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Zamawiający: 

Wojewódzki Urząd Pracy w GdańskuWojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

Realizator/Wykonawca

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S A  w Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w 
Słupsku

Przedmiot zamówienia:

Świadczenie usług działań aktywizacyjnych dla 1300 osób 
długotrwale bezrobotnych z terenu woj. pomorskiego dla 

ó fktórych jest ustalony II lub III profil pomocy, mających na 
celu doprowadzenie i utrzymanie zatrudnienia



Uczestnicy: osoby bezrobotne dla których jest ustalony 
II lub III profil pomocy zarejestrowane w Powiatowych 
Urzędach Pracy województwa pomorskiego:Urzędach Pracy województwa pomorskiego:

1) PUP w Bytowie – 300 osób bezrobotnych

2) PUP w Malborku – 200 osób bezrobotnych2) PUP w Malborku – 200 osób bezrobotnych

3) PUP w Nowym Dworze Gdańskim – 200 osób 
bezrobotnychy

4) PUP w Starogardzie Gdańskim – 300 osób 
bezrobotnych

5) PUP w Wejherowie – 300 osób bezrobotnych



Czas realizacji Zamówienia:  

29.10.2016 – 30.06.201829.10.2016 30.06.2018

1) Przygotowanie i uruchomienie Regionalnych Centrów 
Aktywizacji Zawodowej w Bytowie, Malborku, 
Nowym Dworze Gdańskim, Wejherowie, Starogardzie 
Gdańskim, – 2 miesiące

Realizacja działań aktywizacyjnych 12 miesięcy od 2) Realizacja działań aktywizacyjnych – 12 miesięcy od 
daty uruchomienia RCAZów

3) Okres rozliczenia działań aktywizacyjnych poprzez 3) Okres rozliczenia działań aktywizacyjnych poprzez 
utrzymanie w zatrudnieniu osób aktywizowanych do 
29.05.2018

4) Rozliczenie umowy do 30.06.2018



ść ź ó śZakładana wysokość wskaźników skuteczności zatrudnieniowej 
oraz utrzymania w zatrudnieniu:

1300 osób (100%) dokonanie diagnozy sytuacji zawodowej 1300 osób (100%) dokonanie diagnozy sytuacji zawodowej 
bezrobotnego i zaprojektowanie działań aktywizacyjnych 
mających na celu podjęcie przez bezrobotnego odpowiedniej 
pracy lub działalności gospodarczej pracy lub działalności gospodarczej 

663 osoby (51%) podejmą i utrzymają odpowiednią pracę 
lub działalność gospodarczą przez okres co najmniej 14 dnig p ą p j j

293 osoby (45%) podejmą i utrzymają odpowiednią pracę 
lub działalność gospodarczą przez okres co najmniej 90 dni

293 osoby (45%) podejmą i utrzymają odpowiednią pracę 
lub działalność gospodarczą przez okres co najmniej 180 dni 
– tzw. IV transza



Katalog usług:

przeprowadzenie Diagnozy sytuacji zawodowej osoby 
bezrobotnej

przygotowanie i realizacja wraz z osobą aktywizowaną 
Projektu działań aktywizacyjnych

Pośrednictwo pracyPośrednictwo pracy

Przypisanie każdej osobie aktywizowanej indywidualnego 
opiekuna opiekuna 

Doradztwo zawodowe

CoachingCoaching

Grupy wsparcia

Szkolenia z zakresu prawa pracySzkolenia z zakresu prawa pracy

Szkolenia zawodowe



cd. katalog usług:

Warsztaty m.in. zarządzanie domowym budżetem

Spotkania ze specjalistami np. lekarzem, dietetykiem, 
psychologiem 

Zapewnienie osobie aktywizowanej elastycznych form 
kontaktu: telefon, e-mail, poczta, wizyty osobiste

Ud t i i  d t  d  t i k k t h Udostępnienie dostępu do stanowisk komputerowych 
(minimum 3 stanowiska w każdym RCAZ) oraz 
bezpłatnych usług telefonicznych.



Dział Rozwoju RegionalnegoDział Rozwoju RegionalnegoDział Rozwoju Regionalnego 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Dział Rozwoju Regionalnego 
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Gdańsk  30 listopad 2016rGdańsk  30 listopad 2016rGdańsk, 30 listopad 2016r.Gdańsk, 30 listopad 2016r.


