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1. PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004 - 2007
W latach 2004-2007 Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu zrealizował projekty współfinansowane przez
Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w których działania skierowane były
do osób znajdujących sie w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Kwalifikacje tych osób nie były
dostosowane do potrzeb rynku pracy lub brakowało im doświadczenia zawodowego. Beneficjenci
ostateczni projektów objęci zostali następującymi formami pomocy: poradnictwo zawodowe,
pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe, staże, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,
dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Status beneficjentów ostatecznych na rynku pracy był analizowany bezpośrednio po ich zakończeniu
udziału w danej formie wsparcia. Dalsza ewaluacje przeprowadził Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
Wśród beneficjentów ostatecznych projektów wykreowana została wiara we własne możliwości, która
pełni ważną rolę w procesie poszukiwania zatrudnienia.
2. PROJEKTY ZREALIZOWANE W RAMACH PO KL
Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami
członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych
należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania
pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy.
Celem głównym Programu jest: umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich,
poprzez wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników,
podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
oraz wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
składa się z 10 Priorytetów i finansowany jest w 85% ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego
Funduszu Społecznego) oraz w 15% ze środków krajowych.
3. PROJEKTY ZREALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWJ 2014
- 2020

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kaliskim (I)"
Projekt skierowany był do 322 osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako
bezrobotne (należących do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw.
młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza
Edukacja Rozwój, a więc spełniające łącznie trzy następujące warunki:
• nie pracowały (tj. były bezrobotne lub bierne zawodowo),
• nie kształciły się (tj. nie uczestniczyły w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
• nie szkoliły się (tj. nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do
wykonywania pracy).
Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia
pozostających bez pracy w powiecie kaliskim. W ramach projektu, uczestnicy i uczestniczki mogli
skorzystać z konkretnej oferty aktywizacji zawodowej, którą poprzedziła analiza umiejętności,
predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie Urząd realizował
odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji
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zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.: bon na zasiedlenie, bon szkoleniowy, szkolenia, przyznanie
bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, staż oraz bon stażowy.
Projekt zakładał osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej (odsetek uczestników, którzy podejmą
zatrudnienie w ogólnej liczbie uczestników, którzy zakończą udział w projekcie) na poziomie co
najmniej: 17% w przypadku osób z niepełnosprawnością, 35% w przypadku osób długotrwale
bezrobotnych, 36% w przypadku osób o niskich kwalifikacjach, 43% w przypadku pozostałych osób.
Ostatecznie do projektu zostało skierowanych 325 osób bezrobotnych (177 kobiet i 148 mężczyzn) a 298
uczestników i uczestniczek zakończyło udział zgodnie z zaplanowaną ścieżką.
Staż ukończyło 105 osób, bon stażowy zrealizowało 28 osób, szkolenia zawodowe odbyło 41 osób, bon
szkoleniowy zrealizowało 13 osób, bon na zasiedlenie zrealizowało 20 osób a 91 osoby otrzymały
jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej.
253 osoby podjęły zatrudnienie lub samozatrudnienie.
Wszystkie założone dla poszczególnych grup osób wskaźniki efektywności zatrudnieniowej zostały
osiągnięte w stopniu wyższym niż zakładano.
Projekt realizowany był w okresie od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kaliskim (II)"
Projekt skierowany był do 260 osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako
bezrobotne (należących do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw.
młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza
Edukacja Rozwój, a więc spełniające łącznie trzy następujące warunki:
• nie pracowały (tj. były bezrobotne lub bierne zawodowo),
• nie kształciły się (tj. nie uczestniczyły w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
• nie szkoliły się (tj. nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do
wykonywania pracy).
Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia
pozostających bez pracy w powiecie kaliskim. W ramach projektu, uczestnicy i uczestniczki mogli
skorzystać z konkretnej oferty aktywizacji zawodowej, którą poprzedziła analiza umiejętności,
predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie Urząd realizował
odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.: bon na zasiedlenie, bon szkoleniowy, szkolenia, przyznanie
bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, staż oraz bon stażowy.
Projekt zakładał osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej (odsetek uczestników, którzy podejmą
zatrudnienie w ogólnej liczbie uczestników, którzy zakończą udział w projekcie) na poziomie co
najmniej: 17% w przypadku osób z niepełnosprawnością, 35% w przypadku osób długotrwale
bezrobotnych, 48% w przypadku osób o niskich kwalifikacjach, 43% w przypadku pozostałych osób.
Ostatecznie do projektu zostały skierowane 273 osoby bezrobotne (153 kobiet i 120 mężczyzn) a 247
uczestników i uczestniczek zakończyło udział zgodnie z zaplanowaną ścieżką.
Staż ukończyło 112 osób, bon stażowy zrealizowało 9 osób, szkolenia zawodowe odbyło 10 osób, bon
szkoleniowy zrealizowało 30 osób, bon na zasiedlenie otrzymało 42 osób a 44 osoby otrzymały
jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej.
219 osób podjęło zatrudnienie lub samozatrudnienie.
Wszystkie założone dla poszczególnych grup osób wskaźniki efektywności zatrudnieniowej zostały
osiągnięte w stopniu wyższym niż zakładano.
Projekt realizowany był w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kaliskim (III)"
Projekt skierowany był do 331 osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako
bezrobotne (należących do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw.
młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza
Edukacja Rozwój, a więc spełniające łącznie trzy następujące warunki:
• nie pracowały (tj. były bezrobotne lub bierne zawodowo),
• nie kształciły się (tj. nie uczestniczyły w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
• nie szkoliły się (tj. nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,
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uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do
wykonywania pracy).
Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia
pozostających bez pracy w powiecie kaliskim. W ramach projektu, uczestnicy i uczestniczki mogli
skorzystać z konkretnej oferty aktywizacji zawodowej, którą poprzedziła analiza umiejętności,
predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie Urząd realizował
odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.: bon na zasiedlenie, bon szkoleniowy, szkolenia, przyznanie
bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, staż, bon stażowy oraz
finansowanie kosztów przejazdu do miejsca pracy.
Projekt zakładał osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej (odsetek uczestników, którzy podejmą
zatrudnienie w ogólnej liczbie uczestników, którzy zakończą udział w projekcie) na poziomie co
najmniej: 17% w przypadku osób z niepełnosprawnością, 35% w przypadku osób długotrwale
bezrobotnych, 48% w przypadku osób o niskich kwalifikacjach, 43% w przypadku pozostałych osób.
Ostatecznie do projektu zostały skierowane 333 osoby bezrobotne (128 kobiet i 205 mężczyzn) a 291
uczestników i uczestniczek zakończyło udział zgodnie z zaplanowaną ścieżką.
Staż ukończyło 96 osób, bon stażowy zrealizowała 1 osoba, szkolenia zawodowe odbyło 79 osób, bon
szkoleniowy zrealizowało 13 osób, bon na zasiedlenie otrzymało 41 osób, 60 osób otrzymało
jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej a 1 osoba skorzystała z finansowania kosztów
przejazdu do miejsca pracy.
188 osób podjęło zatrudnienie lub samozatrudnienie.
Wszystkie założone dla poszczególnych grup osób wskaźniki efektywności zatrudnieniowej zostały
osiągnięte w stopniu wyższym niż zakładano.
Projekt realizowany był w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kaliskim (IV)"
Projekt skierowany był do 341 osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako
bezrobotne (należących do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw.
młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza
Edukacja Rozwój, a więc spełniające łącznie trzy następujące warunki:
• nie pracowały (tj. były bezrobotne lub bierne zawodowo),
• nie kształciły się (tj. nie uczestniczyły w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
• nie szkoliły się (tj. nie uczestniczyły w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do
wykonywania pracy).
Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia
pozostających bez pracy w powiecie kaliskim. W ramach projektu, uczestnicy i uczestniczki mogli
skorzystać z konkretnej oferty aktywizacji zawodowej, którą poprzedziła analiza umiejętności,
predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie Urząd realizował
odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.: bon na zasiedlenie, bon szkoleniowy, szkolenia, przyznanie
bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, staż oraz zatrudnienie w
ramach refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Projekt zakładał osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej (odsetek uczestników, którzy podejmą
zatrudnienie w ogólnej liczbie uczestników, którzy zakończą udział w projekcie) na poziomie co
najmniej: 39% w przypadku osób w najtrudniejszej sytuacji (w tym imigranci, reemigranci, osoby z
niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami (do poziomu
ISCED 3)) i 54% w przypadku pozostałych osób nienależących do powyżej wymienionych grup.
Ostatecznie do projektu zostało skierowanych 368 osób bezrobotnych (143 kobiety i 225 mężczyzn) a
348 uczestników i uczestniczek zakończyło udział zgodnie z zaplanowaną ścieżką.
Staż ukończyły 73 osoby, szkolenia zawodowe odbyło 87 osób, bon szkoleniowy zrealizowało 15 osób,
bon na zasiedlenie otrzymało 21 osób, 63 osoby otrzymały jednorazowo środki na podjęcie działalności
gospodarczej a 89 zostało zatrudnionych w ramach refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy.
328 osób podjęło zatrudnienie lub samozatrudnienie.
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Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej zostały osiągnięte w stopniu wyższym niż zakładano.
Projekt realizowany był w okresie od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r.
Dofinansowanie z UE: 2 942 834,77 zł.
4. PROJEKTY ZREALIZOWANE W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU
OPERACYJNEGO 2014 - 2020

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kaliskim (I)".
Projekt skierowany był do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia bez pracy, zarejestrowanych w PUP
jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy).
Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia 183 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia
pozostających bez pracy w mieście Kaliszu i powiecie kaliskim. W ramach projektu, uczestnicy i
uczestniczki mogli skorzystać z konkretnej oferty aktywizacji zawodowej, którą poprzedziła analiza
umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie Urząd
realizował odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.: staż zawodowy, szkolenia, przyznanie jednorazowo
środków na podjęcie działalności gospodarczej, zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych oraz
zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.
Projekt zakładał osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej (odsetek uczestników, którzy podejmą
zatrudnienie w ogólnej liczbie uczestników, którzy zakończą udział w projekcie) na poziomie co
najmniej: 17% w przypadku osób z niepełnosprawnością, 35% w przypadku osób długotrwale
bezrobotnych, 36% w przypadku osób o niskich kwalifikacjach, 43% w przypadku pozostałych osób.
Ostatecznie do projektu zostało skierowanych 184 osób bezrobotnych (115 kobiet i 69 mężczyzn), z
czego 170 osób zakończyło jego udział. Staż zawodowy ukończyło 39 osób, szkolenia zawodowe 47
osób, zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych 20 osób, 49 osób otrzymało jednorazowo środków
na podjęcie działalności gospodarczej a 15 osób zostało zatrudnionych w ramach refundacji kosztów
wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.
135 podjęło zatrudnienie lub samozatrudnienie (86 kobiet i 49 mężczyzn).
Wszystkie założone dla poszczególnych grup osób wskaźniki efektywności zatrudnieniowej zostały
osiągnięte w stopniu wyższym niż zakładano.
Projekt realizowany był od 01.01.2015r. do 30.06.2016r.
Dofinansowanie z UE: 1 499 400,00 zł.
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kaliskim (II)".
Projekt skierowany był do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia bez pracy, zarejestrowanych w PUP
jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy).
Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia 131 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia
pozostających bez pracy w mieście Kaliszu i powiecie kaliskim. W ramach projektu, uczestnicy i
uczestniczki mogli skorzystać z konkretnej oferty aktywizacji zawodowej, którą poprzedziła analiza
umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie Urząd
realizował odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.: staż zawodowy, szkolenia, przyznanie jednorazowo
środków na podjęcie działalności gospodarczej, zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych oraz w
ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.
Ostatecznie do projektu zostało skierowanych 141 osób bezrobotnych (77 kobiet i 64 mężczyzn), z czego
127 osób zakończyło jego udział. Na staż zawodowy skierowano 55 osób (41 osób ukończyło), na
szkolenia zawodowe 26 osób, do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych zostało skierowanych 21
osób a 22 w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, 17 osób
otrzymało jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Projekt zakładał osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej (odsetek uczestników, którzy podjęli
zatrudnienie w ogólnej liczbie uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie) na poziomie co
najmniej: 39% dla kobiet, 33% w przypadku osób z niepełnosprawnością, 33% w przypadku osób
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powyżej 50 roku życia, 30% w przypadku osób długotrwale bezrobotnych, 38% w przypadku osób o
niskich kwalifikacjach. Wszystkie założone dla poszczególnych grup osób wskaźniki efektywności
zatrudnieniowej zostały osiągnięte w stopniu wyższym niż zakładano.
Projekt realizowany był od 1.01.2017r. do 30.06.2018r.
Dofinansowanie z UE: 1 098 257,31 zł.
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kaliskim (III)".
Projekt skierowany był do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia bez pracy, zarejestrowanych w PUP
jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy).
Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia 211 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia
pozostających bez pracy w mieście Kaliszu i powiecie kaliskim. W ramach projektu, uczestnicy i
uczestniczki mogli skorzystać z konkretnej oferty aktywizacji zawodowej, którą poprzedziła analiza
umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie Urząd
realizował odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.: staż zawodowy, szkolenia, przyznanie jednorazowo
środków na podjęcie działalności gospodarczej, zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych bądź w
ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy oraz zwrot kosztów przejazdu z
miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia dla osoby skierowanej do pracy.
Ostatecznie do projektu zostało skierowanych 212 osób bezrobotnych (90 kobiet i 122 mężczyzn), z
czego 195 osób zakończyło jego udział. Na staż zawodowy skierowano 45 osób (35 osób ukończyło), na
szkolenia zawodowe 50 osób, do zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych zostały skierowane 52
osoby (46 ukończyło) a 23 w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska
pracy, 34 osoby otrzymały jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, 8 osobom
natomiast przyznano zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia
dla osoby skierowanej do pracy (7 osób ukończyło).
Projekt zakładał osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej (odsetek uczestników, którzy podjęli
zatrudnienie w ogólnej liczbie uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie) na poziomie co
najmniej: 39% dla kobiet, 33% w przypadku osób z niepełnosprawnością, 33% w przypadku osób
powyżej 50 roku życia, 30% w przypadku osób długotrwale bezrobotnych, 38% w przypadku osób o
niskich kwalifikacjach.
Większość założonych dla poszczególnych grup osób wskaźników efektywności zatrudnieniowej zostało
osiągniętych w stopniu wyższym niż zakładano.
Projekt realizowany był od 1.01.2017r. do 30.06.2018r.
Dofinansowanie z UE: 1 473 808,15 zł.
„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kaliskim (IV)".
Projekt skierowany był do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia bez pracy, zarejestrowanych w PUP
jako bezrobotne.
Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia 209 osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia
pozostających bez pracy w mieście Kaliszu i powiecie kaliskim. W ramach projektu, uczestnicy i
uczestniczki mogli skorzystać z konkretnej oferty aktywizacji zawodowej, którą poprzedziła analiza
umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie Urząd
realizował odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj.: staż zawodowy, szkolenia, przyznanie jednorazowo
środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych.
Ostatecznie do projektu zostało skierowanych 214 osób bezrobotnych (94 kobiety i 120 mężczyzn), z
czego 194 osoby zakończyły jego udział. Na staż zawodowy skierowano 49 osób (36 osób ukończyło), na
szkolenia zawodowe - 70 osób, na zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych zostały skierowane 42
osoby (35 ukończyło) a 53 osoby otrzymały jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej.
136 osób podjęło zatrudnienie lub samozatrudnienie.
Projekt zakładał osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej (odsetek uczestników, którzy podjęli
zatrudnienie w ogólnej liczbie uczestników, którzy zakończyli udział w projekcie) na poziomie co
najmniej 44% dla każdej z grup, tj.: kobiet, osób z niepełnosprawnością, osób powyżej 50 roku
życia, osób długotrwale bezrobotnych oraz o niskich kwalifikacjach.
Większość założonych dla poszczególnych grup osób wskaźników efektywności zatrudnieniowej została
https://kalisz.praca.gov.pl/zrealizowane
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osiągnięta w stopniu wyższym niż zakładano.
Projekt realizowany był od 1.01.2018r. do 30.06.2019r.
Dofinansowanie z UE: 1 509 042,10 zł.
5. PROGRAMY SPECJALNE
I. Postaw na doświadczenie
Celem programu specjalnego była aktywizacja zawodowa 40 osób długotrwale bezrobotnych z
wykształceniem poniżej średniego oraz udzielenie pomocy w znalezieniu celu własnej kariery
zawodowej i odnalezieniu się na rynku pracy. W ramach programu osoby te zostały zatrudnione w
ramach 6-miesięcznych robót publicznych.
Okres realizacji programu specjalnego: kwiecień – grudzień 2012
II. Wiedza, doświadczenie, zatrudnienie
Celem programu specjalnego była aktywizacja zawodowa 62 osób bezrobotnych poniżej 30 roku z
wykształceniem średnim lub poniżej średniego. Program specjalny, w ramach 5 ścieżek aktywizacyjnych,
zakładał udzielenie bezrobotnym wsparcia w zakresie: pośrednictwa pracy, indywidualnego poradnictwa
zawodowego dla każdego uczestnika, zwrotu bezrobotnemu kosztów przejazdu do pracodawcy i
powrotu do miejsca zamieszkania, szkoleń, staży w miejscu pracy, przyznania jednorazowo środków do
podjęcia działalności gospodarczej oraz zatrudnienia w ramach refundacji pracodawcom kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Czas realizacji programu specjalnego: czerwiec – grudzień 2012
III. Wracam do pracy
Celem programu specjalnego była aktywizacja zawodowa 39 osób bezrobotnych powyżej 50 roku z
wykształceniem średnim lub poniżej średniego. Program specjalny, w ramach 5 ścieżek aktywizacyjnych,
zakładał udzielenie bezrobotnym wsparcia w zakresie: pośrednictwa pracy, indywidualnego poradnictwa
zawodowego dla każdego uczestnika, warsztatów psychologicznych, zwrotu kosztów przejazdu do
pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania, szkoleń grupowych i indywidualnych, przyznania
jednorazowo środków do podjęcia działalności gospodarczej, zatrudnienia w ramach refundacji
pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz zatrudnienia
w ramach robót publicznych.
Czas realizacji programu specjalnego: czerwiec – grudzień 2012
IV. Bezrobotni? – To nie my!
Celem programu specjalnego była aktywizacja zawodowa 40 osób bezrobotnych, które ukończyły 30 rok
życia a nie rozpoczęły 50 roku życia. Program specjalny, w ramach 2 ścieżek aktywizacyjnych, zakładał
udzielenie bezrobotnym wsparcia w zakresie: pośrednictwa pracy, indywidualnego poradnictwa
zawodowego dla każdego uczestnika, warsztatów psychologicznych, szkoleń indywidualnych oraz
zatrudnienia w ramach robót publicznych.
Czas realizacji programu specjalnego: kwiecień – grudzień 2013
V. Kierunek zatrudnienie
Celem programu specjalnego była aktywizacja zawodowa 20 osób bezrobotnych, objętych III profilem
pomocy. Program specjalny, w ramach ścieżki aktywizacyjnej, zakładał udzielenie bezrobotnym
wsparcia w zakresie: poradnictwa zaowdowego, szkoleń w ramach umów trójstronnych (Urząd Pracy,
Pracodawca, Jednostka szkoleniowa), o tematyce określonej przez pracodawcę w sytuacji
zapotrzebowania na dodatkowe kwalifikacje w celu zatrudnienia na nowo utworzonym stanowisku
pracy, bądź też opcjonalnie, szkolenie „miękkie" w sytuacji braku potrzeby przeszkolenia osoby
bezrobotnej w specjalistycznym zakresie wskazanym przez pracodawcę, pośrednictwa pracy,
zatrudnienia zatrudnienia w ramach refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy.
Czas realizacji programu specjalnego: maj – grudzień 2015r.
VI. Aktywna młoda mama
Celem programu specjalnego była aktywizacja zawodowa 10 bezrobotnych kobiet objętych III profilem
https://kalisz.praca.gov.pl/zrealizowane
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pomocy, mających co najmniej jedno małe dziecko do lat 10. Program specjalny, w ramach ścieżki
aktywizacyjnej, zakładał udzielenie bezrobotnym kobietom wsparcia w zakresie: poradnictwa
zaowdowego, szkolenia grupowego, pn. „Profesjonalny pracownik", pośrednictwa pracy, 6 miesięcznego
stażu w miejscu pracy.
Czas realizacji programu specjalnego: lipiec 2015r. - kwiecień 2016r.
VII. Zatrudnienie
Celem programu specjalnego była aktywizacja zawodowa 15 osób bezrobotnych objętych III profilem.
Program specjalny, w ramach ścieżki aktywizacyjnej, zakładał udzielenie bezrobotnym wsparcia w
zakresie: poradnictwa zawodowego, warsztatów psychologicznych szkoleń zawodowych w ramach
umów trójstronnych (Urząd Pracy, Pracodawca, Jednostka szkoleniowa), o tematyce określonej przez
pracodawcę w celu zatrudnienia na nowo utworzonym stanowisku pracy w zawodzie tapicer, pakowacz,
szwacz mebli tapicerowanych, pośrednictwa pracy, zatrudnienia
w ramach refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.Program
realizowany był we współpracy z firmą meblePARA.
Czas realizacji programu specjalnego: kwiecień 2016r. - grudzień 2016r.
VIII. Idziemy do pracy
Celem programu specjalnego była aktywizacja zawodowa 10 bezrobotnych kobiet objętych III profilem
pomocy. Program specjalny, w ramach ścieżki aktywizacyjnej, zakładał udzielenie bezrobotnym
kobietom wsparcia w zakresie: poradnictwa zawodowego, szkolenia pn. „Profesjonalny pracownik",
zatrudnienia w ramach refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy.
Program realizowany był we współpracy z firmą MTM Industries Sp. z o.o.
Czas realizacji programu specjalnego: lipiec 2017r. – grudzień 2017r.
IX. Zmotywowani
Celem programu specjalnego była aktywizacja zawodowa 8 osób bezrobotnych objętych III profilem.
Program specjalny, w ramach ścieżki aktywizacyjnej, zakładał udzielenie bezrobotnym wsparcia w
zakresie: poradnictwa zawodowego, szkolenia pn. „Nowa praca – nowe wyzwania", zatrudnienia
w ramach refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Program realizowany był we współpracy z Restauracją ORNAMENT w Kaliszu.
Czas realizacji programu specjalnego: listopad 2017r. - grudzień 2017r.
X. Czas na zmianę
Celem programu specjalnego była aktywizacja zawodowa 10 osób bezrobotnych objętych III profilem.
Program specjalny, w ramach ścieżki aktywizacyjnej, zakładał udzielenie bezrobotnym wsparcia w
zakresie: poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego,
pn.„ Szwacz mebli tapicerowanych" w ramach umowy trójstronnej (Urząd Pracy, Pracodawca, Jednostka
szkoleniowa), w celu zatrudnienia na nowo utworzonym stanowisku pracy w zawodzie szwacz mebli
tapicerowanych, pośrednictwa pracy, zatrudnienia w ramach refundacji pracodawcy kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Program realizowany był we współpracy z firmą meblePARA.
Czas realizacji programu specjalnego: lipiec 2018r. - grudzień 2018r.
6. PROGRAMY ZREALIZOWANE ZE ŚRODKW REZERWY FUNDUSZU PRACY
I. „Aktywizacja zawodowa osób do 30 roku życia"
Celem programu była aktywizacja zawodowa 105 osób bezrobotnych do 30 roku życia, poprzez:
przyznanie dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej, szkolenia zawodowe grupowe i
indywidualne, 4 – miesięczny staż zawodowy oraz refundację pracodawcom kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy.
Czas realizacji programu: wrzesień 2012 – luty 2013
Wartość programu: 685 762,26 zł.
II. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia"
https://kalisz.praca.gov.pl/zrealizowane
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Celem programu była aktywizacja zawodowa 29 osób powyżej 50 roku życia, poprzez: szkolenia
zawodowe grupowe i indywidualne, zatrudnienie w ramach robót publicznych oraz refundację
pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia nowo utworzonego stanowiska pracy.
Czas realizacji programu: wrzesień 2012 – luty 2013
Wartość programu: 122 143,89 zł.
III. „Aktywizacja zawodowa osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy"
Celem programu była aktywizacja zawodowa 91 osób bezrobotnych, znajdujących się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, poprzez: przyznanie dofinansowania do podjęcia działalności
gospodarczej, szkolenia zawodowe grupowe i indywidualne, staż zawodowy oraz refundację
pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia nowo utworzonego stanowiska pracy.
Czas realizacji programu: wrzesień 2012 – luty 2013
Wartość programu: 597 940,53 zł.
IV. „Aktywizacja zawodowa osób do 30 roku życia II"
Celem programu była aktywizacja zawodowa 57 osób bezrobotnych do 30 roku życia, poprzez:
przyznanie dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej, szkolenia zawodowe, roboty
publiczne, staż zawodowy oraz refundację pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia nowo
utworzonego stanowiska pracy.
Czas realizacji programu: wrzesień 2012 – luty 2013
Wartość programu: 275 670,41 zł.
V. „Aktywizacja zawodowa osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy II"
Celem programu była aktywizacja zawodowa 53 osób bezrobotnych, poprzez: szkolenia zawodowe,
refundację pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia nowo utworzonego stanowiska,
zatrudnienie w ramach robót publicznych i staż zawodowy.
Czas realizacji programu: wrzesień 2012 – luty 2013
Wartość programu: 242 205,58 zł.
VI. „Czas na nas!"
Celem programu była aktywizacja zawodowa 94 osób bezrobotnych, poprzez: szkolenia zawodowe,
refundację pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia nowo utworzonego stanowiska pracy,
przyznanie dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej staż zawodowy oraz zatrudnienie w
ramach robót publicznych.
Czas realizacji programu: wrzesień 2012 – luty 2013
Wartość programu: 535 889,60 zł.
VII. „Własna firma"
Celem programu była aktywizacja zawodowa 5 osób bezrobotnych, znajdujących się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, poprzez: refundację pracodawcom kosztów wyposażenia lub
doposażenia nowo utworzonego stanowiska pracy oraz przyznanie dofinansowania do podjęcia
działalności gospodarczej.
Czas realizacji programu: październik – grudzień 2012
Wartość programu: 80 000,00 zł.
VIII. „Stop bezrobociu!"
Celem programu była aktywizacja zawodowa 12 osób bezrobotnych, znajdujących się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, poprzez: refundację pracodawcom kosztów wyposażenia lub
doposażenia nowo utworzonego stanowiska pracy oraz szkolenia indywidualne.
Czas realizacji programu: listopad – grudzień 2013
Wartość programu: 185 096,54 zł.
IX. „Aktywni"
Celem programu była aktywizacja zawodowa 15 osób bezrobotnych, znajdujących się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, poprzez: refundację pracodawcom kosztów wyposażenia lub
https://kalisz.praca.gov.pl/zrealizowane
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doposażenia nowo utworzonego stanowiska pracy oraz przyznania dofinansowania do podjęcia
działalności gospodarczej.
Czas realizacji programu: grudzień 2013
Wartość programu: 299 999,99 zł.
X. „Szansa 50+"
Celem programu była aktywizacja zawodowa 42 osób bezrobotnych po 50 roku życia, poprzez:
refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia nowo utworzonego stanowiska pracy, przyznania
dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej, jak również refundacji kosztów zatrudnienia w
ramach robót publicznych.
Czas realizacji programu: marzec 2013 – marzec 2014
Wartość programu: 451 574,80 zł.
XI. „Młodzi 30-„
Celem programu była aktywizacja zawodowa 39 osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia, poprzez:
refundację pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia nowo utworzonego stanowiska pracy,
staże zawodowe oraz szkolenia indywidualne zgodne z oczekiwaniem osób bezrobotnych i
zapotrzebowaniem na zawody i specjalności na lokalnym rynku pracy.
Czas realizacji programu: marzec 2013 – marzec 2014
Wartość programu: 405 128,58 zł.
XII. Program „Szansa na pracę"
Celem programu była aktywizacja zawodowa 33 osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na
rynku pracy określonych w znowelizowanym art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, poprzez: szkolenia indywidualne zgodne
z oczekiwaniem osób bezrobotnych i zapotrzebowaniem na zawody i specjalności na lokalnym rynku
pracy, przyznanie jednorazowo środków na podjecie działalności gospodarczej oraz zatrudnienie w
ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Czas realizacji programu: wrzesień 2014 – grudzień 2014
Wartość programu: 558 516,77 zł.
XIII. Program „Droga do kariery"
Celem programu była aktywizacja zawodowa 15 osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na
rynku pracy określonych w znowelizowanym art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, poprzez: przyznanie jednorazowo środków na podjecie działalności gospodarczej oraz
zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Czas realizacji programu: listopad 2014 – grudzień 2014
Wartość programu: 300 000,00 zł.
XIV. Program „Impuls do biznesu"
Celem programu była aktywizacja zawodowa 15 osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat, poprzez:
przyznanie jednorazowo środków na podjecie działalności gospodarczej oraz zatrudnienie w ramach
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Czas realizacji programu: listopad 2014 – grudzień 2014
Wartość programu: 299 840,00 zł.
XV. Program "Nowe perspektywy"
Celem programu była aktywizacja zawodowa 25 osób bezrobotnych między 30 a 50 rokiem życia,
poprzez: zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz
przyznanie jednorazowo środków na podjęcia działalności gospodarczej.Czas realizacji programu:
listopad 2016 - grudzień 2016
Wartość programu: 450 000,00 zł.
XVI. Program "30 minus"
Celem programu była aktywizacja zawodowa 45 młodych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia,
poprzez: zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
https://kalisz.praca.gov.pl/zrealizowane
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przyznanie jednorazowo środków na podjęcia działalności gospodarczej oraz przyznanie bonów na
zasiedlenie.
Czas realizacji programu: listopad 2016 - grudzień 2016
Wartość programu: 705 000,00 zł.
XVII. Program Mobilni
Celem programu była aktywizacja zawodowa 10 młodych osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia,
poprzez przyznanie bonów na zasiedlenie.
Czas realizacji programu: grudzień 2016
Wartość programu: 75 000,00 zł.
XVIII. Program „49 pomysłów na pracę"
Celem programu była aktywizacja zawodowa 36 osób bezrobotnych objętych art. 49 Ustawy z
wyłączeniem osób młodych do 30 roku życia, poprzez: szkolenia, staże zawodowe, zatrudnienie w
ramach robót publicznych oraz przyznanie jednorazowo środków na podjęcia działalności gospodarczej.
Czas realizacji programu: czerwiec 2016 – luty 2017
Wartość programu: 327 700,00 zł.
XIX. Program "Długotrwałe zatrudnienie"
Celem programu była aktywizacja zawodowa 21 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, poprzez:
zatrudnienie w ramach robót publicznych i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy.
Czas realizacji programu: sierpień 2016 - luty 2017
Kwota dofinasowania: 196 600,00 zł.
XX. Program „50 plus"
Celem programu była aktywizacja zawodowa 42 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, poprzez:
szkolenia indywidualne, zatrudnienie w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, zatrudnienie
w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz dofinansowanie
pracodawcy wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.
Czas realizacji programu: marzec 2016 – sierpień 2017
Kwota dofinansowania: 421 000,00 zł.
XXI. Program "Zawodowa reaktywacja"
Celem programu była aktywizacja zawodowa 66 osób bezrobotnych między 30 a 50 rokiem życia,
poprzez: zatrudnienie w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, jak również refundacji
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznanie jednorazowo środków
na podjęcia działalności gospodarczej.
Czas realizacji programu: październik 2016 - lipiec 2017
Kwota dofinasowania: 938 600,00 zł.
XXII. Program "Czas na pracę"
Celem programu aktywizacja zawodowa 22 osób bezrobotnych będących dłużnikami alimentacyjnymi,
poprzez: zatrudnienie w ramach robót publicznych na okres do 6 miesięcy.
Czas realizacji programu: marzec 2017 - grudzień 2017
Kwota dofinasowania: 302 000,00 zł.
XXIII.
Program "Aktywizacja i zatrudnienie"
Celem programu była aktywizacja zawodowa 29 osób bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie,
poprzez: zatrudnienie w ramach robót publicznych oraz w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy, przyznanie bonów na zasiedlenie, jak również środków na podjęcie
działalności gospodarczej.
Czas realizacji programu: czerwiec 2017 - grudzień 2017
Kwota dofinasowania: 405 700,00 zł.
https://kalisz.praca.gov.pl/zrealizowane
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XXIV. Program "30-50"
Celem programu jest aktywizacja zawodowa 12 osób bezrobotnych między 30 a 50 rokiem życia,
poprzez: szkolenia indywidualne oraz zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy.
Czas realizacji programu: wrzesień 2017 - grudzień 2017
Kwota dofinasowania: 128 400,00 zł.
XXV. Program Regionalny "RAZEM SKUTECZNIEJ"
W ramach Programu, dla 20 osób długotrwale bezrobotnych (wspólnych klientów Powiatowego Urzędu
Pracy w Kaliszu oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu), realizowane było poradnictwo
zawodowe obejmujące m.in. warsztaty psychologiczne zorganizowane przez pracowników
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Oddziału Zamiejscowego w Kaliszu, następnie każda z 20 osób
długotrwale bezrobotnych została zatrudniona w ramach robót publicznych na okres do 4 miesięcy.
Program regionalny został zainicjowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu a realizowany był w
porozumieniu z siedmioma powiatowymi urzędami pracy, w tym Urzędem Pracy w Kaliszu. Celem
Programu była integracja usług świadczonych przez powiatowe urzędy pracy i instytucje pomocy
społecznej (OPS/MOPS/MOPR) województwa wielkopolskiego na rzecz osób długotrwale bezrobotnych
będących wspólnymi klientami instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej, mających na celu
aktywizację zawodową i społeczną.
XXVI.
Program "Powrót do pracy!"
Celem programu jest aktywizacja zawodowa 7 osób długotrwale bezrobotnych, poprzez: zatrudnienie w
ramach prac interwencyjnych, jak również refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy.
Czas realizacji programu: czerwiec 2017 - luty 2018
Kwota dofinasowania: 58 500,00 zł.
XXVII. Program „45 +"
Celem programu była aktywizacja zawodowa 13 osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia, poprzez
zatrudnienie na nowo utworzonym stanowisku pracy w ramach refundacji pracodawcom kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznanie jednorazowo środków na podjęcie
działalności gospodarczej.
Czas realizacji programu: kwiecień 2018 – grudzień 2018
Kwota dofinansowania: 222 700,00 zł.
XXVIII. „Długotrwale bezrobotni"
Celem programu była aktywizacja zawodowa 15 osób długotrwale bezrobotnych, poprzez zatrudnienie
na nowo utworzonym stanowisku pracy w ramach refundacji pracodawcom kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy oraz zatrudnienie w ramach robót publicznych do 6 miesięcy.
Czas realizacji programu: kwiecień 2018 – grudzień 2018
Kwota dofinansowania: 215 600,00 zł.
XXIX. "Aktywna wieś III"
Celem programu jest aktywizacja zawodowa 18 osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi, poprzez
zatrudnienie na nowo utworzonym stanowisku pracy w ramach refundacji pracodawcom kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, przyznanie jednorazowo środków na podjęcie
działalności gospodarczej oraz przyznanie bonu na zasiedlenie.
Czas realizacji programu: listopad 2018 – grudzień 2018
Wartość programu: 240 000,00 zł.
7. PROGRAM AKTYWIZACJIA I INTEGRACJA
I. 2014 rok
Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2014 roku miała na celu rozwinięcie umiejętności https://kalisz.praca.gov.pl/zrealizowane
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kompetencji społecznych oraz powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników poprzez
grupowe poradnictwo specjalistyczne, grupowe zajęcia warsztatowe oraz grupy wsparcia, jak również
udział w pracach społecznie użytecznych. W ramach Programu przeprowadzone zostały działania w
zakresie aktywizacji
i integracji 19 osób długotrwale bezrobotnych, które cechował brak lub znacząco obniżona motywacja
do podjęcia pracy oraz dla których Powiatowy Urząd Pracy określił III profil pomocy, korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej i realizujących kontrakty socjalne.
Ponadto, program miał na celu:
*
rozwinięcie bądź wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej,
*
zapobieganie procesom wykluczenia społecznego,
*
podniesienie jakości życia uczestników Programu,
*
podniesienie samodzielności w funkcjonowaniu w życiu rodzinnym i społecznym,
*
przywrócenie możliwości lub zdolności uzyskania zatrudnienia lub innej aktywności zawodowej.
Ze względu na wspólnych klientów, czyli korzystających zarówno ze wsparcia pomocy społecznej, jak i
urzędu pracy, Program realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu w porozumieniu z
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliszu. Działania realizowane przez oba podmioty
nakierowane były na skuteczne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Kalisza oraz
podniesienie ich kluczowych kompetencji społecznych, które warunkują prawidłowe pełnienie
podstawowych ról społecznych i powinny się przyczynić do włączenia lub powrotu części z tych osób na
rynek pracy. Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, realizowane były przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w wymiarze 40 godzin miesięcznie. Działania w zakresie aktywizacji
zawodowej bezrobotnych, realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu, w ramach prac
społecznie użytecznych w wymiarze 10 godzin tygodniowo.
W wyniku przeprowadzonych działań z zakresu integracji społecznej i aktywizacji zawodowej u 19
uczestników nastąpił wzrost aktywności w życiu zawodowym, u 9 osób nastąpił wzrost kompetencji
społecznych, a u 8.osób wzrost aktywności w życiu społecznym a 2 osobom zmieniono profil III na II.
Ponadto, po zakończeniu Programu, jedna uczestniczka podjęła zatrudnienie.
II. 2015 rok
Program Aktywizacja i Integracja 1/2015
Okres realizacji PAI 1/2015 - 4 maja 2015r. do 20 września 2015r.
Program Aktywizacja i Integracja skierowany był do 15 osób długotrwale bezrobotnych dla których PUP
Kalisz określił III profil pomocy i którzy realizowali kontrakty socjalne, był też „kontynuacją" programu
PAI z 2014 roku. Kolejne dwa etapy dwumiesięcznego programu aktywizacji i integracji miały na celu
wzmocnienie aktywności i samodzielności w działaniu zmierzającym do uzyskania zatrudnienia na
lokalnym rynku pracy i utrzymaniu go.
Celem programu w 2015 roku było rozwinięcie umiejętności kompetencji społecznych oraz powrót do
aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne,
grupowe zajęcia warsztatowe oraz grupy wsparcia, jak również udział w pracach społecznie
użytecznych. Program zakładał aktywne działania integracyjne i reintegracyjne, jak również
aktywizacyjne w postaci prac społecznie użytecznych w dwóch dwumiesięcznych etapach (4.05. –
4.07.2015r; 20.07. – 20.09.2015r.). Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, realizowane
były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wymiarze 40 godzin miesięcznie, natomiast działania w
zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych, realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu,
w ramach prac społecznie użytecznych, w wymiarze 40 godzin w miesiącu.
Program Aktywizacja i Integracja ukończyło 10 osób bezrobotnych z 15 skierowanych do udziału w
programie, z czego dwie kobiety podjęły zatrudnienie. Uzyskano planowane mierniki w stopniu wyższym
niż zakładano. U 8 uczestników nastąpił wzrost kompetencji społecznych oraz wzrost aktywności w
życiu społecznym po zakończeniu PAI. U 10 uczestników nastąpił wzrost aktywności w żuciu
zawodowym po zakończeniu PAI a 2 uczestnikom zmieniono stopień oddalenia od rynku pracy z III na II.
Program Aktywizacja i Integracja 2/2015
Okres realizacji PAI 1/2015 - 4 maja 2015r. do 28 listopada 2015r.
Uczestnikami Program Aktywizacja i Integracja 2/2015 było 20 bezrobotnych, w tym 90 proc. stanowili
długotrwale bezrobotni dla których Urząd Pracy określił III profil pomocy, realizujących kontrakty
https://kalisz.praca.gov.pl/zrealizowane

12 / 17

24.09.2020

Projekty i programy zrealizowane

socjalne, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej, które cechował brak lub znacząco
obniżona motywacja do podjęcia pracy.
Celem programu było rozwinięcie umiejętności kompetencji społecznych oraz powrót do aktywności
społecznej i zawodowej jego uczestników poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, grupowe
zajęcia warsztatowe oraz grupy wsparcia, jak również udział w pracach społecznie użytecznych.
Program zakładał aktywne działania integracyjne i reintegracyjne, jak również aktywizacyjne w postaci
prac społecznie użytecznych w trzech dwumiesięcznych etapach (4.05. – 4.07.2015r; 20.07. – 20.09.2015
r. i 28.09 – 28.11.2015r.). Działania w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, realizowane były
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wymiarze 40 godzin miesięcznie, natomiast działania w
zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych, realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu,
w ramach prac społecznie użytecznych, w wymiarze 40 godzin w miesiącu.
Program Aktywizacja i Integracja ukończyło 13 osób bezrobotnych z 20 skierowanych do udziału w
programie. Uzyskano planowane mierniki w stopniu wyższym niż zakładano. U 12 uczestników nastąpił
wzrost kompetencji społecznych po zakończeniu PAI. U 13 uczestników nastąpił wzrost aktywności w
żuciu społecznym i zawodowym po zakończeniu PAI a 3 uczestnikom zmieniono stopień oddalenia od
rynku pracy z III na II.
III. 2016 rok
Program Aktywizacja i Integracja
Okres realizacji PAI - 18 kwietnia do 18 czerwca 2016 roku.
Program Aktywizacja i Integracja opracowany został dla 20 osób bezrobotnych dla których PUP Kalisz
określił III profil pomocy i którzy realizowali kontrakty socjalne. Program miał na celu rozwinięcie
umiejętności kompetencji społecznych oraz powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego
uczestników poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, grupowe zajęcia warsztatowe oraz grupy
wsparcia, jak również udział w pracach społecznie użytecznych. Program realizowany był przez PUP w
Kaliszu wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliszu i obejmował działania w zakresie
integracji społecznej bezrobotnych oraz aktywizacji zawodowej w ramach prac społecznie użytecznych.
Grupą docelową PAI były osoby które cechował brak lub znacząco obniżona motywacja do podjęcia
pracy. Program zakładał działania integracyjne i reintegracyjne w okresie od 18 kwietnia do 18 czerwca
2016 roku, które miały na celu wzmocnienie aktywności i samodzielności w działaniu, zmierzające do
uzyskania zatrudnienia na lokalnym rynku pracy i utrzymaniu go. Działania w zakresie integracji
społecznej bezrobotnych, realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wymiarze 40
godzin miesięcznie, natomiast działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych, realizowane
były przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu, w ramach prac społecznie użytecznych, w wymiarze 40
godzin w miesiącu.
Program Aktywizacja i Integracja, zgodnie z zaplanowaną ścieżką, ukończyło 13 osób bezrobotnych z 20
skierowanych do udziału w programie. 7 osób przerwało udział w Programie, z czego dwie w wyniku
podjęcia pracy. U wszystkich osób, które zakończyły udział, jak również dwóch, które podjęły pracę w
trakcie realizacji PAI, zauważono wzrost kompetencji społecznych oraz aktywności w życiu społecznym i
zawodowym.
Program Aktywizacja i Integracja
Okres realizacji PAI - 11 lipca – 11 września 2016 roku.
Program Aktywizacja i Integracja opracowany został dla 13 osób bezrobotnych dla których PUP Kalisz
określił III profil pomocy i którzy realizowali kontrakty socjalne. Program miał na celu rozwinięcie
umiejętności kompetencji społecznych oraz powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego
uczestników poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, grupowe zajęcia warsztatowe oraz grupy
wsparcia, jak również udział w pracach społecznie użytecznych. Program realizowany był przez PUP w
Kaliszu wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliszu i obejmował działania w zakresie
integracji społecznej bezrobotnych oraz aktywizacji zawodowej w ramach prac społecznie użytecznych.
Grupą docelową PAI były osoby które cechował brak lub znacząco obniżona motywacja do podjęcia
pracy. Program zakładał działania integracyjne i reintegracyjne w okresie od 11 lipca do 11 września
2016 roku, które miały na celu wzmocnienie aktywności i samodzielności w działaniu, zmierzające do
uzyskania zatrudnienia na lokalnym rynku pracy i utrzymaniu go. Działania w zakresie integracji
społecznej bezrobotnych, realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wymiarze 40
https://kalisz.praca.gov.pl/zrealizowane
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godzin miesięcznie, natomiast działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych, realizowane
były przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu, w ramach prac społecznie użytecznych, w wymiarze 40
godzin w miesiącu.
Program opracowano dla 13 osób bezrobotnych, jednakże rozpoczęło go 11 osób bezrobotnych. PAI,
zgodnie z zaplanowaną ścieżką, ukończyło 10 osób bezrobotnych z 11 skierowanych do udziału w
Programie. 1 osoba przerwała jego udział. U wszystkich osób, które zakończyły udział w PAI zauważono
wzrost kompetencji społecznych oraz aktywności w życiu społecznym, a u zdecydowanej większości
również w życiu zawodowym.
Program Aktywizacja i Integracja
Okres realizacji: 3 października 2016 - 3 grudnia 2016
Program Aktywizacja i Integracja opracowany został dla 10 osób bezrobotnych dla których PUP Kalisz
określił III profil pomocy i realizujących kontrakty socjalne oraz którzy byli uczestnikami Programów
realizowanych w okresie od 18 kwietnia do 18 czerwca 2016 roku oraz od 11 lipca 2016 roku do 11
września 2016 roku.
Program Aktywizacja i Integracja realizowany przez PUP w Kaliszu wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Kaliszu w okresie od 3 października do 3 grudnia 2016 roku, miał na celu rozwinięcie
umiejętności kompetencji społecznych oraz powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego
uczestników poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, grupowe zajęcia warsztatowe oraz grupy
wsparcia, jak również udział w pracach społecznie użytecznych. Działania integracyjne i reintegracyjne
oraz aktywizacyjne, miały na celu wzmocnienie aktywności i samodzielności w działaniu zmierzającym
do uzyskania zatrudnienia na lokalnym rynku pracy i utrzymaniu go. Działania w zakresie integracji
społecznej bezrobotnych realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wymiarze 40
godzin miesięcznie, natomiast działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych, realizowane
były przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu, w ramach prac społecznie użytecznych, w wymiarze 40
godzin w miesiącu.
PAI, zgodnie z zaplanowaną ścieżką, ukończyło 100 proc. uczestników. U wszystkich osób, które
zakończyły udział w PAI zauważono wzrost kompetencji społecznych, aktywności w życiu społecznym i w
życiu zawodowym. Ponadto, 7 osobom zmieniono profil pomocy z III (oddaleni od rynku pracy) na II
(osoby wymagające wsparcia), co oznacza, że mogą one korzystać z wszystkich usług i instrumentów
rynku pracy oraz działań aktywizacyjnych zleconych przez urząd pracy oraz innych form pomocy, dzięki
którym mogą wejść lub powrócić na rynek pracy bądź też przejść do profilu I, przewidzianego dla osób
aktywnych.
IV. 2017 rok
Program Aktywizacja i Integracja
Okres realizacji: 10 lipca - 10 września 2017r.
Program Aktywizacja i Integracja opracowany został dla 20 osób bezrobotnych dla których PUP Kalisz
określił III profil pomocy i którzy realizowali kontrakty socjalne. Program miał na celu rozwinięcie
umiejętności kompetencji społecznych oraz powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego
uczestników poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, grupowe zajęcia warsztatowe oraz grupy
wsparcia, jak również udział w pracach społecznie użytecznych. Program realizowany był przez PUP w
Kaliszu wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliszu i obejmował działania w zakresie
integracji społecznej bezrobotnych oraz aktywizacji zawodowej w ramach prac społecznie użytecznych.
Grupą docelową PAI były osoby które cechował brak lub znacząco obniżona motywacja do podjęcia
pracy. Program zakładał działania integracyjne i reintegracyjne w okresie od 10 lipca do 10 września
2017 roku, które miały na celu wzmocnienie aktywności i samodzielności w działaniu, zmierzające do
uzyskania zatrudnienia na lokalnym rynku pracy i utrzymaniu go. Działania w zakresie integracji
społecznej bezrobotnych, realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wymiarze 40
godzin miesięcznie, natomiast działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych, realizowane
były przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu, w ramach prac społecznie użytecznych, w wymiarze 40
godzin w miesiącu.
Program opracowano dla 20 osób bezrobotnych, jednakże rozpoczęło go i ukończyło zgodnie z
zaplanowaną ścieżką 19 osób bezrobotnych. U wszystkich osób, które zakończyły udział w PAI
zauważono wzrost kompetencji społecznych oraz aktywności w życiu społecznym, a u zdecydowanej
https://kalisz.praca.gov.pl/zrealizowane
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większości również w życiu zawodowym.
V. 2018 rok
Program Aktywizacja i Integracja
Okres realizacji: 12 marca – 12 maja 2018r.
Program Aktywizacja i Integracja opracowany został dla 13 osób bezrobotnych dla których PUP Kalisz
określił III profil pomocy i którzy realizowali kontrakty socjalne. Program miał na celu rozwinięcie
umiejętności kompetencji społecznych oraz powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego
uczestników poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, grupowe zajęcia warsztatowe oraz grupy
wsparcia, jak również udział w pracach społecznie użytecznych. Program realizowany był przez PUP w
Kaliszu wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliszu i obejmował działania w zakresie
integracji społecznej bezrobotnych oraz aktywizacji zawodowej w ramach prac społecznie użytecznych.
Grupą docelową PAI były osoby które cechował brak lub znacząco obniżona motywacja do podjęcia
pracy. Program zakładał działania integracyjne i reintegracyjne w okresie od 12 marca do 12 maja 2018
roku, które miały na celu wzmocnienie aktywności i samodzielności w działaniu, zmierzające do
uzyskania zatrudnienia na lokalnym rynku pracy i utrzymaniu go. Działania w zakresie integracji
społecznej bezrobotnych, realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wymiarze 40
godzin miesięcznie, natomiast działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych, realizowane
były przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu, w ramach prac społecznie użytecznych, w wymiarze 40
godzin w miesiącu.
Program opracowano dla 13 osób bezrobotnych. Wszystkie osoby zakończyły PAI zgodnie z
zaplanowaną ścieżką. U wszystkich osób, które zakończyły udział w PAI zauważono wzrost kompetencji
społecznych, aktywności w życiu społecznym i w życiu zawodowym. 9 osobom zmieniono profil pomocy
z III (oddaleni od rynku pracy) na II (osoby wymagające wsparcia), co oznacza, że mogą one korzystać z
wszystkich usług i instrumentów rynku pracy oraz działań aktywizacyjnych zleconych przez urząd pracy
oraz innych form pomocy, dzięki którym mogą wejść lub powrócić na otwarty rynek pracy.
Program Aktywizacja i Integracja
Okres realizacji: 9 kwietnia – 9 czerwca 2018r.
Program Aktywizacja i Integracja opracowany został dla 20 osób bezrobotnych dla których PUP Kalisz
określił III profil pomocy i którzy realizowali kontrakty socjalne. Program miał na celu rozwinięcie
umiejętności kompetencji społecznych oraz powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego
uczestników poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, grupowe zajęcia warsztatowe oraz grupy
wsparcia, jak również udział w pracach społecznie użytecznych. Program realizowany był przez PUP w
Kaliszu wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliszu i obejmował działania w zakresie
integracji społecznej bezrobotnych oraz aktywizacji zawodowej w ramach prac społecznie użytecznych.
Grupą docelową PAI były osoby które cechował brak lub znacząco obniżona motywacja do podjęcia
pracy. Program zakładał działania integracyjne i reintegracyjne w okresie od 9 kwietnia do 9 czerwca
2018 roku, które miały na celu wzmocnienie aktywności i samodzielności w działaniu, zmierzające do
uzyskania zatrudnienia na lokalnym rynku pracy i utrzymaniu go. Działania w zakresie integracji
społecznej bezrobotnych, realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wymiarze 40
godzin miesięcznie, natomiast działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych, realizowane
były przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu, w ramach prac społecznie użytecznych, w wymiarze 40
godzin w miesiącu.
Program opracowano dla 20 osób bezrobotnych, jednakże rozpoczęło go i ukończyło zgodnie z
zaplanowaną ścieżką 16 osób bezrobotnych. U wszystkich osób, które zakończyły udział w PAI
zauważono wzrost kompetencji społecznych oraz aktywności w życiu społecznym, a u zdecydowanej
większości również w życiu zawodowym.
Program Aktywizacja i Integracja
Okres realizacji: 9 lipca – 9 września 2018r.
Program Aktywizacja i Integracja opracowany został dla 15 osób bezrobotnych dla których PUP Kalisz
określił III profil pomocy i którzy realizowali kontrakty socjalne. Program miał na celu rozwinięcie
umiejętności kompetencji społecznych oraz powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego
uczestników poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, grupowe zajęcia warsztatowe oraz grupy
https://kalisz.praca.gov.pl/zrealizowane

15 / 17

24.09.2020

Projekty i programy zrealizowane

wsparcia, jak również udział w pracach społecznie użytecznych. Program realizowany był przez PUP w
Kaliszu wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliszu i obejmował działania w zakresie
integracji społecznej bezrobotnych oraz aktywizacji zawodowej w ramach prac społecznie użytecznych.
Grupą docelową PAI były osoby które cechował brak lub znacząco obniżona motywacja do podjęcia
pracy. Program zakładał działania integracyjne i reintegracyjne w okresie od 9 lipca do 9 grudnia 2018
roku, które miały na celu wzmocnienie aktywności i samodzielności w działaniu, zmierzające do
uzyskania zatrudnienia na lokalnym rynku pracy i utrzymaniu go. Działania w zakresie integracji
społecznej bezrobotnych, realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wymiarze 40
godzin miesięcznie, natomiast działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych, realizowane
były przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu, w ramach prac społecznie użytecznych, w wymiarze 40
godzin w miesiącu.
Program opracowano dla 15 osób bezrobotnych, jednakże rozpoczęło go 14 osób a ukończyło zgodnie z
zaplanowaną ścieżką 13 osób bezrobotnych. U wszystkich osób, które zakończyły udział w PAI
zauważono wzrost kompetencji społecznych oraz aktywności w życiu społecznym, jak i w życiu
zawodowym.
Program Aktywizacja i Integracja
Okres realizacji: 8 października – 8 grudnia 2018r.
Program Aktywizacja i Integracja opracowany został dla 13 osób bezrobotnych dla których PUP Kalisz
określił III profil pomocy i którzy realizowali kontrakty socjalne. Program miał na celu rozwinięcie
umiejętności kompetencji społecznych oraz powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego
uczestników poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, grupowe zajęcia warsztatowe oraz grupy
wsparcia, jak również udział w pracach społecznie użytecznych. Program realizowany był przez PUP w
Kaliszu wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaliszu i obejmował działania w zakresie
integracji społecznej bezrobotnych oraz aktywizacji zawodowej w ramach prac społecznie użytecznych.
Grupą docelową PAI były osoby które cechował brak lub znacząco obniżona motywacja do podjęcia
pracy. Program zakładał działania integracyjne i reintegracyjne w okresie od 8 października do 80
grudnia 2018 roku, które miały na celu wzmocnienie aktywności i samodzielności w działaniu,
zmierzające do uzyskania zatrudnienia na lokalnym rynku pracy i utrzymaniu go. Działania w zakresie
integracji społecznej bezrobotnych, realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
wymiarze 40 godzin miesięcznie, natomiast działania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu, w ramach prac społecznie użytecznych, w
wymiarze 40 godzin w miesiącu.
Program opracowano dla 13 osób bezrobotnych. Wszystkie osoby bezrobotne zakończyły
Program zgodnie z zaplanowaną ścieżką. U wszystkich osób, które zakończyły udział w PAI zauważono
wzrost kompetencji społecznych oraz aktywności w życiu społecznym, jak i w życiu zawodowym.
Ponadto, 8 osobom zmieniono profil pomocy z III (oddaleni od rynku pracy) na II (osoby wymagające
wsparcia), co oznacza, że mogą one korzystać z wszystkich usług i instrumentów rynku pracy oraz
działań aktywizacyjnych zleconych przez urząd pracy oraz innych form pomocy, dzięki którym mogą
wejść lub powrócić na otwarty rynek pracy.
Aktualizacja: 06.11.2019r.
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