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Od 9 marca do 31 grudnia 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej
realizował projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Dąbrowie
Górniczej (I)", który był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój – Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy,Działanie 1.1
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
GRUPA DOCELOWA I CEL PROJEKTU
Uczestnikami projektu było 318 osób młodych w wieku 18-29 lat (w tym 200
kobiet) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej jako
osoby bezrobotne, z ustalonym I lub II profilem pomocy, nie uczestniczących w
kształceniu (w trybie stacjonarnym) i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym:
-

11

osób

niepełnosprawnych,

- 154 osoby pozostające nieprzerwanie bez pracy 6 m-cy (w przypadku osób w wieku
18-24 lata) lub 12 m-cy (w przypadku osób w wieku 25-29 lat).
Status na rynku pracy określany był w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie tj. w
dniu podpisania Deklaracji uczestnictwa. Wstępne określenie statusu na rynku pracy
następowało na podstawie złożonej przez osobę bezrobotną Ankiety zgłoszeniowej.
Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku
życia pozostających bez pracy w mieście Dąbrowa Górnicza. Na realizację niniejszego
projektu została przeznanczona kwota 2 987 400 zł, w tym wkład Europejskiego
Funduszu Społecznego wynosił 2 517 900 zł.
FORMY WSPARCIA
Każdy uczestnik/uczestniczka projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w Dąbrowie Górniczej (I)", został/a objęty/a indywidualną i kompleksową
aktywizacją zawodową, która opierała się na co najmniej trzech elementach
pomocy:
http://dabrowagornicza.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/projekt/?p_auth=8XJtbfHZ&p_p_id=101_INSTANC...
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1.
przygotowaniu/aktualizacji Indywidualnego Planu Działania (w przypadku gdy
osoba
nie
posiadała
aktualnego
IPD)
2.

indywidualnym

pośrednictwie

pracy

lub

poradnictwie

3. w zależności od zidentyfikowanych potrzeb uczestnika/uczestniczki
poniższych
form
wsparcia:
stażu
–
dla
230
szkolenie
–
dla
17
bon
szkoleniowy
–
dla
8
- dofinansowanie kosztów podjęcia działalności gospodarczej –

zawodowym
projektu jednej z
osób
osób,
osób,
dla 54 osób.

Dodatkowo 21 uczestniczek projektu odbywających staż w projekcie skorzystało z
refundacji kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 6 lub dzieckiem/dziećmi
niepełnosprawnymi do lat 7.
EFEKTY
Realizacja projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Dąbrowie
Górniczej (I)" została zakończona z dniem 31 grudnia 2015 roku. Założenia projektu
zostały zrealizowane, a cel główny został osiągnięty. Osiągnięto 54% efektywność
zatrudnieniową:
a. 40% w przypadku uczestników/uczestniczek niepełnosprawnych,
b. 50% w przypadku uczestników/uczestniczek o niskich kwalifikacjach,
c. 57% w przypadku uczestników/uczestniczek długotrwale bezrobotnych,
d. 55% w przypadku uczestników/uczestniczek nie kwalifikujących się do żadnej z
powyższych
grup.
INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO
dla uczestników i uczestniczek projektu „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w Dąbrowie Górniczej (I)" realizowanego przez
Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej w 2015 roku w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie
Górniczej
informuje,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw
rozwoju regionalnego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą w Warszawie przy
ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Z Administratorem danych można się
skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@mir.gov.pl lub pisemnie
przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora.
http://dabrowagornicza.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/projekt/?p_auth=8XJtbfHZ&p_p_id=101_INSTANC...
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2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się
Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@miir.gov.pl lub pisemnie przekazując
korespondencję na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem Ochrony
Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.
3. Na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w Dąbrowie Górniczej (I)" (projekt nr
WND-POWR.01.01.01-24-0006/15)
Administrator
powierzył
przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych Powiatowemu Urzędowi Pracy w Dąbrowie
Górniczej. W ww. Urzędzie może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych - Panią Agnieszką Wyłupek poprzez e-mail: iod@pup-dg.pl,
pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Powiatowego Urzędu
Pracy w Dąbrowie Górniczej, ul. Jana III Sobieskiego 12, 41-300 Dąbrowa
Górnicza lub osobiście w pok. 7.
4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) odbywa się na podstawie art. 6
ust. 1 pkt c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO:
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z
20.12.2013,
str.
320,
z
późn.
zm.),
- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie
Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.) oraz
załącznika
I
i
II
do
tego
rozporządzenia;
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014
r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi,
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1);
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz.
1460, z późn. zm.).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Dąbrowie Górniczej (I)", w
szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań
informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020.
6. Podanie danych jest wymogiem niezbędnym do realizacji ww. celu, o którym
mowa w pkt. 5. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z
przepisów prawa.
http://dabrowagornicza.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/projekt/?p_auth=8XJtbfHZ&p_p_id=101_INSTANC...

3/4

17.06.2019

Aktywizacja osob mlodych pozostajacych bez pracy w Dabrowie Gorniczej (I)

7. Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji
Pośredniczącej - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30,
40-048 Katowice, beneficjentowi realizującemu projekt - Powiatowemu Urzędowi
Pracy w Dąbrowie Górniczej, ul. Jana III Sobieskiego 12, 41-300 Dąbrowa
Górnicza oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji
projektu - ---------. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone
specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej,
Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
8. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione organom upoważnionym
zgodnie z obowiązującym prawem.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celu, o którym mowa w pkt. 5, do momentu wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
10.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują
Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych
osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania.
11.W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
danych, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12.Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji i nie będą profilowane.
13.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
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