
DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE

ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PROWADZONE W LATACH 2010-2015 
PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W

CIESZYNIE



EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY – CEL

Fundusz ten najczęściej kojarzony jest z organizacją
szkoleń, warsztatów, staży, lecz został stworzony
przede wszystkim by poprawić jakość i dostępność
miejsc pracy i możliwości zatrudnienia w Unii
Europejskiej. Środki z EFS można przeznaczyć m.in. na
działania związane z:

 promocją aktywnej polityki rynku pracy mającą na
celu przeciwdziałanie i zapobieganie bezrobociu;

 przeciwdziałaniem zjawisku wykluczenia
społecznego;

 kształceniem ustawicznym;

 rozwojem przedsiębiorczości;

 doskonaleniem kadr gospodarki;

 zwiększeniem dostępu i uczestnictwa kobiet na
rynku pracy.



PO K(O)L(EI)... 
PROJEKTY KONKURSOWE

1 marca 2009r. do 
31 maja 2010r.

Barometr Rozwoju 
Gospodarczego

1 stycznia 
2010r. do 31 

grudnia 2011r.

Nowa jakość –
Nowe 

możliwości II

1 marca 2010 do  
31 sierpnia 2011r. 

Centrum 
Partnerstwa 
Lokalnego

1 października 2011r. 
do 30 sierpnia 2012r. 

Działajmy Razem

1 stycznia 2012r.
Do 31 stycznia 2013r.

Nowa jakość - Nowe 
możliwości III

1 listopad 2012r. 
do 31 maj 2013r.

Kolorowe jutro

1 luty 2013r. 
do 31 stycznia 

2015r.

Nowa jakość -
Nowe 

możliwości IV

1 czerwiec 2013r. 
do 31 lipiec 2014r.

Języki nam nie obce

1 wrzesień 2013r. 
do 31 grudzień 2014r.

DOBRY STAŻ I PRACĘ 
MASZ!”

1 styczeń 2015r. 
do październik 2015r.

Młodzież stela na staż 
się wybiera



PROJEKTY SYSTEMOWE

„Kreuj rzeczywistość 
–zainwestuj w 

siebie”

Okres realizacji: 
01.01.2008r. 

do 31.12.2014r.

Wartość projektu w 
latach 2008-2014

30 225 771,20 zł

„Kierunek 
przedsiębiorczość”

Wartość całego 
projektu:

34 880 096,33 zł 

(w tym PUP Cieszyn

1 155 281,10 zł)

Okres realizacji: 

01.06.2013r. 
do 30.06.2015r.



CIESZYŃSKI BAROMETR ROZWOJU

GOSPODARCZEGO - PODDZIAŁANIE 8.1.2 POKL

 Celem projektu było

przeprowadzenie badań

lokalnego rynku pracy pod

kątem zachodzących na nim

zmian, kierunków kształcenia,

oczekiwań pracodawców jak

również upowszechnienia

opracowanych analiz, które

pomogły stworzyć właściwe

mechanizmy zaradcze oraz

zaplanować przyszłe, lokalne

działania.

 Wartość projektu: 320 562 zł



CENTRUM PARTNERSTWA LOKALNEGO

– PODDZIAŁANIE 6.1.1 POKL

 Projekt zakładał promowanie
idei współpracy i partnerstwa
trójsektorowego: samorządu,
biznesu i organizacji
pozarządowych w celu
podniesienia efektywności oraz
jakości dialogu społecznego w
regionie aby szybciej reagować
i skuteczniej rozwiązywać
problemy na lokalnym rynku
pracy. Realizowany w
partnerstwie z Fundacją
Rozwoju Przedsiębiorczości
Społecznej „Być Razem” z
Cieszyna.

 Wartość projektu: 337 065,65 zł



DZIAŁAJMY RAZEM – DZIAŁANIE 6.3 PO KL

 Celem projektu było podniesienie zdolności do
zatrudnienia 90 uczestników projektu,
zamieszkujących gminy wiejskie, miejsko-wiejskie
oraz miasta do 25 tysięcy mieszkańców z terenu
powiatu cieszyńskiego.

 W ramach projektu zrealizowano:

- spotkania w gminach dla osób bezrobotnych z
pośrednikami pracy, liderami klubu pracy oraz
doradcami zawodowymi,

- szkolenia zawodowe dla 13 uczestników spotkań
w gminach

 Wartość projektu: 33 355,00zł



„ZYSKAJ PRACĘ” - PODDZIAŁANIE 6.1.1 POKL

 Celem projektu było uzyskanie
zatrudnienia przez co najmniej
20 uczestników/uczestniczek
projektu do 3 miesięcy od
zakończonego udziału w
projekcie.

 W ramach projektu
realizowane były warsztaty
umiejętnego poruszania się na
rynku pracy oraz
zorganizowano staże dla 51
uczestników/czek. Efektem
projektu było podjęcie pracy
prze 42 osoby (co daje ok. 83%
efektywność zatrudnieniową!)

 Wartość projektu: 641 233,53 zł



„KOLOROWE JUTRO”
 Celem projektu była integracja 

społeczna i zawodowa 10 
bezrobotnych kobiet 
zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Cieszynie 
zamieszkujących gminy wiejskie, 
wiejsko-miejskie oraz miasta do 25 tys. 
mieszkańców.

 W ramach projektu zrealizowane 
zostały:

- zajęcia integracyjne z psychologiem,

- zajęcia z doradcą zawodowym,

- zajęcia z liderami klubu pracy,

- szkolenia „Nowoczesna sprzedawczyni” 
oraz „Organizator sprzedaży 
internetowej”

- spotkania z doradcą, pośrednikiem i 
liderem klubu pracy mające na celu 
określić dalszą drogę zawodową 
uczestniczek 

 Wartość projektu: 40 697,00 zł



NOWA JAKOŚĆ - NOWE MOŻLIWOŚCI

EDYCJA II ORAZ III 

 Celem projektów było 

upowszechnianie pośrednictwa 

pracy i poradnictwa 

zawodowego, zwiększenie 

dostępu do świadczonych przez 

nich usług oraz rozwój 

instrumentów ukierunkowanych 

na wczesną identyfikacje 

indywidualnych potrzeb osób 

bezrobotnych, poszukujących 

pracy oraz pracodawców.

 W projektach obyły się szkolenia 

zawodowe dla zatrudnionych w 

ramach projektu pracowników, 

organizację seminariów dla 

pracodawców oraz konferencji 

podsumowującą projekt. 

 Wartość projektów: 459 584,32 zł



JĘZYKI NAM NIE OBCE - 9.6.2 POKL

 Celem projektu było

upowszechnienie idei uczenia

się języków obcych w systemie

pozaformalnym i nabycie

kompetencji językowych

z języka angielskiego

i niemieckiego (potwierdzone

stosownym certyfikatem).

 W ramach projektu odbyły się

konsultacje z lektorami języka

niemieckiego oraz angielskiego,

zorganizowano kursy języka

niemieckiego oraz języka

angielskiego na poziomach A1

oraz A2 oraz zapewniono

możliwość uzyskania certyfikatu

TELC (po zdaniu

odpowiedniego egzaminu).

 Wartość projektu: 83 860,50 zł



DOBRY STAŻ I PRACĘ MASZ! – 6.1.1 POKL

 Celem projektu było uzyskanie

zatrudnienia przez co najmniej 40%

uczestników/uczestniczek projektu.

 Projekt był skierowany do grupy 57

absolwentów szkół.

 W ramach projektu realizowane były

zajęcia w ramach wsparcia

psychologiczno- doradczego oraz

zorganizowano staże u samodzielnie

wybranego pracodawcy dla 57

uczestników/czek.

 62 uczestników/czek zakończyło,

zgodnie z założeniami, udział w

projekcie. 56 osób z nich podjęło

zatrudnienie – przekłada się to na

90,3% efektywność zatrudnieniową.

 Wartość projektu: 692 038,00 zł



MŁODZIEŻ STELA NA STAŻ SIĘ WYBIERA

- 6.1.1 POKL
 Celem jest uzyskanie zatrudnienia

przez min. 12 uczestniczek/ków
projektu, zarejestrowanych w PUP
Cieszyn.

 Projekt skierowany jest do 34 os.

bezrobotnych, którzy nie ukończyli
30r.ż. i mogli zostać skierowani na staż.

 W ramach projektu zaplanowano
następujące działania:

- spotkanie z doradcą zawodowym,

który określi predyspozycje zawodowe
osoby,

- warsztaty aktywnego poszukiwania
pracy,

- wsparcie uczestników projektu poprzez
poradnictwo zawodowe.

- sześciomiesięczne staże u
organizatorów.

 Wartość projektu 295 040 zł



PROJEKT SYSTEMOWY 6.1.3 POKL – KREUJ

RZECZYWISTOŚĆ - ZAINWESTUJ W SIEBIE

 Celem projektu było podniesienie aktywności 

zawodowej uczestników/czek zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie jako osoby 

bezrobotne.

 Projekt kierowany był przede wszystkim dla osób 

będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Wartość projektu
w 2008 roku:

2 568 698,20 zł

Wartość projektu
w 2009 roku:
4 063 400 zł

Wartość projektu
w 2010 roku:

5 452 873,00 zł

Wartość projektu
w 2011 roku:

2 060 200,00 zł

Wartość projektu
w 2012 roku:

2 314 400,00 zł

Wartość projektu 
w 2013 roku:

5 726 200,00 zł

Wartość projektu 
w 2014 roku:

8 040 000,00 zł



574 osoby bezrobotne skorzystały ze szkoleń zawodowych, staży, przygotowania
zawodowego, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz
szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa
pracy.

2008

2010

2009

342 osoby bezrobotne skorzystały ze szkoleń zawodowych, staży, jednorazowych
środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz szkoleń z zakresu
przedsiębiorczości oraz pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego

655 osób bezrobotnych skorzystało ze szkoleń zawodowych, staży , jednorazowych
środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz poradnictwa zawodowego
i pośrednictwa pracy.

2011

2012

2013

345 osób bezrobotnych skorzystało ze szkoleń zawodowych, staży, jednorazowych
środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pośrednictwa pracy
i poradnictwa zawodowego.

269 osób bezrobotnych skorzystało ze szkoleń zawodowych, staży, jednorazowych
środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pośrednictwa pracy
i poradnictwa zawodowego.

665 osób bezrobotnych skorzystało ze szkoleń zawodowych, staży, jednorazowych
środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pośrednictwa pracy
i poradnictwa zawodowego.

2014 956 osób bezrobotnych skorzystało ze szkoleń zawodowych, staży, jednorazowych
środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pośrednictwa pracy
i poradnictwa zawodowego.



PROJEKT SYSTEMOWY 6.2 POKL – KIERUNEK

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 Celem głównym projektu było 

pobudzenie aktywności zawodowej 

1230 osób z województwa śląskiego 
poprzez udzielenie wsparcia 

stymulującego podjęcie działalności 

gospodarczej. W Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Cieszynie całą 

ścieżkę projektową zakończyło 45

osób, które otrzymały dotację na 
podjęcie działalności gospodarczej.

 W ramach projektu uczestnicy/czki

skorzystali z poradnictwa 

zawodowego, szkoleń z zakresu 

zakładania i prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej, wybranych 

szkoleń specjalistycznych oraz ze 

środków finansowych na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej (maks. 21 

920,32 zł)



NOWA PERSPEKTYWA 2014-2020

 Perspektywa na lata 2014-2020 będzie

wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych

programów operacyjnych zarządzanych przez

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz 16

programów regionalnych zarządzanych przez

Urzędy Marszałkowskie.

 Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie skupiać się

będzie na realizacji zadań mieszących się

głównie w ramach dwóch programów

operacyjnych tj. Programu Operacyjnego

Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa

Śląskiego 2014-2020



PROJEKTY SYSTEMOWE

Aktywizacja osób 
młodych 

pozostających bez 
pracy w powiecie 

cieszyńskim (I)

Okres realizacji: 
01.02.2015r. 

do 31.12.2015r.

Wartość projektu 

3 504 300,00 zł

Aktywizacja osób 
bezrobotnych w wieku 
30 + zarejestrowanych 

w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w 

Cieszynie (I)

Wartość całego 
projektu:

2 154 000,00 zł

Okres realizacji: 

01.04.2015r. 
do 31.12.2015.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 1.1.1 PO WER

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

2014-2020 – 7.2 RPO WŚl



AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH

BEZ PRACY W POWIECIE CIESZYŃSKIM (I)

 Celem projektu jest zwiększenie 
możliwości zatrudnienia osób 
młodych w wieku 18-29 lat 
pozostających bez pracy w 
powiecie cieszyńskim.

 W 2015r. wsparciem planuje się 
objąć 486 młodych osób 
bezrobotnych

 W ramach projektu przewidziano 
następujące formy wsparcia:

- pośrednictwo pracy oraz 
poradnictwo zawodowe, którymi 
objęci zostaną wszyscy uczestnicy 
projektu,

- staże,

- przyznanie jednorazowych środków 
na podjęcie działalności 
gospodarczej,

- szkolenia grupowe,

- bony szkoleniowe,

- bony na zasiedlenie



AKTYWIZACJA OSÓB BEZROBOTNYCH W WIEKU 30 + 
ZAREJESTROWANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE

PRACY W CIESZYNIE (I)

 Celem projektu jest zwiększenie
możliwości zatrudnienia osób w
wieku 30 + pozostających bez
pracy.

 Przedstawienie konkretnej oferty
aktywizacji zawodowej poprzedzi
analiza umiejętności, predyspozycji
i problemów zawodowych danego
uczestnika.

 W projekcie przewidziano
następujące formy wsparcia:

- pośrednictwo pracy oraz
poradnictwo zawodowe,

- staże,

- przyznanie jednorazowych środków
na podjęcie działalności
gospodarczej,

- refundację kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanej osoby bezrobotnej,

- szkolenia grupowe,

- staże.



CO DALEJ PLANUJEMY?

 Urząd na bieżąco będzie starał się pozyskiwać fundusze
na realizację projektów w nowej perspektywie
budżetowej.

 Do tej pory złożone zostały dwa wnioski na konkursy w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój oraz Regionalnego Program WŚl 2014-2020

 POWER - Projekt „Stawiamy na działanie” – 35 osób
bezrobotnych do 25r.ż, organizacja warsztatów „Aktywni
na rynku pracy”, organizacja staż (8-miesięcznych) oraz
bony stażowe

 RPO WŚl – „Do pracy wskocz – sukcesów poczuj moc” –
40 osób bezrobotnych, powyżej 30r.ż, zamieszkujących
gminę Skoczów. W ramach projektu zaplanowano
zajęcia aktywizacyjne, staże (6 miesięcy), szkolenia
indywidualne, prace interwencyjne, refundacje części
kosztów wynagrodzenia dla uczestników/czek pow. 50r.ż.



Dziękujemy za uwagę!

Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy 
Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie

Joanna Pytlińska
poczta@pup.cieszyn.pl

Biuro Projektów
Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie

mailto:poczta@pup.cieszyn.pl

