
Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim 

(VI)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 

Dofinansowanie na realizację projektu EFS na lata 2021-2022 wynosi 3 280 493,80 zł, 

w tym dofinansowanie ze środków wspólnotowych 2 799 312,83 zł 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku 

życia pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim. 

Uczestnikami projektu będą osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby  

z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni jako 

bezrobotne. 

Uczestnicy w projekcie mogą skorzystać z : 

 poradnictwa zawodowego (planowane dla 51 osób), 

 pośrednictwa pracy (planowane dla 279 osób), 

 stażu (planowany dla 148 osób), 

 szkolenia (planowane dla 30 osób), 

 zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych (planowane dla 110 osób), 

 środków na podjęcie działalności gospodarczej (planowane dla 21 osób), 

Dzięki realizacji projektu w latach 2021 i 2022 planuje się: 

 objęcie projektem 309 osób w tym : 59 długotrwale bezrobotnych, 62 osoby w trudnej 

sytuacji na rynku pracy, 186 osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu  

( tzw.młodzież NEET), 

 nabycie kwalifikacji lub kompetencji po opuszczeniu programu przez 93 osoby, 

 podjęcie własnej działalności gospodarczej dzięki otrzymanym środkom przez 14 

osób. 

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób ciągły do wyczerpania liczby 

miejsc. Informacje o naborach wniosków są ogłaszane na stronie internetowej 

Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni.  

Ze wsparcia w ramach projektu mogą skorzystać byli uczestnicy projektów z zakresu 

włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO. 

  



Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników w 

najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (tj.: z niepełnosprawnościami, długotrwale 

bezrobotnych, z niskimi kwalifikacjami ) na poziomie 44% a przez osoby nienależące do 

tych grup na poziomie 59,5%). 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni posiada dostosowania dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych m.in: swobodny dostęp do stanowisk obsługi klienta, strona 

internetowa jest w ramach wortalu PSZ i jest dostosowana dla osób niewidomych  

i słabowidzących, udostępnione są usługi dla osób słabo słyszących oraz niesłyszących 

za pomocą środków wspierających komunikowanie się: poczta elektroniczna, faks, 

strona internetowa, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni jest winda, 

podjazdy od wejścia głównego i bocznego, 2 miejsca parkingowe przy wejściach do 

budynku, wewnątrz poręcze przy ścianach, automatycznie otwierające się drzwi przy 

głównym wejściu do urzędu, brak jest progów w pomieszczeniach. 


