku życia, 

- bezrobotnych długotrwale lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 

- bezrobotnych powyżej 50 roku życia, 

- bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia 

średniego, 

- bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 

- bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, 

- bezrobotnych niepełnosprawnych. 

Celem projektu jest: 

1) zwiększenie aktywności zawodowej, 

2) dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, 

3) ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia, 

4) wsparcie samozatrudnienia osób bezrobotnych, 

5) przygotowanie do wejścia lub powrotu na rynek pracy, 

6) pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej. 

W ramach projektu zakłada się realizację następujących działań: 

- Organizacja staży dla 418 Beneficjentów,  

- Organizacja przygotowania zawodowego w miejscu pracy dla 21 Beneficjentów,  

- Organizacja prac interwencyjnych dla 15 Beneficjentów, 

- Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy dla 5 Beneficjentów, 

- Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 110 Beneficjentów, 

 - Organizacja szkoleń dla 169 Beneficjentów zostanie zorganizowane szkolenie m.in.: prawo jazdy kat. C, 

E do C, świadectwo kwalifikacji – dla kierowców do przewozu osób lub rzeczy, spawanie, kosmetyczne, 

kasjer – sprzedawca lub z zakresu fryzjerstwa. Ponadto  dla 110 osób rozpoczynających działalność 

gospodarcza zostanie zorganizowane szkolenie z zakresu „ Przedsiębiorczości”. 



 

 

 

Tytuł Projektu 

 

„Nowe lepsze jutro" 

 

Beneficjent 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu 

Dane teleadresowe biura projektu  

ul. Łączna 28, 34-300 Żywiec  

   tel. (0 - 33)  475-58-80 

kazy@praca.gov.pl 

 

Okres realizacji projektu 

 

01/01/2008 – 31/12/2013 

Opis projektu 

Projekt zakłada, iż w 2008 roku wsparciem zostanie objętych 385 osób, w tym 50 osób długotrwale 

bezrobotnych oraz 10 osób niepełnosprawnych. 

Głównym celem projekt w 2008 roku jest  podniesienie poziomu zatrudnienia oraz aktywności zawodowej 

osób pozostających bez zatrudnienia zarejestrowanych w PUP w Żywcu jako bezrobotne poprzez objęcie 

jego uczestników następującymi formami wsparcia: 

- staże - 200 osób,  

- szkolenia - 80 osób, 

- przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz ze szkoleniem z zakresu 

podstaw przedsiębiorczości oraz doradztwem - 105 osób. 



 

 

Tytuł Projektu 

 

„Aktywne wspieranie bezrobotnych na terenie powiatu mikołowskiego.” 

 

Beneficjent 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie 

Dane teleadresowe biura projektu 

ul. Chopina 8, 43-170 Łaziska Górne 

   Tel. (0 - 32)  224 10 92 

kami@praca.gov.pl 

 

Okres realizacji projektu 

 

01/01/2008 – 31/12/2013 



 

Opis projektu 

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych oraz zdolności 

do zatrudnienia osób pozostających bez pracy poprzez stworzenie warunków dla rozwoju aktywności 

zawodowej na lokalnym rynku pracy. Skierowany jest do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy tj.: 

- bezrobotnych do 25 roku życia, 

- bezrobotnych długotrwale lub kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 

- bezrobotnych powyżej 50 roku życia, 

- bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia 

średniego, 

- bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 

- bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, 

- bezrobotnych niepełnosprawnych. 

W 2008 r. zakłada się, że wsparciem zostanie objętych 290 osób bezrobotnych, w tym 107 długotrwale 

bezrobotnych oraz 5 niepełnosprawnych. 

W ramach poszczególnych form wsparcia zakłada się udział następującej liczby beneficjentów: 

1) staż – 80 osób, 

2) przygotowanie zawodowe – 25 osób, 

3) szkolenie – 105 osób, 

4) prace interwencyjne – 21 osób, 

5) refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy – 7 osób, 

6) jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 52 osób. 



 

 

 

Tytuł Projektu 

 

„W przyszłość” 

 

Beneficjent 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu 

 

Dane teleadresowe biura projektu  

 

 

Pl. Okrzei, 47-400 Racibórz 

   Tel. (0 - 32)  415 45 50 

kara@praca.gov.pl 

 

 

Okres realizacji projektu 

 

01/01/2008 – 31/12/2013 

Opis projektu 

Projekt koncentruje się na grupach o najsłabszej pozycji na rynku pracy i ma na celu ograniczenie zjawiska 

długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn. Skierowany jest do osób młodych do 25 roku życia jak i kobiet 

oraz osób z najstarszych grup wiekowych, a także osób bez kwalifikacji zawodowych i doświadczenia 

zawodowego. 

 W 2008 r. wsparciem zostanie objętych 363 osób bezrobotnych, w tym 106 długotrwale bezrobotnych. 

W ramach instrumentów i usług wymienionych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z póź. zm.) przewiduje się zorganizowanie: 

 - Szkoleń dla 130 osób, prowadzących do podniesienia, uzupełnienia bądź zmiany kwalifikacji 

zawodowych; 

- Staży dla 187 osób, które pomogą w zdobyciu pierwszego doświadczenia zawodowego w środowisku 

pracy; 

- Przygotowań zawodowych w miejscu pracy dla 46 osób, które pozwolą na uaktualnienie bądź zdobycie 

nowych umiejętności zawodowych. 



 

 

Tytuł Projektu 

 

„Nowa szansa” 

 

Beneficjent 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich 

Dane teleadresowe biura projektu  

ul. Wyzwolenia 17, 41-103 Żory 

   Tel. (0 - 32)  765 29 45 

pup@pup.siemianowice.pl 

Okres realizacji projektu 01/02/2008 – 31/12/2013 



 

Opis projektu 

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych oraz zdolności 

do zatrudnienia osób pozostających bez pracy poprzez stworzenie warunków dla rozwoju aktywności 

zawodowej na lokalnym rynku pracy. W 2008 r. wsparciem zostanie objętych 545 osób bezrobotnych, 

w tym 200 długotrwale bezrobotnych. Projekt w szczególności skierowany jest do osób: 

- do 25 roku życia,  

- długotrwale bezrobotnych,  

- powyżej 50 roku życia, 

- kobiet, które nie pracują po urodzeniu dziecka,  

- kobiet nie posiadających kwalifikacji zawodowych, doświadczenia ani wykształcenia średniego.  

Ponadto projekt przewiduje udział bezrobotnych samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia, 

bezrobotnych, którzy odbywali karę pozbawienia wolności oraz osoby niepełnosprawne. 

W ramach poszczególnych form wsparcia zakłada się udział następującej liczby beneficjentów: 

1) staż – 100 osób, 

2) przygotowanie zawodowe – 75 osób, 

3) szkolenie – 310 osób, 

4) jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – 60 osób. 

Przykładowymi szkoleniami organizowanymi ramach projektu są: kursy komputerowe, kursy językowe, 

kursy z zakresu prawa pracy, księgowości, obsługi biura, gospodarka magazynowa, kursy obsługi kasy 

fiskalnej, operatorzy wózków widłowych, montaż rusztowań, spawanie, operatorzy i konserwatorzy maszyn 

(suwnic, malowarki, młota pneumatycznego, zagęszczarki, itp.), prawo jazdy kategorii C, D, E. 



 

 

 

Tytuł Projektu 

 

„Człowiek – czyn – sukces” 

 

Beneficjent 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach 

Dane teleadresowe biura projektu  

ul. Osińska 48, 44-240 Żory 

   Tel. (0 - 32)  434 20 14 

kazo@praca.gov.pl 

Okres realizacji projektu 01/03/2008 – 31/12/2013 

Opis projektu 

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych oraz zdolności 

do zatrudnienia osób pozostających bez pracy poprzez stworzenie warunków dla rozwoju aktywności 

zawodowej na lokalnym rynku pracy. W 2008 r. wsparciem zostaną objęte 283 osoby zarejestrowane 

w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne, w szczególności osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001, z późn. zm) W szczególności planuje się objąć pomocą te 

grupy osób, których wskaźnik struktury bezrobocia w Żorach jest najwyższy. Są to osoby długotrwale 

bezrobotne, które stanowią 55,3% w ogóle bezrobotnych, w tym szczególnie kobiety (85,2%); osoby bez 

kwalifikacji zawodowych, które stanowią 26,2% w ogóle osób zarejestrowanych; osoby powyżej 50 roku 

życia  stanowiące 22,6% wśród wszystkich bezrobotnych oraz osoby młode do 25 roku życia (19,9%).  

W ramach poszczególnych form wsparcia zakłada się udział następującej liczby beneficjentów: 

1) staż – 120 osób, 

2) przygotowanie zawodowe – 30 osób, 

3) szkolenie – 114 osób, 

4) jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej połączone z doradztwem – 19 osób. 


