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Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje o planowanej rekrutacji do
projektu
„Mój cel – zatrudnienie" skierowanego do osób bezrobotnych powyżej 30
roku życia.
Nabór do II edycji projektu zostanie ogłoszony w dniu 15.02.2019 r. Wraz
z ogłoszeniem
naboru,
na
stronie
internetowej
https://lezajsk.praca.gov.pl
udostępniony zostanie Formularz zgłoszeniowy do projektu „Mój cel – zatrudnienie"
oraz
Regulamin
rekrutacji
i uczestnictwa
w projekcie.
Formularze zgłoszeniowe do projektu będą przyjmowane w dniach od 18.02.2019 r.
do 21.02.2019 r.
Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn zarejestrowanych jako osoby
bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, którzy mają ukończony 30 rok
życia z ustalonym II profilem pomocy, należących co najmniej do jednej
z następujących grup:
• kobiety;
• osoby, które mają ukończony 50 rok życia;
• 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);
• osoby z niepełnosprawnościami 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;
• osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi (tj. osoby posiadające
wykształcenie na poziomie do ISCED 3, czyli podstawowe, gimnazjalne, średnie
ogólnokształcące,
średnie
zawodowe
lub
zasadnicze
zawodowe).
Każdy uczestnik projektu obowiązkowo weźmie udział w następujących
działaniach:
1. Identyfikacja potrzeb w trakcie średnio 2 spotkań z doradcą klienta w urzędzie
pracy w ramach Indywidualnego Planu Działania,
2. Grupowe poradnictwo zawodowe w siedzibie urzędu pracy trwające 4 dni
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po 4 godz.(jest możliwość zwrotu kosztów dojazdu),
3. Staże 3-miesięczne lub 6-miesięczne u pracodawców (jest możliwość zwrotu
kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną).
Dodatkowo pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem uczestników projektu po
zakończonym 3 miesięcznym stażu będą mogli ubiegać się o otrzymanie refundacji
wyposażenia lub doposażenia utworzonego stanowiska pracy dla tych osób.
Dodatkowe informacje dla osób z niepełnosprawnościami:
1. W formularzu zgłoszeniowym będzie można zgłosić specjalne potrzeby
wynikające z niepełnosprawności, które postaramy się spełnić aby umożliwić tym
osobom udział w projekcie.
2. Wejście boczne do urzędu pracy jest dostępne architektonicznie z poziomu
parteru.
3. Przy wejściu bocznym do urzędu pracy dostępny jest dzwonek, który w razie
potrzeby wezwie pracownika urzędu do osoby z niepełnosprawnościami.
4. Miejsce realizacji grupowego poradnictwa zawodowego w urzędzie pracy jest
dostępne architektonicznie.
5. W przypadku problemów z dostarczeniem formularza zgłoszeniowego do siedziby
urzędu z powodu niepełnosprawności lub pojawienia się innych potrzeb prosimy
o zgłoszenie tego faktu pod numerem telefonu 017 240 67 26 lub na adres
e-mail: m.beben@praca.lezajsk.pl.
Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Leżajsku przy ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk w pokoju nr 18, pod numerem
telefonu 017 240 67 26 lub adresem e-mail m.beben@praca.lezajsk.pl
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