Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych informuje, iż dysponuje środkami
w ramach projektu „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy
w powiecie bieszczadzkim (V)” współfinansowanego ze środków EFS w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś
priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych
na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP.
Projekt skierowany jest do następujących grup:
1. Osoby powyżej 29 r. ż. (tj. osoby, które ukończyły 30 lat), bez pracy, zarejestrowane
w PUP jako bezrobotne, należące co najmniej do jednej z następujących grup:
- osoby w wieku 50 lat i więcej,
-osoby długotrwale bezrobotne (za osobę długotrwale bezrobotną na potrzeby realizacji
projektów współfinansowanych ze środków UE uznaje się (zgodnie z definicją Komisji
Europejskiej) osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
- kobiety,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (osoby posiadające wykształcenie średnie lub
niższe).
2. Rolnicy i członkowie ich rodzin – osoby posiadające nieruchomość rolną lub członkowie
ich rodzin podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia
gospodarstwa rolnego, które chcą odejść z rolnictwa.
3. Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie nalezą do kategorii uczestników
wymienionych w powyższych punktach. Niemniej jednak udział takich osób w projekcie nie
może przekroczyć 20% bezrobotnych objętych wsparciem w ramach projektu, a udzielone im
wsparcie ma doprowadzić do podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji czy kompetencji
lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub do kompetencji lub rozpoczęcia
prowadzenia działalności gospodarczej.
W związku z powyższym tut. Urząd przyjmuje wnioski na:
 staż dla osób bezrobotnych.
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.
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.

