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Informacja z realizacji przez PUP w Sokółce projektu 
„PROFESJONALIŚCI” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

Projekt „PROFESJONALIŚCI” był projektem konkursowym, współfinansowanym ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 
2007-2013 
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich  
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie  
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na 
rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.  

 

Realizacja projektu obejmowała okres od 1.05.2008 r. do 30.09.2015 r. zgodnie z Umową 

o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.06.01.02-20-012/08-00  

z dnia 12 czerwca 2008 r.  

i Aneksem nr UDA-POKL.06.01.02-20-012/08-04 z dnia 8 października 2013 r. 

 

Cel główny projektu: Wzmocnienie i rozwój instytucjonalny PUP w Sokółce.  
 
Cele szczegółowe: 
1. wsparcie potencjału kadrowego PUP w Sokółce poprzez zatrudnienie doradców zawodowych 

i pośredników pracy, 
2. podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników PUP w Sokółce zajmujących się 

aktywizacją zawodową osób bezrobotnych. 
 

Budżet projektu przedstawiał się następująco:                          /zł/ 

Wartość całkowita ogółem, 

w tym:
900 597,77 900 515,00 100

765 508,10 765 437,75 100

       wkład własny 135 089,67 135 077,25 100

Wyszczególnienie
Plan na 

2008 -2015
% planu

       dotacja rozwojowa + 

       płatność ze środków europejskich

Wykonanie

 
 

 
 
 
 
 



 
W ramach projektu zatrudnione zostały w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce 4 osoby 

(pośrednicy pracy i doradcy zawodowi). 

 
 

Ponadto kluczowi pracownicy urzędu uczestnicząc w nw. szkoleniach podnieśli swoje 

kwalifikacje oraz nabyli nowe umiejętności na rzecz poprawy jakości usług i sprawnej obsługi 

klientów: 
 

1. Metoda Hiszpańska  – uczestniczyło w nim 2 doradców zawodowych, 

2. Działanie pośrednictwa pracy wg standardów a nowelizacja ustawy o promocji (…) w praktyce 

– uczestniczyło w nim 3 pośredników pracy, 

3. Zasady tworzenia i wdrażania Indywidualnych Planów Działania – uczestniczył w nim 1 doradca 

zawodowy, 

4. Badanie predyspozycji zawodowych i osobowościowych osób bezrobotnych - bilans 

kompetencji – uczestniczył w nim 1 doradca zawodowy, 

5. Indywidualny Plan Działania - narzędzie pracy doradcy zawodowego i pośrednika pracy - 

dokumentacja oraz realizacja w praktyce – uczestniczyło w nim 

2 pośredników pracy, 

6. Efektywna współpraca pośredników z doradcami w PUP – uczestniczył w nim 1 pośrednik 

pracy, 

7. Prawidłowa realizacja usług rynku pracy zgodnie ze standardami obowiązującymi od 

29 grudnia 2010 r. oraz zadania pracowników publicznych służb 

zatrudnienia w zakresie realizacji usług – uczestniczył w nim 

1 specjalista ds. rozwoju zawodowego 

8. Pisanie projektów konkursowych PO Kapitał Ludzki od A do Z – nowe możliwości pozyskiwania 

środków do urzędów pracy. Zasada równości szans. Nowości 

w sprawozdawczości, nowy Generator Wniosków PO KL  w 2011 r. - 

uczestniczył w nim 1 specjalista ds. programów, 

9. Metodologia prowadzenia zajęć aktywizacyjnych. Tworzenie banku programów zajęć 

aktywizacyjnych w oparciu o standardy i ustawę o promocji (…). 

Prawidłowe dokumentowanie pracy lidera - uczestniczył w nim 1 lider 

klubu pracy, 

10. Tworzenie kompletnej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w szkoleniach - ogłoszenia, SIWZ, korespondencja z wykonawcami, 

nowe protokoły - w przetargu nieograniczonym. Zajęcia warsztatowe 

- uczestniczył w nim 1 specjalista ds. rozwoju zawodowego, 

11. Indywidualny Plan Działania - uczestniczyło w nim 2 pośredników pracy, 

12. Zasada konkurencyjności i prawo zamówień publicznych w ramach środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w roku 2012 - uczestniczył w nim 1 specjalista 

ds. rozwoju zawodowego, 



13. Dobre praktyki tworzenia i realizacji skutecznych Indywidualnych Planów Działania - 

uczestniczył w nim 1 doradca zawodowy i 1 specjalista ds. rozwoju 

zawodowego, 

14. Profesjonalna organizacja targów pracy, giełd pracy i konferencji jako aktywne narzędzie 

promocji usług rynku pracy w 2012 r. - uczestniczył w nim 1 pośrednik 

pracy, 

15. Warsztat pośrednika – marketing, promocja, organizacja targów i giełd pracy. Współpraca 
z pracodawcami, przyjmowanie i realizacja ofert krajowych w ramach 
sieci EURES. Zatrudnianie cudzoziemców w 2013 roku. Analiza 
i monitoring rynku pracy - uczestniczyło w nim 2 pośredników pracy, 

16. Doradca klienta – ekspert usług rynku pracy 2014 roku - uczestniczył w nim 1 specjalista ds. 
rozwoju zawodowego. 
 

  Łącznie w okresie realizacji projektu w 16 merytorycznych szkoleniach udział wzięło 
23 kluczowych pracowników PUP Sokółka. 

 

   
Realizacja projektu pn. ”PROFESJONALIŚCI” w dużym stopniu zaspokoiła nie tylko potrzeby 

kadrowe Powiatowego Urzędu Pracy w Sokółce, ale również oczekiwania klientów w zakresie 
sprawnej i profesjonalnej obsługi.  
 
 

Sokółka, dn. 6.10.2015 r. 
Sporz.: Anna Olechno 
             specjalista ds. programów       


