Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

STAŻE – CIĄGŁY NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU
dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia w ramach projektu
pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wadowickim (III)”
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach zaprasza pracodawców, osoby prowadzące jednoosobową
działalność gospodarczą i organizacje pozarządowe do składania wniosków o zorganizowanie stażuw
ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wadowickim (III)".
W niniejszym naborze przewidziano organizowanie staży na okres 6 miesięcydla 95 osób
bezrobotnych poniżej 30 roku życia spełniających warunki uczestnictwa w projekcie.
Zasady organizacji staży, karty oceny formalnoprawnej i merytorycznej wniosku o zawarcie umowy
o zorganizowanie stażu w ramach projektu POWER lub RPO, druk wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie
stażu udostępnione są na stronie internetowej tutejszego Urzędu wadowice.praca.gov.pl w zakładce „Dokumenty
do pobrania” → „Staże”.
Wypełnione i kompletne wnioski wraz z załącznikami będzie można składać od dnia 12.02.2018r.:
a) w sekretariacie:
- siedziby Urzędu – Wadowice, ul. Mickiewicza 27, pok. 204,
- Filii PUP w Andrychowie – Andrychów, ul. Starowiejska 22b, pok. 2,
b) za pośrednictwem operatora pocztowego (brane będą pod uwagę tylko te wnioski, które wpłyną do Urzędu
nie wcześniej niż 12.02.2018 r.).
Organizator stażu jest zobowiązany do zatrudnienia osoby bezrobotnej bezpośrednio po odbytym
stażu w formie umowy o pracę na okres co najmniej 3 miesięcy i co najmniej w 1/2 etatu.
Organizator może we wniosku wskazać kandydata na staż. Kandydatem może być osoba bezrobotna spełniająca
wskazane niżej warunki uczestnictwa w projekcie:
Kandydatami na staż mogą być osoby bezrobotne zarejestrowane
w PUP w Wadowicach lub Filii PUP w Andrychowie, które:

na dzień złożenia wniosku przez pracodawcę mają
ukończone 25 lat i nie ukończyły jeszcze
30 roku życia

na dzień złożenia wniosku przez pracodawcę
nie mają ukończonych 25 lat, a okres od dnia
rejestracji w Urzędzie do dnia złożenia wniosku
jest krótszy niż 3 miesiące

- w Indywidualnym Planie Działania dostosowanym do ustalonego profilu
pomocy mają uwzględnioną tę formę pomocy,
- nie uczestniczyły w ostatnich 4 tygodniach przed złożeniem wniosku
w szkoleniach finansowanych ze środków publicznych,
- nie uczestniczyły w projekcie "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wadowickim (III)"

Złożone wnioski podlegać będą ocenie formalnoprawnej i merytorycznej zgodnie z kryteriami określonymi
w kartach oceny wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu POWER lub RPO.
Do realizacji będą uwzględnione wnioski z pozytywną oceną formalnoprawną i merytoryczną,
które uzyskały co najmniej 40% maksymalnej liczby punktów określonej w karcie oceny
merytorycznej, w kolejności wpływu do Urzędu, aż do uruchomienia wszystkich staży zaplanowanych
w ramach niniejszego naboru.
Informacja o zakończeniu ciągłego naboru wniosków o zorganizowanie stażu zostanie zamieszczona
na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Powiatowego Urzędu Pracy w Wadowicach i Filii
PUP w Andrychowie.

