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Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

Działanie 8.1 

Podniesienie  aktywności 

zawodowej osób bezrobotnych 

poprzez działania powiatowych 

urzędów pracy 

 

TERMI N REALIZ ACJ I :  

2016  

Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych  
w Bydgoszczy i powiecie bydgoskim (II) 

 
Celem projektu jest zwiększenie możliwości 
zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia 
zakwalifikowanych do profilu pomocy I  
(tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II  
(tzw. wymagający wsparcia) należących co najmniej do 
jednej z poniższych grup: osób powyżej 50 r.ż, kobiet, 
osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale 
bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach  
w Bydgoszczy i w powiecie bydgoskim. W ramach 
projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie 
konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi 
analiza umiejętności, predyspozycji problemów 
zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP 
realizować będzie odpowiednie dobrane usługi  
i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. 

W ramach projektu planowane jest objęcie wsparciem 409 osób, w tym:  

 podniesienie posiadanych lub nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji, pożądanych na rynku 
pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniach - 82 osoby, 

 nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez uczestnictwo w stażach - 
211 osób, 

 promocja przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych poprzez wsparcie w formie udzielania 
środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 116 osób, 

 objęcie usługami poradnictwa zawodowego - 409 osób, 

 objęcie usługami pośrednictwa pracy - 293 osoby. 
 
UCZESTNICY PROJEKTU: 
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Bydgoszczy w wieku powyżej 29 roku życia, zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy, należących 
co najmniej do jednej z poniższych grup:  

 osób z niepełnosprawnościami,  

 osób powyżej 50 roku życia,  

 długotrwale bezrobotnych (zarejestrowani nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),  

 osób o niskich kwalifikacjach (tzn. osób posiadających wykształcenie na poziomie 
klasyfikacji ISCED 3, tj. podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne: zasadnicza szkoła 
zawodowa, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, liceum uzupełniające, technikum, 
technikum uzupełniające),  

 kobiet. 

Kontakt: 
Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy 
tel. 52 360 43 00 

http://bydgoszcz.praca.gov.pl/-/140348-szkolenia-grupowe
http://bydgoszcz.praca.gov.pl/-/470982-organizacja-stazu
http://bydgoszcz.praca.gov.pl/-/126358-srodki-na-podjecie-dzialalnosci-gospodarczej
http://bydgoszcz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/poradnictwo-zawodowe
http://bydgoszcz.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/posrednictwo-pracy
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