STAŻE – CIĄGŁY NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU
w ramach Małopolskiego Programu Regionalnego „KONSERWATOR”





Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach zaprasza:
samorządowe instytucje kultury,
gminy,
organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką kultury, ochrony
dziedzictwa narodowego, sportu i turystyki,

do składania wniosków o zorganizowanie stażu w ramach Małopolskiego Programu
Regionalnego "KONSERWATOR". W niniejszym naborze przewidziano organizowanie
staży na okres 6 miesięcy dla 2 osób bezrobotnych, w szczególności kobiet oraz osób
długotrwale bezrobotnych.
Druk wniosku o zawarcie umowy o organizację stażu jest dostępny na stronie internetowej tutejszego
Urzędu wadowice.praca.gov.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania” → „Staże”.
Wypełnione i kompletne wnioski będzie można składać od dnia 12.02.2018 r.:
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.).
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami organizacji staży znajdującymi się
na stronie internetowej wadowice.praca.gov.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania” → „Staże”.
Organizator może we wniosku wskazać kandydata na staż. Kandydatami na staż mogą być osoby
bezrobotne zarejestrowane w PUP w Wadowicach lub Filii PUP w Andrychowie, w szczególności
kobiety oraz osoby długotrwale bezrobotne, które w Indywidualnym Planie Działania dostosowanym
do ustalonego profilu pomocy mają uwzględnioną tę formę pomocy.
Złożone wnioski będą podlegać ocenie formalnoprawnej i merytorycznej zgodnie z kryteriami
określonymi w kartach oceny wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (załącznik nr 1 i 2
do Zasad organizacji staży).
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.

