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POWIATOWY URZĄD PRACY W LEŻAJSKU OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O
ZORGANIZOWANIE
STAŻU
ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej
29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" Działanie 7.2
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020
Nabór na staże w ramach Projektu „ Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających
bez pracy w powiecie leżajskim (V)" skierowany jest do kobiet i mężczyzn
zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku,
które mają ukończony 30 rok życia oraz mają ustalony II profil pomocy, należących co
najmniej do jednej z następujących grup:
1. Osoby, które mają ukończony 50 rok życia;
2. Osoby długotrwale bezrobotne (tj. osoby, które pozostają faktycznie i
nieprzerwanie bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy z uwzględnieniem
zarówno okresu przed rejestracją w urzędzie pracy, jak i po ostatniej rejestracji);
3. Kobiety;
4. Osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jak również
osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia
19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
5. Osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie
do ISCED 3, czyli podstawowe, gimnazjalne, średnie ogólnokształcące, średnie
zawodowe lub zasadnicze zawodowe);
6. Rolnicy i członkowie ich rodzin prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do
wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, spełniający równocześnie
przynajmniej jedno z kryteriów wymienionych w punktach od a) do e).
Pierwszeństwo w skorzystaniu z tej formy wsparcia mają osoby bezrobotne, które
zgodnie z zaplanowaną ścieżką zakończyły udział w projektach realizowanych
w ramach Działania 8.2 RPO WP 2014-2020 (tj. Aktywna integracja osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym prowadzona przez ośrodki pomocy
społecznej/powiatowe centra pomocy rodzinie) oraz uczestnicy projektów w ramach
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Działania 7.4 RPO WP 2014-2020 (tj. Rozwój opieki żłobkowej w regionie) kwalifikujące
się
do
objęcia
wsparciem.
Okres odbywania stażu – 6 miesięcy
W ramach ogłoszonego naboru do projektu zostanie zrekrutowanych i
skierowanych na staż 20 osób. Z uwagi na wymaganą wysoką efektywność
zatrudnieniową w projekcie, w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski
pracodawców deklarujących zatrudnienie po zakończonym stażu na niżej
określonych
lub
lepszych
warunkach:
• Zatrudnienie w ramach stosunku pracy – umowa na co najmniej 3 miesiące i
przynajmniej na ½ etatu
• Zatrudnienie na umowę cywilnoprawną – umowa minimum na 3 miesiące o
wartości równej lub wyższej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia
Pracodawca przed rozpoczęciem stażu zobowiązany jest do:
• skierowania osoby bezrobotnej na badania lekarskie do lekarza
medycyny pracy oraz pokrycia kosztów tych badań,
• dostarczenia
zaświadczenia
lekarskiego
potwierdzającego
brak
przeciwwskazań do wykonywania pracy przez osobę bezrobotną w
danym zawodzie/na danym stanowisku w terminie do 14 dni od daty
uzyskania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy
w Leżajsku: www.praca.lezajsk.pl w zakładce „dokumenty do pobrania " Staże dla osób
bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez
pracy
w powiecie
leżajskim
(
V)"oraz
w
Punkcie
Obsługi
Klienta.
Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej w ramach
ww. projektu rozpatrywane będą zgodnie z Regulaminem organizacji staży
obowiązującym w PUP oraz Zasadami uczestnictwa w projekcie „ Aktywizacja osób
powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (V)" – dokumenty te
dostępne są na powyższej stronie internetowej w zakładce „dokumenty do pobrania"
Staże dla osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż.
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Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku w Punkcie
Obsługi Klienta w dniach od 21.05.2019 r. do 23.05.2019 r.
Załączniki
Wniosek o zorganizowanie stażu.doc (doc, 122 KB)
Regulamin organizacji staży.pdf (pdf, 409 KB)
Zasady udziału w projekcie.pdf (pdf, 427 KB)
Lista obecności.docx (docx, 151 KB)
Lista obecności.pdf (pdf, 250 KB)
Opinia pracodawcy.docx (docx, 125 KB)
Opinia pracodawcy.pdf (pdf, 420 KB)
Sprawozdanie z przebiegu stażu.docx (docx, 125 KB)
Sprawozdanie z przebiegu stażu.pdf (pdf, 372 KB)
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