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Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu informuje, że dobiega końca nabór wniosków o organizację
staży dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia. Ostatnie 2 edycje staży rozpoczną się w sierpniu i
wrześniu. Zapraszamy pracodawców do zapoznania się z naszą ofertą i składania wniosków.

KTO MOŻE ZOSTAĆ SKIEROWANY NA STAŻ?
Wsparcie realizowane jest w ramach projektu pn. „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie inowrocławskim (V) " i w związku z tym może być ono udzielone określonej grupie
odbiorców.
W ramach projektu wsparciem obejmowane są osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat. W gronie
uczestników projektu co najmniej 60% stanowić będą osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i
szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja
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Rozwój 2014-2020.
Zgodnie z zapisami PO WER osoba z kategorii NEET musi spełniać łącznie trzy następujące warunki:
nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),
nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje
obowiązek szkolny lub nauki),
nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie
lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do
wykonywania pracy.
W gronie 760 uczestników projektu znajdzie się co najmniej 10 osób z orzeczeniem o
niepełnosprawności.

TERMIN NABORU
Nabór wniosków o organizację staży trwa już od 25 stycznia br. Ostatnie staże w tym roku rozpoczną się
w sierpniu i wrześniu.
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji staży można uzyskać pod numerami telefonów: 52
3592423 i 52 3592489.

DOKUMENTCJA I SPOSOBY APLIKOWANIA
Dokumentacja w wersji elektronicznej dołączona została do niniejszego artykułu.
Korzystając z okazji, przypominamy, że wszystkie dokumenty niezbędne do załatwienia spraw w
urzędzie publikujemy w sekcji „ Dokumenty do pobrania".
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy w
Inowrocławiu:
za pośrednictwem wortalu https://praca.gov.pl, korzystając z formularza: Pismo do urzędu (PSZPU),
za pośrednictwem platformy https://epuap.gov.pl (adres skrytki: /pupino/SkrytkaESP),
korespondencyjnie (decyduje data wpływu do urzędu) lub
osobiście, pozostawiając dokumenty w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu
(pok. 204, II piętro).
Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu niezmiennie zaleca korzystanie z e-usług, jako wygodnego,
szybkiego i bezpiecznego rozwiązania.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA
Wsparcie oferowane jest w ramach projektu współfinansowanego z EFS w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w
powiecie inowrocławskim (V)".
Załączniki
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