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Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych
ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Staż drogą do
zatrudnienia" współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków EFS w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 Poprawa sytuacji
osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.
Wnioski o organizację staży przyjmowane będą od dnia 14.01.2019 r. do
wyczerpania
miejsc
stażu.
Wnioski

rozpatrywane

będą

według

kolejności

wpływu.

Projekt skierowany jest do o sób powyżej 29 r. ż. (tj. osoby, które ukończyły
30 lat), bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, należące do II profilu
pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, posiadające niskie kwalifikacje tj. wykształcenie na
poziomie do ISCED 3 włącznie (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne,
ponadgimnazjalne, tj.: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Liceum Ogólnokształcące,
Liceum Profilowane, Technikum, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące, Technikum
Uzupełniające,
Zasadnicza
Szkoła
Zawodowa).
Z uwagi na wymaganą wysoką efektywność zatrudnieniową w projekcie realizowane
będą wnioski pracodawców deklarujących zatrudnienie po zakończonym stażu na
jednym z niżej określonych warunków:
• w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres co najmniej
trzech pełnych miesięcy,
• w ramach umowy o pracę w połowie wymiaru czasu pracy na okres co najmniej
trzech pełnych miesięcy,
• w ramach umowy zlecenie na minimum 3 pełne miesiące i wartość umowy musi
być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Staże

będą

organizowane

na

okres

średnio

6

miesięczny.

W projekcie przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu dla osób bezrobotnych
https://ustrzykidolne.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=Sut34q14&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_l...
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odbywających staż. Zwrot kosztów dotyczy wyłącznie tych osób, których
miejsce zamieszkania jest inne niż miejscowość, w której realizowany jest
staż.
Szczegółowych informacji udziela Pani Martyna Korczak, III piętro, pok. 31, tel.
13 4608907
Druk wniosku można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ustrzykach Dolnych
przy
ul.
Bełska
22,
pok.
31
lub
na
stronie
internetowej
http://ustrzykidolne.praca.gov.pl/ w zakładce Dokumenty do pobrania.
Wnioski należy składać w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy
w Ustrzykach Dolnych
38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Bełska 22
WAŻNE!!!

W związku ze zmianą dot. oznaczania projektów współfinansowanych w ramach
Funduszy Europejskich w Księdze Identyfikacji Wizualnej znaku marki Funduszy
Europejskich i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020 (Księga) oraz w
Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w
zakresie informacji i promocji (Podręcznik), Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach
Dolnych informuję, iż będą dostępne 2 rodzaje wszystkich dokumentów
związanych z projektem, jedne z logotypami a drugie bez logotypów, jeżeli
pracodawca ma możliwość wydrukowania dokumentów w kolorze należy
wydrukować i złożyć w wersji kolorowej z logotypami, gdyż w nowych
logotypach znajduje się barwa Rzeczpospolitej Polskiej, która może występować
wyłącznie w wersji pełnokolorowej (zgodnie z ustawą o symbolach państwowych,
barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony). Jeżeli pracodawca nie
będzie miał możliwości wydrukowania dokumentów w kolorze, należy wydrukować je
bez logotypów. Dokumenty wydrukowane z logotypami w wersji czarno - białej
będą zwracane do poprawy.
Załączniki
RPO konkursowy
RPO konkursowy
RPO konkursowy
RPO konkursowy
RPO konkursowy
RPO konkursowy

-

Wniosek o zorganizowanie stażu (z logotypami) (doc, 136 KB)
Wniosek o zorganizowanie stażu (bez logotypów) (doc, 101 KB)
Program stażu (z logotypami) (doc, 72 KB)
Program stażu (bez logotypów) (doc, 34 KB)
Lista obecności (z logotypami) (doc, 133 KB)
Opinia o stażyście (z logotypami) (doc, 165 KB)
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