Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich był realizowany w oparciu o umowę kredytową,
podpisaną między Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju w dniu
25 lipca 2000 r., przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, które w drodze konkursów typowały
bezpośrednich wykonawców usług.
Celem PAOW była pomoc dla osób w trudnej sytuacji ekonomicznej i bezrobotnym na
terenach wiejskich w zakresie powiększania i wykorzystania ich kapitału zawodowego w odpowiedzi
na potencjalne możliwości zatrudnienia na rynku pracy. Usługi świadczone beneficjentom w ramach
projektu to:
 usługi związane z zatrudnieniem

 usługi w zakresie szkoleń
 usługi w zakresie okresowego zatrudnienia
 centra wspierania przedsiębiorczości
 inkubatory przedsiębiorczości
 plany rozwoju lokalnego
Beneficjentami mogły być osoby spełniające określone kryteria:
 osoby, które w momencie zakwalifikowania do programu, posiadały miejsce zameldowania
w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich lub miastach do 15 tysięcy mieszkańców i które
nie były emerytami, albo nie nabyły prawa do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
przy czym osoby te były bezrobotnymi, znajdowali się w okresie wypowiedzenia do 90 dni
i których jedynym źródłem utrzymania było gospodarstwo rolne o powierzchni nie
przekraczającej 3 hektarów przeliczeniowych,
 młodzież żyjąca w tym samym gospodarstwie domowym, co osoby zdefiniowane w punkcie
poprzednim, osoby o niskim statusie ekonomicznym (np. osoby, zamieszkałe w
gospodarstwie domowym, w którym dochód na osobę wynosi mniej niż jedna trzecia
przeciętnego wynagrodzenia), osoby zagrożone ubóstwem, potrzebujące pomocy w celu
powiększenia swych umiejętności zawodowych, znalezienia zatrudnienia lub założenia
własnego przedsiębiorstwa.
PAKZ realizowała PAOW w latach 2001 - 2003 w województwie zachodniopomorskim i
warmińsko – mazurskim. W obu województwach byliśmy wykonawcą 2 usług: szkoleń zawodowych
i okresowego zatrudnienia. W ramach okresowego zatrudnienia PAKZ była inicjatorem i
organizatorem zatrudnienia osób objętych programem u pracodawców zajmujących się rozwojem
infrastruktury lokalnej.
Łącznie zrealizowaliśmy 10 usług finansowanych z PAOW:
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Nazwa usługi
Elektromonter
wiązek kablowych
Szwaczka odzieży
lekkiej
Kurs
ogólnobudowlany
Okresowe
zatrudnienie
Grzmiąca
Okresowe
zatrudnienie
Bobolice
Okresowe
zatrudnienie
Postomino

Zleceniodawca

Termin realizacji

Ilość
godzin

Ilość osób

WUP Szczecin

04.11. – 16.12.2001

220

90

WUP Olsztyn

18.04-30.07.2002

500

16

WUP Olsztyn

01.07-30.09.2002

500

16

WUP Szczecin

19.08-31.11.2002

540

20

WUP Szczecin

01.03-31.08.2003

1016

18

WUP Szczecin

07.04-06.10.2003

1024

20

7

8

9
10

Okresowe
zatrudnienie Borne
Sulinowo
Okresowe
zatrudnienie
Lidzbark Warm.
Okresowe
zatrudnienie
Ostróda
Księgowość

WUP Szczecin

07.04-06.10.2003

1024

7

WUP Olsztyn

01.05-31.10.2003

960

21

WUP Olsztyn

01.06-30.11.2003

960

20

WUP Olsztyn

03.07-15.10.2003

540

12

