
Szczegółowe informacje oraz obowiązujące druki dostępne do pobrania  
na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu 

 www.pupluban.pl oraz w siedzibie PUP Lubań, ul. Lwówecka 10, tel. 75 722 35 19. 

 

  
 
 

 
Powiat Lubański- Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu 

     realizuje projekt  

          Aktywni 50+ 
            

 
                  

           okres realizacji projektu: od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r. 

                               wartość projektu wynosi 382.200,00 zł 
 

Na etapie rekrutacji wszystkie osoby bezrobotne deklarujące chęć udziału w projekcie poddane zostaną 
badaniu predyspozycji zawodowych – wynik badania oraz pozyskanie pracodawcy, który zorganizuje 
staż będzie umożliwiał udział w projekcie osób należących do grupy docelowej projektu.  
 

Grupa docelowa projektu: 40 osób bezrobotnych (20 kobiet, 20 mężczyzn) w wieku 50-64 lata 
zarejestrowanych w PUP w Lubaniu i niepozostających w zatrudnieniu przez okres co najmniej  
12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, posiadających ustalony profil pomocy II, przy czym co 
najmniej 75% uczestników projektu będzie posiadać wykształcenie zasadnicze zawodowy lub niższe. 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Lubań, 1 października 2014 r. 

Formy wsparcia: 

2. warsztaty aktywnego 

poszukiwania pracy  
dla wszystkich uczestników 
projektu prowadzone  przez  

2 dni przez doradcę zawodowego, 
celem przygotowania uczestników 
projektu do objęcia ich wsparciem  

w formie szkolenia i/lub stażu. 

 

3. szkolenie komputerowe  
dla 16 uczestników projektu  

( 2 grupy po 8 osób ),  

trwające 60 godzin obejmujące 
podstawy obsługi komputera, pisanie 

pism, wypełnianie formularzy, 
korzystanie z Internetu.  

 

4. staż  
dla wszystkich uczestników projektu, 
trwający od 3 do 6 miesięcy polegający na 

wykonywaniu w miejscu pracy u organizatora 
stażu czynności i zadań określonych  
w programie stażu. Pracodawców 

zainteresowanych zorganizowaniem stażu 
zaprasza się do współpracy i składania 

wniosków o zawarcie umowy  
o zorganizowanie stażu! 

 

 

1. indywidualny plan działania 

dla wszystkich uczestników projektu, 
przygotowywany przez doradcę klienta 

przy udziale bezrobotnego w celu 

określenia do realizacji właściwej ścieżki 

wsparcia uwzględniając wyniki 

przeprowadzonych badań predyspozycji 

zawodowych oraz określonych  

i wskazanych przez pracodawców  

potrzeb i oczekiwań umożliwiających 

wejście na rynek pracy. 

URZĄD PRACY 

             współfinansowany przez Unię Europejską  

                 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Poddziałalnie:  6.1.1 
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