
 

  

 

 
Informacja z realizacji przez PUP w Sokółce projektu  

 „Ku lepszej przyszłości” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

 
Projekt „Ku lepszej przyszłości” był projektem systemowym, 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 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności 

zawodowej osób bezrobotnych.  

 
Projekt realizowany był w okresie 1.01.2008 r. - 31.12.2014 r.  na podstawie 

Umowy ramowej nr UDA-POKL.06.01.03-20-012/08-00 z dnia 14 marca 2008 r.  

i Aneksu nr UDA-POKL.06.01.03-20-012/08-17 z dnia 23 czerwca 2014 r. 

 

Cel główny projektu: Zwiększenie szans na zatrudnienie osób bezrobotnych zarejestrowanych 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce.  

Cele szczegółowe:  
1. podniesienie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych kobiet i mężczyzn zgodnie z wymogami 

lokalnego rynku pracy, 
2. zdobycie doświadczenia zawodowego przez osoby bezrobotne, 
3. promocja przedsiębiorczości wśród osób bezrobotnych. 

 
    Budżet projektu przedstawiał się następująco:                                                                     /zł/ 

Wyszczególnienie
Plan ogółem

2008 - 2014
Wykonanie

Wartość całkowita,

w tym:

        wkład własny (FP) 2 386 100 2 354 679

        kwota dofinansowania 22 801 300 22 621 608

        wkład prywatny 432 140 432 140

25 408 42725 619 540

 



Projekt  „Ku lepszej przyszłości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

W ramach projektu grupę docelową stanowiły osoby bezrobotne zarejestrowane 

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce, w tym w szczególności osoby znajdujące się 

w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienione w art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.2015.149). 

Kompleksowym wsparciem w ramach projektu objęto: 
 

Lp. Wyszczególnienie
Osoby objęte wsparciem 

w latach 2008 -2014

1. Liczba beneficjentów ogółem 3 958

2. poradnictwo zawodowe 3 913

3. pośrednictwo pracy 3 460

szkolenia: 

      - grupowe 447

      - indywidualne 19

5. staże 2 535

6. przygotowanie zawodowe 319

7. prace interwencyjne 412

8. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 287

9. prace interwencyjne z wyposażeniem stanowiska pracy dla 50+ 14

10. doposażenie/wyposażenie miejsca pracy 140

4.

 
 

 

 
Sokółka, dn. 15.05.2015 r. 
Sporz.: Anna Olechno 
             specjalista ds. programów 

        
 


