Jędrzejów, dnia 28.01.2020 r.
Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach posiadanych środków Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację w 2020 roku projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie jędrzejowskim (VI)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014 – 2020 (PO WER)
ogłasza nabór wniosków dotyczących:

 organizacji stażu
Grupa docelowa – osoby młode do 29 roku życia1, pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP
w
Jędrzejowie
jako
bezrobotne,
w
tym
należące
do
kategorii
NEET.
Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy
następujące warunki:




nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo
zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki)
nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych,
potrzebnych do wykonywania pracy).

Wsparcie dla osób przystępujących do projektu będzie udzielane w ciągu 4 miesięcy od dnia
przystąpienia do projektu.
Wnioski można składać od dnia 06.02.2020 r. bezpośrednio w budynku Powiatowego Urzędu Pracy
w Jędrzejowie, ul. Okrzei 49B, w godzinach od 7:15 do 15:15 , pokój nr 14 (Kancelaria).
Umowy o zorganizowanie stażu będą zawierane na okres około 6 miesięcy.
Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone oraz spełniające kryteria
organizacji staży obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie.
Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane do momentu wyczerpania limitu środków finansowych
przeznaczonych na realizację tej formy wsparcia.
Realizowane będą tylko wnioski z zakładaną efektywnością zatrudnieniową, która zgodnie
z aktualnymi „Wytycznymi w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu
Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego na lata 2014-2020" wynosi minimum 3 miesiące co najmniej na ½ etatu.
Ponadto ze względu na ograniczoną ilość miejsc stażu Urząd zastrzega, iż w przypadku, gdy
liczba złożonych przez organizatorów stażu wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu,
w których organizator wskazuje kandydata do przyjęcia na staż będzie równa lub większa niż liczba
możliwych do zorganizowania miejsc stażu, wnioski niezawierające kandydata do przyjęcia na staż
mogą zostać rozpatrzone negatywnie. Kolejność złożenia wniosków nie będzie mieć wpływu
na sposób ich rozpatrzenia.
Wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych są dostępne na stronie
internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie https://jedrzejow.praca.gov.pl w Dziale
''Urząd/Dokumenty do pobrania'' oraz w siedzibie tutejszego Urzędu – I piętro, pokój nr 2 i 3.

Zachęcamy do korzystania z powyższej formy wsparcia

1. zgodnie z wyjaśnieniami Instytucji Zarządzającej PO WER przez definicję osoby do 29 roku życia należy rozumieć osobę, która w dniu
rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyła 30 roku życia

