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Nabor wnioskow na staz dla osob do 30 roku zycia

Nabór wniosków na staż dla osób do 30
roku życia
PUP Leżajsk Data publikacji: 03.09.2019

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ogłasza nabór wniosków o
zorganizowanie stażu dla osób do 30 roku życia w ramach projektu
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim
(IV)" - Działania 1.1, Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Uczestnikami projektu mogą zostać kobiety i mężczyźni w wieku 18-29 lat (tj.
do dnia poprzedzającego ukończenie 30 r.ż.) zarejestrowane w PUP Leżajsk jako
bezrobotne (w tym: osoby z niepełnosprawnościami posiadające aktualne orzeczenie o
stopniu niepełnosprawności oraz w szczególności osoby długotrwale bezrobotne)
spełniające łącznie niżej wymienione warunki uczestnictwa w projekcie:
• osoby, które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
(tzn: kształcenie w trybie dziennym),
• osoby, które nie szkolą się w okresie ostatnich 4 tygodni (tj. nie uczestniczą w
pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych
do
wykonywania
pracy).
Projekt również zapewnia możliwość udziału byłym uczestnikom projektów z
zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego
9 w RPO oraz współpracuje w tym zakresie z działającymi na obszarze
realizacji
projektu
instytucjami
pomocy
i
integracji
społecznej.
Wsparcie dla osób przystępujących do projektu będzie udzielane:
• osobom poniżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji,
• osobom powyżej 25 roku życia w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do
projektu.
Staż w ramach projektu organizowany jest dla zainteresowanych bezrobotnych
młodych kobiet i mężczyzn do 30 roku życia, dla których zostanie
opracowany/zaktualizowany
Indywidualny
Plan
Działania,
zostanie
Przeprowadzona indywidualna porada zawodowa oraz osoby te rozpoczną i
zakończą
Staż
zgodnie
z
zaplanowaną
ścieżką
uczestnictwa
w projekcie, następnie zostaną zatrudnieni na okres minimum trzech pełnych
miesięcy
i
przynajmniej
na 1/2
etatu.
https://lezajsk.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=ql8u7esR&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecyc...
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Uwaga:
Przed złożeniem wniosków o zorganizowanie stażu należy zapoznać się
z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywizacja osób
młodych
pozostających bez pracy w powiecie leżajskim
(IV)".
Termin
Okres

rozpoczęcia

realizacji

odbywania

stażu

stażu

–
–

wrzesień/październik
max.6

2019r.

miesięcy.

Z uwagi na wymaganą wysoką efektywność zatrudnieniową w projekcie,
realizowane będą wnioski pracodawców deklarujących zatrudnienie po
zakończonym stażu na niżej określonych warunkach:
• umowa o pracę zawarta na okres minimum trzech pełnych miesięcy i
przynajmniej na 1/2 etatu.
Wnioski należy składać w
ul.
Mickiewicza
56

Powiatowym Urzędzie Pracy
w
Punkcie
Obsługi

w Leżajsku
Klienta,

Nabór wniosków: w terminie ciągłym do momentu ogłoszenia informacji na stronie
internetowej
PUP
o
terminie
zamknięcia
naboru
wniosków.
Jednocześnie informujemy, że telefonicznie nie udzielamy informacji o sposobie
rozpatrzenia wniosku. Organizatorzy stażu o rozpatrzeniu wniosku zostaną
poinformowani pisemnie.
Organizator stażu po otrzymaniu informacji o pozytywnym rozpatrzeniu
wniosku,
przed
rozpoczęciem
stażu
jest
zobowiązany
do:
- skierowania osoby bezrobotnej na badanie lekarskie do lekarza medycyny
pracy,
pokrycia
kosztów
tych
badań,
dostarczenia
zaświadczenia
lekarskiego
potwierdzającego
brak
przeciwskazań do wykonywania pracy przez osobę bezrobotną w danym
zawodzie
w
terminie
do
14
dni
od daty uzyskania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej w ramach
w/w projektu rozpatrywane będą zgodnie z Regulaminem organizacji staży
obowiązującym w PUP oraz z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w/w projekcie
Poddziałania 1.1.2 Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - dokumenty dostępne do
pobrania na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku:
http://lezajsk.praca.gov.pl w menu „druki do pobrania" – Staż w ramach projektu
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim
(IV)" lub w zakładce Rynek pracy - Programy aktywizacyjne i projekty urzędu Projekty własne w trakcie realizacji na podstronie projektu „Aktywizacja osób
młodych
pozostających
bez
pracy
w
powiecie
leżajskim
(IV)"
http://lezajsk.praca.gov.pl/-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powi
ecie-lezajskim-iv- oraz dostępne są Punkcie Obsługi Klienta i w Biurze projektu pok. 5 w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku.
https://lezajsk.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=ql8u7esR&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecyc...
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Szczegółowe informacje o trwającym naborze można uzyskać:
Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku
ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk
Biuro projektu – pok. 5, tel. 17 240 67 28
Staże - pok. 21, tel. 17 242 73 73 wew. 42
Zapraszamy do udziału !!!
Załączniki
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie POWER IV- obowiązujący od
14.06.2019r. (pdf, 4770 KB)
Regulamin organizacji staży.docx (docx, 24 KB)
Wniosek o zorganizowanie stażu.doc (doc, 2000 KB)
Lista obecności.DOC (doc, 1932 KB)
Opinia pracodawcy.doc (doc, 1895 KB)
Sprawozdanie ze stażu.doc (doc, 1890 KB)
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