Zapraszam do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach projektu
pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy

w powiecie pułtuskim (II)”

I. INFORMACJE OGÓLNE:
1. Termin składania wniosków od dnia 15.01.2018 r. do dnia 17.01.2018 r.
2. Do odbycia stażu skierowanych zostanie 95 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w Pułtusku, będących
w wieku 30 lat i powyżej dla których ustalone II profil pomocy, spełniających kryteria dostępu obowiązujące przy
realizacji projektu określonych w punkcie II ogłoszenia.
3.
Przewidywany okres realizacji stażu: od lutego br. na okres do 6 miesięcy.
II. KRYTERIA DOSTĘPU OBOWIĄZUJĄCE PRZY REALIZACJI PROJEKTU:
Staże adresowane są do osób bezrobotnych należących do jednej z niżej wymienionych grup defaworyzowanych określonych
w Dokumentacji naboru projektów urzędu pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie 8.1 – Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez
PUP – projekty pozakonkursowe; tj.:
1. osób długotrwale bezrobotnych (tj. osób pozostających bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy
od ostatniej rejestracji w PUP;
2. osób w wieku 50 lat i więcej;
3. osób z niepełnosprawnościami.
III. KRYTERIA DOBORU WNIOSKÓW:
1. Wymagane jest zatrudnienie po zakończeniu stażu:
(dopuszcza się niżej wymienione warianty)
a) na podstawie umowy o pracę na okres co najmniej trzech pełnych miesięcy, w pełnym wymiarze czasu pracy
z minimalnym wynagrodzeniem za pracę, ustalonym na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę, obowiązującym w dniu podjęcia pracy;
b) na podstawie umowy cywilno – prawnej (np. zlecenie), zawartej na okres minimum trzech pełnych miesięcy, gdzie
wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującym w dniu podjęcia pracy zarobkowej.
2. Bezrobotny musi być zatrudniony niezwłocznie po zakończeniu stażu.
3. Prawidłowo i kompletnie wypełniony wniosek, na druku udostępnionym przez PUP w Pułtusku, posiadający wszystkie
wymagane załączniki.
4. Wywiązywanie się Wnioskodawcy z warunków umów zawartych dotychczas z tutejszym Urzędem.
IV. KRYTERIA DOBORU BEZROBOTNYCH DO MIEJSC STAŻOWYCH:
1.
2.
3.
4.

Do odbycia stażu w pierwszej kolejności kierowane będą osoby bezrobotne niekorzystające dotychczas z tej formy
aktywizacji zawodowej.
Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym
wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.
Organizator stażu, który jest pracodawcą, może jednocześnie przyjąć na staż bezrobotnych w liczbie nieprzekraczającej
liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu
pracy.
Organizator nie będący pracodawcą może zorganizować miejsce stażowe dla wyłącznie jednego bezrobotnego.

Szczegółowe zasady organizacji stażu określa: ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie
szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160) oraz wewnętrzny Regulamin organizacji
staży w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku.
Formularz wniosku „Wniosek o zorganizowanie stażu RPO WM” dostępny jest na stronie internetowej Powiatowego Urzędu
Pracy w Pułtusku pod adresem www.pup.pultusk.pl w zakładce "Dokumenty do pobrania", lub w siedzibie tut. Urzędu.

Witold Chrzanowski
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku

Wnioski złożone przed lub po wskazanym terminie naboru, oraz wnioski złożone w terminie naboru ale niekompletne,
nie będą uwzględniane.
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