Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, iż dysponuje środkami
w ramach programu adresowanego do osób w wieku 18-29 lat (do dnia poprzedzającego
ukończenie 30 roku życia), zarejestrowanych w PUP Ustrzyki Dolne jako osoby bezrobotne,
z kategorii tzw. Młodzieży NEET tj.:
 nie pracujących,
 nie kształcących się (tj. nie uczestniczących w kształceniu formalnym w trybie
stacjonarnym),
 nie szkolących się (tj. nie uczestniczących w pozaszkolnych zajęciach mających na
celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji
zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy) ze środków
publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału projekcie.
Ww. środki są współfinansowanymi przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 –
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty
pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER
W związku z powyższym tut. Urząd przyjmuje wnioski na:
 staż dla osób bezrobotnych,
 organizację prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych,
 przyznanie bonu na zasiedlenie w związku z zamiarem podjęcia poza miejscem
dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub
działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia.
Składane wnioski winny zawierać wszystkie wymagane informacje i załączniki.
Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu.
Wnioski będą przyjmowane do dnia wyczerpania limitu środków przeznaczonych na
realizację zadań.
Szczegółowych informacji udziela:
 dot. stażu - Pani Martyna Korczak, III piętro, pok. 31, tel. 13 4608907.
 dot. prac interwencyjnych – Pani Jolanta Kosmecka, II piętro, pok.19, tel.
13 4608906.
 dot. bonu na zasiedlenie – Pani Joanna Czerw, III piętro, pok. 31, tel. 13 4608907
Druki wniosków można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ustrzykach Dolnych przy
ul. Bełska 22, pok. 31, 19,27 lub na stronie internetowej http://ustrzykidolne.praca.gov.pl
w zakładce Druki do pobrania.
Wnioski należy składać w Sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych.

