Nabór wniosków o przyznanie bonów stażowych dla osób bezrobotnych
poniżej 30 roku życia w ramach zadań podstawowych Powiatowego Urzędu
Pracy w Wadowicach
Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach ogłasza nabór wniosków o przyznanie bonów stażowych.
O przyznanie bonu stażowego mogą ubiegać się osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach lub Filii PUP w Andrychowie jeżeli
mają uwzględnioną tę formę wsparcia w Indywidualnym Planie Działania.
W ramach obecnego naboru przewidziano przyznanie co najmniej 2 bonów stażowych.
Przyznanie przez PUP w Wadowicach bonu stażowego stanowi gwarancję skierowania do odbycia
stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca
zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.
W ramach bonu stażowego starosta finansuje:
 stypendium stażowe dla osób bezrobotnych,
 koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 627,50 zł,
wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 104,60 zł, łącznie
ze stypendium,
 koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto
wykonawcy badania.
Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego na deklarowany okres 6 miesięcy przysługuje premia
w wysokości 1 568,50 zł. Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności
pomocy de minimis.
Druk wniosku o przyznanie bonu stażowego znajduje się na stronie internetowej tut. Urzędu
wadowice.praca.gov.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania”.
Uzupełnione wnioski można składać od dnia 09.03.2020 r.:
1) w sekretariacie:
- siedziby Urzędu – Wadowice ul. Mickiewicza 27, pok. 204,
2) za pośrednictwem operatora pocztowego poprzez wysyłkę na adres Powiatowego Urzędu
Pracy w Wadowicach (brane będą pod uwagę tylko te wnioski, które wpłyną do Urzędu nie
wcześniej niż 09.03.2020 r.).
Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z Zasadami przyznawania bonu stażowego osobie
bezrobotnej do 30 roku życia znajdującymi się na stronie internetowej wadowice.praca.gov.pl
w zakładce „Dokumenty do pobrania”.
Nabór będzie prowadzony aż do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na to zadanie w 2020
roku, jednak nie dłużej niż do 31.03.2020 r. Informacja o zamknięciu naboru wniosków zostanie
ogłoszona na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń.

