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Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku 
 

 
 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

realizowany w okresie 1 styczeń 2008 – 31 grudzień 2013 

na terenie powiatu lęborskiego w województwie pomorskim 
 

Kwota dofinansowania pozyskana w 2011 roku – 1 566 700 zł 
 

W 2011 roku zaplanowano działania dla  150 osób bezrobotnych (87 kobiet, 63 mężczyzn)  

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku  
 

W ramach projektu w 2011 roku założono do realizacji: 
 

 

 staże – 91 osób (61 kobiet, 30 mężczyzn)  
 szkolenia – 16 osób (8 kobiet, 8 mężczyzn) - „Pracownik obsługi turystycznej”, „Hurtownik z obsługą wózków 

widłowych” 

 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dotacje) – 43 osoby (18 kobiet, 

25 mężczyzn) 
 zwrot kosztów przejazdu do miejsca odbywania stażu, szkolenia – 30 osób (19 kobiet, 11 mężczyzn) 
 

Działania towarzyszące (realizowane poza projektem): 
 

 usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej 

 usługi pośrednictwa pracy 

 zajęcia aktywizujące w Klubie Pracy 

 szkolenia z zakresu podejmowania działalności gospodarczej dla osób ubiegających się 

o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 
 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach Europejskiej 

Strategii Zatrudnienia. Europejski Fundusz Społeczny zapewnia „pomoc w rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie możliwości 

zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie”. 
 
 

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 
 

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program koncentruje się na wsparciu następujących obszarów: zatrudnienie, edukacja, 

integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z budową sprawnej  

i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia. 
 

Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej. Do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów 

strategicznych, do których należą:  

 Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo  

 Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego  

 Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce  

 Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych 

i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy  

 Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz 

wzmocnienie mechanizmów partnerstwa  

 Wzrost spójności terytorialnej. 


