
                                           
        

Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim (I) jest współfinansowany przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego  Funduszu  Społecznego w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy. Działanie   1.1   Wsparcie

osób  młodych   pozostających   bez   pracy   na   regionalnym   rynku  pracy  –  projekty pozakonkursowe. Poddziałanie     1.1.1    Wsparcie
udzielane   z   Europejskiego   Funduszu   Społecznego   Programu   Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

                                                                                          
OGŁOSZENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie przedłuża nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dotyczących

200 osób bezrobotnych, dla których ustalono II profil pomocy oraz należących do kategorii NEET tj. spełniających łącznie

następujące warunki:

- nie  ukończyły 30 roku życia (przy czym w przypadku osób bezrobotnych do 25 roku życia zarejestrowanych w PUP

2015  roku   okres  pozostawania  w ewidencji  nie  może  przekroczyć  4  miesięcy  licząc  od  dnia  rejestracji  do  dnia

otrzymania skierowania do odbycia stażu)

- nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo)

- nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)

-  nie  szkolą  się  (tj.  nie  uczestniczą  w  pozaszkolnych  zajęciach  mających  na  celu  uzyskiwanie,  uzupełnianie  lub

doskonalenie  umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy – weryfikacji

podlegać  będzie  fakt,  czy  osoba   brała udział w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych

w okresie ostatnich 4 tygodni).

W pierwszej kolejności procesem rekrutacji objęte zostaną osoby:

1) długotrwale bezrobotne (w przypadku osób do 25 roku życia bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,

w przypadku osób powyżej 25 roku życia bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy – uwzględniając

również okres przed rejestracją w PUP).

2) niepełnosprawne,

3) o niskich kwalifikacjach.

Wnioski przyjmowane będą  do dnia 12.06.2015r.,  przy czym Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie zastrzega  sobie  prawo  skrócenia

terminu  prowadzonego   naboru   w   przypadku   wyczerpania limitu środków będących w dyspozycji Urzędu na wyżej wymieniony cel.

Ocena  złożonych  wniosków  zostanie  dokonana  w  oparciu  o  Zasady  obowiązujące  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Będzinie  przy

rozpatrywaniu wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w 2015 r. współfinansowanego ze środków EFS. 

Priorytetowo    traktowane    będą    wnioski  organizatorów stażu,  którzy zobowiążą się do zatrudnienia po zakończeniu jego

realizacji. Uwzględniane będą wnioski zawierające  propozycje zatrudnienia:

- w przypadku stosunku pracy – oferta na okres co najmniej 3 miesięcy i przynajmniej ¼ etatu

-  w  przypadku  umowy  cywilnoprawnej  –  na  minimum  3  pełne  miesiące  i  wartość  umowy  równa  lub  wyższa  trzykrotności

minimalnego wynagrodzenia

- w przypadku umowy o dzieło bez określonego czasu trwania – wartość umowy równa lub wyższa trzykrotności  minimalnego

wynagrodzenia.

W przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z zawartych umów w sprawie zorganizowania stażu, w szczególności z

zapisów paragrafu dotyczącego obowiązku zatrudnienia po zakończeniu odbywania stażu, Organizator może zostać obciążony karą

umowną w wysokości 1     000, 00 zł za każdą niezatrudnioną osobę.

Umowy w sprawie  zorganizowania  stażu będą zawierane na  okres  nie  krótszy  niż  trzy  miesiące,  jednak nie  dłuższy  niż  do 30

listopada 2015 r. 

Druki  wniosków  oraz  w/wym  Zasady  dostępne  są  w  siedzibie  tut.  Urzędu  (pok.  Nr  115)  i  na  stronie  internetowej
www.pup.bedzin.pl

http://www.pup.bedzin.pl/

