
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zaprasza osoby bezrobotne do udziału w projektach 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Do współpracy przy realizacji projektów 

zapraszamy także pracodawców.   

 

 

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy w powiecie kozienickim (III)”. Projekt ten jest wdrażany  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER).  Realizacja projektu zakończy się z dniem 31.12.2019r. 

Powyższy projekt skierowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn w wieku 18-29 lat  należących do 

kategorii NEET (osoby młode, które nie pracują, nie szkolą się i nie uczestniczą w kształceniu formalnym w 

trybie stacjonarnym). Będą to osoby zarejestrowane w PUP w Kozienicach dla których określono I lub II profil 

pomocy. Założone w ramach projektu formy wsparcia to staże, szkolenia indywidualne, jednorazowe środki na 

podjęcie działalności gospodarczej oraz bony na zasiedlenie.  

Do udziału w projekcie w sposób szczególny zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby 

długotrwale bezrobotne (według definicji określonej dla PO WER).  

  

 

 

 PUP w Kozienicach kontynuuje realizację projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej 

pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (II)”. Realizacja projektu kończy się 31.12.2018r. Projekt 

wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 

2020 (RPO WM).  

W ramach projektu wsparciem obejmowane są bezrobotne kobiety i mężczyźni w wieku 30 lat i powyżej, 

zarejestrowane w PUP w Kozienicach. Będą to osoby dla których określono I lub II profil pomocy.  

Do udziału w projekcie zapraszamy przede wszystkim osoby długotrwale bezrobotne (bezrobotne 

powyżej 12 miesięcy od dnia ostatniej rejestracji w PUP), oraz osoby w wieku 50 lat i powyżej. Pozostałe 

kategorie aktywizowane w projekcie to: osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach 

 (z wykształceniem maksymalnie ponadgimnazjalnym) oraz bezrobotne kobiety. W roku 2018 zaplanowano 

realizację staży oraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.  

 

 

 

 



Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizuje również programy aktywizacji osób bezrobotnych 

finansowane ze środków rezerwy Funduszu Pracy.  

Program regionalny MAZOWSZE 2018 skierowany jest do bezrobotnych kobiet i mężczyzn 

zamieszkujących tereny wiejskie. W ramach programu osoby bezrobotne mogą skorzystać z takich form 

aktywizacji jak: staże, roboty publiczne, prace interwencyjne, zatrudnienie w ramach refundacji wyposażenia 

stanowiska pracy, bony na zasiedlenie i bony szkoleniowe.  

Rozpoczęto również realizację programu aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. 

Wsparciem zostanie objętych 40 osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w PUP  

w Kozienicach. Program zakłada aktywizację w formie staży, robót publicznych oraz prac interwencyjnych.  

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizuje również program staży w placówce ARIMR. Staże 

adresowane są do bezrobotnych mieszkańców powiatu kozienickiego zamieszkujących gminy wiejskie i gminę 

miejsko-wiejską, w tym także do osób długotrwale bezrobotnych.  

 W ramach powyższych programów i projektów osoby bezrobotne korzystają z pośrednictwa pracy 

 i poradnictwa zawodowego. Osoby zainteresowane udziałem w projektach szczegółowe informacje mogą 

uzyskać pod numerem telefonu 48 614 66 81 a także w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach - 

ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice w pokoju nr. 10.  

Efektem działań realizowanych przez PUP w ramach projektów ma być osiągnięcie jak najwyższej 

efektywności zatrudnieniowej (mierzonej zgodnie z dokumentami programowymi dotyczącymi realizacji 

poszczególnych projektów).  
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