
Powiatowy Urząd Pracy 
w Legnicy przedstawia 
informacje o zrealizowanym 
projekcie „Nowe 
możliwości II”, który był 
współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego



-9 doradców zawodowych, w tym: 
7 kobiet (K) i 2 mężczyzn (M)

-8 pośredników pracy -8 (K) 
Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy

dofinansowanie stanowisk pracy, szkolenia

GRUPA 
DOCELOWA

FORMY 
WSPARCIA

 

OKRES 
REALIZACJI 01.04.2010 r. - 31.03.2012 r.

WARTOŚĆ
1 130 800 zł, w tym kwota dofinansowania 
z EFS – 961 180,00  zł

Założenia projektu „Nowe możliwości II”



 

wzmocnienie i rozwój potencjału 
kadrowego PUP w Legnicy oraz 
utrzymanie standardów świadczonych 
usług

CELE PROJEKTU

upowszechnianie 
pośrednictwa pracy
i doradztwa zawodowego 
w powiecie legnickim

podniesienie 
kwalifikacji 
zawodowych  
uczestników (15K 
i 2M)

Cele projektu „Nowe możliwości II”



 

Przedsięwzięcia zrealizowane w ramach projektu „Nowe 
możliwości II”

Szkolenia podnoszące kwalifikacje pośredników  pracy (8K)  i doradców 
zawodowych (7K i 2 M);

Upowszechnianie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego  na 
terenach wiejskich, dzięki  obsłudze osób bezrobotnych w Gminach: 
Kunice, Krotoszyce i Miłkowice;

Zwiększenie liczby przyjętych osób w okresie realizacji projektu, w tym  liczby 
osób  przyjętych przez pośredników pracy  oraz  liczby osób przyjętych przez 
doradców zawodowych.



 

Skuteczna aktywizacja osób 
zarejestrowanych 

w PUP poprzez trafny dobór 
odpowiednich usług 

i instrumentów rynku pracy – 2 K

Szkolenie z zakresu pracy 
z osobami, których stosunek 
wygasł lub został rozwiązany 

z przyczyn niedotyczących 
pracowników – 15K i 2M

Realizacja i wdrażanie równości 
szans kobiet 

i mężczyzn – 15K i 2 M

Tematyka 
szkoleo 
zrealizowanych 
w ramach 
projektu



 

Pośrednictwo 
pracy

Usługi świadczone w Gminach: Kunice, Krotoszyce i Miłkowice

Realizacja spotkao w Gminach możliwa była dzięki 
uprzejmości  Władz Gmin, które bezpłatnie udostępniały 
lokale do świadczenia usług. 

W ramach świadczonych usług osoby zainteresowane  
miały dostęp do aktualnych oferty pracy, otrzymywały 
informacje o możliwości szkolenia, stażu, pracach 
interwencyjnych, warunkach otrzymania środków 
finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
W ramach porady zawodowej,  udzielanej przez doradców 
zawodowych, osoby bezrobotne
i poszukujące pracy  uzyskiwały pomoc w wyborze 
odpowiedniego zawodu  i miejsca 
zatrudnienia, otrzymywały informację
o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia
i kształcenia.
W  Gminach organizowane były również grupowe porady 
zawodowe dla osób bezrobotnych.

Poradnictwo 
zawodowe 
i informacja 
zawodowa 



 

Usługi świadczone w Gminach: Kunice, Krotoszyce i Miłkowice 
– ujęcie liczbowe
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Liczba zorganizowanych spotkao 
w poszczegóolnych gminach

Liczba przyjętych osób

Efektywnośd zatrudnieniowa wg 
stanu na 11.05.2012 r.



 

Rezultaty i produkty osiągnięte w ramach projektu „Nowe możliwości II”

L.p. Rezultaty/produkty Wartość zakładana Wartość osiągnięta

% osiągnięcia 

zakładanych wartości 

wskaźników

1. Rezultaty twarde

1.1

Utrzymanie przez doradców zawodowych 
i pośredników pracy obsługi liczbowej 
klientów na poziomie nie niższym jak w 
okresie od 01.04.08r.-31.03.10r.: - - -

-doradcy min. 2500 9356 374%

-pośrednicy min. 15000 33948 226%

1.2

Podniesienie kwalifikacji zawodowych 
uczestników z zakresu pracy z osobami, 
których stosunek pracy wygasł lub został 
rozwiązany z przyczyn niedotyczących 
pracowników 17 osób (15K,2M) 17 osób (15K,2M) 100%

1.3
Podniesienie kwalifikacji z zasady równości 
szans K i M 17 osób (15K,2M) 17 osób (15K,2M) 100%

1.4
Podniesienie kwalifikacji z zakresu 
skutecznej aktywizacji osób bezrobotnych 2K 2K 100%

1.5

Wzrost dostępności usług rynku pracy na 
terenach wiejskich w powiecie legnickim-
potwierdzenie protokół i lista obecności z 
wyjazdu do gminy wiejskiej

30 protokołów i 30 list 
obecności z wyjazdów do 

Gmin: Krotoszyce, 
Miłkowice i Kunice

30 protokołów i 30 list 
obecności z wyjazdów do 

Gmin: Krotoszyce, 
Miłkowice i Kunice 100%



 

Rezultaty i produkty osiągnięte w ramach projektu „Nowe możliwości II” c.d.

L.p. Rezultaty/produkty Wartość zakładana Wartość osiągnięta

% osiągnięcia 

zakładanych 

wartości 

wskaźników

1.6

Utrzymanie stanowisk pracy, dofinansowanie 15,75 etatów 17 osób (15K,2M) 17 osób (15K,2M) 100%

-doradcy zawodowi 9 osób (7,75 etatu) 9 osób (7,75 etatu) 100%

-pośrednicy pracy 8 osób (8 etatów) 8 osób (8 etatów) 100%

1.7

Liczba kluczowych pracowników PUP, którzy zakooczyli udział w 
szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym istotnych z 
punktu widzenia regionalnego rynku pracy 17 osób (15K,2M) 17 osób (15K,2M) 100%

2. Rezultaty miękkie

2.1 Wzrost motywacji uczestników
90%  uczestników uzna, że wzrosła ich 

motywacja 16 100%

2.2 Wzrost umiejętności pracowniczych
90% uczestników uzna, że wzrosły ich 

umiejętności pracownicze 16 100%

3. Produkty

3.1 Listy obecności z wyjazdów do gmin wiejskich 30 30 100%

3.2 Protokoły z wyjazdów do gmin wiejskich 30 30 100%

3.3
Liczba godzin pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego  
przypadająca na wychowanków domów dziecka 100 112 112%


