18.05.2021

POWER: Nabór wniosków na organizację staży dla osób poniżej 30 roku życia

POWER: Nabór wniosków na organizację staży dla
osób poniżej 30 roku życia
Autor: Przemysław Krokos Data publikacji: 25.01.2021
Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu ogłasza otwarty nabór wniosków na organizację staży dla osób,
które ukończyły 30 rok życia. Pierwsze osoby w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie inowrocławskim (V)" zostaną skierowane na tę formę wsparcia od
marca 2021 r. Zapraszamy pracodawców do zapoznania się z treścią artykułu i składania wniosków.

KTO BĘDZIE MGŁ ZOSTAĆ SKIEROWANY NA STAŻ?
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 760 w wieku 18-29 lat, bez pracy , w tym osoby z
niepełnosprawnościami zarejestrowane w PUP w Inowrocławiu jako osoby bezrobotne. Spośród
powyżej określonej liczby osób objętych wsparciem, 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 Rozwój 2014-2020.
Zgodnie z zapisami PO WER osoba z kategorii NEET będzie musiała spełniać łącznie trzy następujące
warunki:
https://inowroclaw.praca.gov.pl/aktualnosci16
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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 ma charakter otwarty, tzn. że wnioski będą przyjmowane od 25 stycznia 2021 r. do
odwołania.
Wnioski złożone przed tym terminem nie będą rozpatrywane.
Szczegółowe informacje dotyczące wsparcia 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 platformy https://epuap.gov.pl (adres skrytki: /pupino/SkrytkaESP),
korespondencyjnie lub
osobiście, pozostawiając dokumenty w skrzynce podawczej (wystawiona w Referacie Ewidencji,
Informacji i Świadczeń – wejście do budynku oznaczone literą „E"). Dostęp do skrzynki podawczej
możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

WYŁĄCZONA BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA KLIENTW
Przypominamy, że od 19 października 2020 r. w związku ze skomplikowaną sytuacją epidemiczną oraz
troską o zdrowie klientów i pracowników naszego urzędu wprowadzone zostały istotne ograniczenia
dotyczące obsługi interesantów.
Od tego dnia wszystkie zadania powierzone Powiatowemu Urzędowi Pracy w Inowrocławiu świadczone
są z wyłączeniem bezpośredniej obsługi klientów.
Odpowiednio wcześniej informowaliśmy Państwa o tym fakcie w komunikacie, w treści którego
opisaliśmy m.in. sposoby załatwiania spraw w urzędzie.

ŹRDŁO FINANSOWANIA
Wsparcie oferowane jest w ramach projektu współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „ Aktywizacja osób młodych
https://inowroclaw.praca.gov.pl/aktualnosci16
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pozostających bez pracy w powiecie inowrocławskim (V)".
Załączniki
2021 - Wniosek na staż.docx
Regulamin 2021.pdf
2021 Sprawozdanie z przebiegu stażu POWER V.docx
2021 - Wniosek o przekazywanie stypendium na konto POWER V.docx
2021 - Miesięczna karta stażu PO WER V.docx
Zał. nr 2 do Regulaminu.pdf
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