Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku
zaprasza do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych
w ramach realizacji w 2018 roku projektu
pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie pułtuskim (II)”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
I. Informacje ogólne:
1.

Termin składania wniosków:

od dnia 16.02.2018 r. do dnia 20.02.2018 r.
Do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych skierowane zostaną osoby bezrobotne w wieku 30
lat i powyżej, zamieszkałe na terenie powiatu pułtuskiego, zarejestrowane w PUP w Pułtusku, dla których
ustalono II profil pomocy, należące 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.:
•

osoby długotrwale bezrobotne, tj. pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad
12 miesięcy od ostatniej rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku;

•

osoby w wieku 50 lat i więcej;

•

osoby z niepełnosprawnościami.

Do uczestnictwa w projekcie mogą zostać skierowane osoby, które nie były dotychczas jego uczestnikiem.
Przewidywany okres refundacji w ramach prac interwencyjnych: od marca br. na okres do 6 miesięcy.
II. Na podstawie zawartej umowy, Pracodawca, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych skierowanego
bezrobotnego otrzyma przez okres do 6 miesięcy refundację wypłaconego wynagrodzenia w wysokości
830 zł i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego
bezrobotnego przez okres minimum 4 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji wynagrodzeń i składek
na ubezpieczenia społeczne.
Szczegółowe informacje dot. organizacji prac interwencyjnych można uzyskać pod nr tel.: 23 692 68 55, 23 692 09 88 wew. 257
lub osobiście w siedzibie PUP w Pułtusku, ul. Nowy Rynek 3, pokój nr 8.

Formularze wniosków dostępne są w siedzibie PUP w Pułtusku oraz na stronie internetowej pod adresem:
www.pup.pultusk.pl w menu Do pobrania
Wnioski złożone przed lub po wskazanym terminie naboru nie będą uwzględniane

