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Prace interwencyjne, staze, bony szkoleniowe dla osob do 30 roku zycia

Prace interwencyjne, staże, bony
szkoleniowe dla osób do 30 roku życia
PUP Oława Data publikacji: 23.05.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Oławie zaprasza pracodawców oraz osoby bezrobotne, które
nie ukończyły 30 roku życia do składania wniosków na następujące formy aktywizacji
zawodowej:
• prace interwencyjne
• staże
• bony szkoleniowe
W/w wsparcie będzie udzielane w ramach projektu pn. "Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w powiecie oławskim (III)" realizowanego w
ramach "Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" (EFS).

Kto może zostać uczestnikiem projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie oławskim (III)"?
O skierowanie na prace interwencyjne, staż lub o przyznanie bonu szkoleniowego w
ramach projektu mogą ubiegać się osoby do 29 roku życia zarejestrowane w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Oławie jako bezrobotne, dla których został ustalony I lub
II profil pomocy, które nie pracują, nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu
formalnym w trybie stacjonarnym), ani nie szkolą (tj. nie uczestniczą lub nie
uczestniczyły w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4
tygodni) – tak zwana młodzież NEET.
Spośród w/w osób preferowane będą:
• osoby niepełnosprawne
• osoby długotrwale bezrobotne
• osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED3 włącznie tj. z
wykształceniem max średnim ogólnym, średnim zawodowym,
zasadniczym zawodowym)
Zakłada się także udział osób nie kwalifikujących się do w/w grup.
W przypadku osób, które nie ukończyły 25 roku życia będzie brany pod uwagę okres
rejestracji w PUP – zgodnie ze standardem realizacji GdM wsparcie dla osoby
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bezrobotnej musi zostać udzielone w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji.
Ponadto osoba bezrobotna może ubiegać się o skierowanie na daną formę, jeżeli
została ona uwzględniona w Indywidualnym Planie Działania.
Rekrutacja będzie prowadzona w taki sposób, aby zapewnić dostępność udziału
osobom z niepełnosprawnościami oraz równy i niedyskryminujący dostęp do wsparcia
dla kobiet i mężczyzn.
Szczegółowe informacje na temat prac interwencyjnych, staży oraz bonów
szkoleniowych można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Oławie ul. 3
Maja 1, 55-200 Oława, Filii w Jelczu-Laskowicach ul. Wincentego Witosa 41, 55-220
Jelcz-Laskowice oraz pod numerem telefonu 71/31-39-652.
Aktualne oferty stażu dostępne są w załączniku poniżej oraz na stronie pod linkiem:
Staże
Wnioski o organizację prac interwencyjnych jest dostępny także na stronie:
Wniosek - prace interwencyjne
Wniosek - staże
Wniosek - bon szkoleniowy
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