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Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku informuje, iż nadal trwa nabór wniosków o
zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „ Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (III)"
W ramach projektu przewidziano realizację staży na okres od 3 do 6
miesięcy.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku, niepracujących, niekształcących się w
systemie dziennym oraz niekorzystających ze szkoleń ze środków publicznych w
przeciągu 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie.
W ramach projektu wymagana jest gwarancja zatrudnienia na co najmniej
3-miesięczny okres zatrudnienia na min ½ etatu, a w przypadku umów
cywilno-prawnych na okres co najmniej 3 miesięcy z wynagrodzeniem miesięcznym nie
niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę.
W pierwszej kolejności do projektu będą kwalifikowane osoby należące do poniższych
grup docelowych:
1. Osoby długotrwale bezrobotne - za osobę długotrwale bezrobotną, zgodnie z
definicją wskaźników PO WER uznaje się:
1. osobę w wieku 15-24 lat bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy
2. osobę w wieku 25-29 lat bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12
miesięcy
Do okresu pozostawania bez zatrudnienia zalicza się faktyczny, nieprzerwany okres
zarówno przed rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdniku, jak i po ostatniej
rejestracji.
2. Osoby z niepełnosprawnościami
3. Osoby o niskich kwalifikacjach - za osobę o niskich kwalifikacjach uznaje się
osobę posiadającą wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub
ponadgimnazjalnym (zgodnie z klasyfikacją ISCED 1-3)
Wsparcie w projekcie będzie udzielane zgodnie ze standardami określonymi w Planie
Realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce, tzn. w ciągu 4 miesięcy osobom
młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego
kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Przy czym, okres 4 miesięcy, w ciągu
którego należy udzielić wsparcia:
• osobom do 25 roku życia liczony będzie od dnia rejestracji w urzędzie pracy,
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• osobom powyżej 25 roku życia okres ten będzie liczony od dnia przystąpienia do
projektu.
Wnioski są dostępne na stronie: http://swidnik.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania
Informacje odnośnie aktualnie prowadzonego naboru można uzyskać w pokoju 16 lub
pod numerem tel. (81) 461 35 16.
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