Realizacja projektu
„Dobry start – lepsze jutro” w latach 2008 – 2014
w podziale na roczne etapy realizacji.
Z dniem 31 grudnia 2014 roku Urząd Pracy zakończy realizację projektu,
pn. Dobry start - lepsze jutro, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.1 Poddziałania 6.1.3
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wsparcie, w ramach projektu, koncentrowało się, przede wszystkim, na wybranych
grupach docelowych, które doświadczają największych trudności związanych
z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy: bezrobotnych młodych do 25 roku życia;
bezrobotnych długotrwale; bezrobotnych powyżej 45 roku życia; bezrobotnych bez
kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia
średniego; bezrobotnych z niepełnosprawnością oraz - bezrobotnych zamieszkujących
tereny wiejskie.
W ramach siedmioletniego okresu realizacji, do projektu przystąpiło ponad 2450 osób
bezrobotnych, które skorzystały z szerokiego wachlarza usług i instrumentów
aktywizacyjnych oferowanych przez Urząd. Podczas indywidualnych spotkań
z doradcą zawodowym uczestnicy poznali swój potencjał zawodowy oraz
zweryfikowali swoje możliwości rozwoju zawodowego, pośrednicy pracy pomagali
zaś uczestnikom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia. Ponad 750 osób
bezrobotnych zdobyło, uzupełniło bądź też podniosło swoje kwalifikacje biorąc udział
w niespełna 140 szkoleniach grupowych i indywidualnych o różnorodnej tematyce.
Ponad 900 uczestników zdobyło praktykę odbywając 796 staży w miejscu
zatrudnienia, wzbogacając jednocześnie zawodowe doświadczenie poprzez
wykonywanie obowiązków zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.
W okresie realizacji projektu 79 osób bezrobotnych zostało zatrudnionych u 53
pracodawców na nowym stanowisku pracy. Stworzone miejsce pracy, wyposażone
w sprzęt niezbędny do wydajnego wykonywania swoich obowiązków, przyczynia się
do wzrostu potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa, a także umacnia jego przewagę
konkurencyjną, bezrobotny zaś otrzymuje stałe zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu
pracy. Ponadto, realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości
w regionie, wzbogacając lokalny rynek o ponad 650 nowych firm, w większości
o charakterze usługowym.

W latach 2008 – 2014 całkowita wartość projektu systemowego wyniosła:
21 820 177,46 zł., w tym kwota dofinansowania ze środków unijnych:
21 464 249,28 zł.

I etap projektu realizowany był od w okresie od 1 kwietnia 2008 roku do 31 grudnia
2008 roku. W tym okresie do projektu skierowanych zostało 447 osób,
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu, jako osoby bezrobotne,
w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
W ramach wsparcia podjęto szereg działań i przedsięwzięć mających na celu
ułatwienie osobom powrotu na rynek pracy. Na staż skierowano 130 beneficjentów,
z czego 25 osób kontynuowało wsparcie w roku następnym. Przygotowanie do
zawodu w miejscu pracy odbyło 16 osób, 79 beneficjentów otrzymało jednorazowo
środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a 244 osoby otrzymały dyplomy,
certyfikaty, zaświadczenia lub świadectwa ukończenia szkoleń – kursów, poprzez
które miały okazję podnieść swoje kwalifikacje.
Wartość projektu w 2008 roku wyniosła 2 316 158,00 zł.
Realizacja II etapu projektu przebiegała od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009
roku. W drugim etapie, do projektu skierowano 319 nowych beneficjentów. 75
otrzymało jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, 132 nowe
osoby oraz 8 powracających z roku ubiegłego odbyło staż u pracodawców, a 129
osoby podnosiły swoje kwalifikacje, bądź też przekwalifikowały się, na
organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, szkoleniach i kursach.
Wartość projektu w 2009 roku wyniosła 2 532 425,78 zł.
W roku 2010 przystąpiono do realizacji III etapu projektu. W okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2010 roku w projekcie udział wzięło 614 nowych beneficjentów oraz
27 powracających osób. 130 beneficjentów założyło własną działalność gospodarczą,
256 osób zostało skierowanych na staż, z czego 119 kontynuowało go w 2011 roku,
275 osób wzięło udział w szkoleniach i kursach, tym samym zdobywając,
uzupełniając lub podnosząc swoje dotychczasowe kwalifikacje.
Wartość projektu w 2010 roku wyniosła 4 301 275,80 zł.
Rok 2011 to okres realizacji IV etapu projektu. W tym okresie do projektu
skierowano 131 nowych beneficjentów, a 119 kontynuowało staż z roku 2010. 50
osób otrzymało jednorazowo dotację na podjęcie działalności gospodarczej, 51 osób
zostało skierowanych na staż, a 30 osób wzięło udział w szkoleniach
i kursach.
Wartość projektu w 2011 roku wyniosła 1 774 255,00 zł.
W 2012 roku zrealizowano V etap projektu. W projekcie wzięło udział 209 nowych
beneficjentów a 11 kontynuowało formy wsparcia z roku poprzedniego. 96 osób
bezrobotnych otrzymało jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej,
68 bezrobotnych odbyło staż w miejscu pracy, 43 wzięły udział w szkoleniach i
kursach a 13 podjęło zatrudnienie w ramach wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy.
Wartość projektu w 2012 roku opiewała na kwotę 2 305 687,88 zł.

Rok 2013 to okres realizacji VI etapu projektu. W tym okresie do projektu skierowano 307
nowych beneficjentów. 103 osobom przyznano jednorazowo dotację na podjęcie
działalności gospodarczej, 121 osób bezrobotnych, zostało skierowanych na staż, a 67
skierowano na szkolenia i kursy, mające na celu podniesienie lub uzupełnienie
dotychczasowych kwalifikacji a 16 podjęło zatrudnienie w ramach wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy.
Wartość projektu w 2013 roku wyniosła 3 376 900,00 zł.
Rok 2014 to okres realizacji VII etapu projektu. W tym okresie do projektu skierowano 439
nowych beneficjentów. 124 osobom przyznano jednorazowo dotację na podjęcie
działalności gospodarczej, 202 osób bezrobotnych, zostało skierowanych na staż, a 64
skierowano na szkolenia i kursy, mające na celu podniesienie lub uzupełnienie
dotychczasowych kwalifikacji a 50 podjęło zatrudnienie w ramach wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy.
Wartość projektu w 2014 roku wyniosła 5 212 400,00zł.

