
   

   
 

 

 

Program Specjalny Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku finansowany ze środków FP przyznanych algorytmem skierowany do osób 

bezrobotnych, wymienionych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będących w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych. 
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 Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku  
ul. Gdańska 35,  84-300 Lębork    tel. (59) 862 37 28,  fax  (59) 8667 130 

e-mail: biuroprojektow@pup.lebork.pl, poczta@pup.lebork.pl, www.pup.lebork.pl  

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku realizuje 

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

 

pppnnn... „„„ZZZ   aaa   ccc   zzz   nnn   iii   jjj      ooo   ddd      nnn   ooo   www   aaa”””   
   

w okresie od 26 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. 
Wartość projektu: 156 000,00 zł 

 

Celem Programu Specjalnego pn. „Zacznij od nowa”  jest udzielenie kompleksowego wsparcia 

poprzez objęcie działaniami aktywizującymi 20 osób bezrobotnych mieszkańców powiatu lęborskiego – 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku wymienionych w art. 49 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych. 
 

 
 

W ramach projektu przewidziano do realizacji: 

1. Staże dla 8 osób,  

2. Szkolenie pn. „Pokojowa” dla 5 osób, 

3. Prace interwencyjne dla 6 osób, 

4. Jednorazowe środki na podjęcie działalności 

 gospodarczej (dotacje) dla 1 osoby, 

5. Specyficzny element wspierający zatrudnienie:  

 „Bon wizerunkowy” dla osób skierowanych na staż, szkolenie, podejmujących 

zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, 

 Dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą wsparcie finansowe w postaci 

częściowej refundacji opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne (ZUS)  

i ubezpieczenie zdrowotne przez pierwsze 3 m-ce prowadzenia działalności. 
 

 

JUŻ DZIŚ ZGŁOŚ SWOJĄ KANDYDATURĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE 

 
 

                                                                       Informacja dla osób zainteresowanych 

                                                             Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 

                                                           Staże: pok. 5 tel. (59) 866 71 07 - 08 
                                               Prace interwencyjne: pok. 102 tel. 866 71 25 – 26 

              Dotacje: pok. 103 tel. (59) 866 71 27 – 28 

           Poradnictwo zawodowe: pok.201, 204, 206,208 tel. (59)866 71 38,43,46,48 

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


