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Program Specjalny Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku dofinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej  

skierowany do bezrobotnych rodziców posiadających na utrzymaniu co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat 
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Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku realizuje 

P R O G R A M  S P E C J A L N Y 
 

ppnn..  „„AAKKTTYYWWNNII  RROODDZZIICCEE””   
   

w okresie od 07 maja 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 

Kwota dofinansowania: 195 000 zł 
 

Celem programu specjalnego pn. „AKTYWNI RODZICE” jest udzielenie kompleksowego 

wsparcia poprzez objęcie działaniami aktywizującymi 23 osób bezrobotnych (13 kobiet,  

10 mężczyzn) mieszkańców powiatu lęborskiego zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Lęborku,  
 

które są rodzicami  posiadającymi na utrzymaniu co najmniej 1 dziecko w wieku do 

6 lat, oraz należących do co najmniej jednej z następujących grup: osób 

długotrwale bezrobotnych, bez wykształcenia średniego, z terenów wiejskich, kobiet, 

które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,  
 

w stosunku do których dotychczas zastosowane usługi  

i instrumenty rynku pracy okazały się niewystarczające  

do trwałego wejścia na rynek pracy. 
 

 

W ramach projektu przewidziano do realizacji: 

 Staże,  

 Prace interwencyjne,  

 Szkolenia: „Kasjer handlowy”, „Spawacz”  

 Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy, 

 Specyficzny element wspierający zatrudnienie – „Bon wizerunkowy” dla osób 

skierowanych na staż, prace interwencyjne, szkolenie, zatrudnionych w ramach 

refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 

 Jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej (dotacje), 
 Specyficzny element wspierający zatrudnienie – 3 m-czne wsparcie finansowe  

w postaci częściowej refundacji opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne 

(ZUS) i ubezpieczenie zdrowotne. 
 

JUŻ DZIŚ ZGŁOŚ SWOJĄ KANDYDATURĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

                                                         

Informacja dla osób zainteresowanych 
Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 

Pośrednictwo pracy: pok. 203, 207, tel. (59) 866 71 40 - 42, 48-50 
Prace interwencyjne: pok. 102 tel. (59) 866 71 25 - 26 

 Dotacje i refundacje: pok. 103 tel. (59) 866 71 27 - 28  
Poradnictwo zawodowe: pok. 204, 206 tel. (59)866 71 43-44, 46-47 

Szkolenia i przekwalifikowania: pok. 208 tel. (59) 866 71 51 - 52 


