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Nabor wnioskow o zorganizowanie stazu - RPO WP

Nabór wniosków o zorganizowanie stażu RPO WP
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W dniach od 24.05.2019 r. do 31.05.2019 r. odbędzie się nabór wniosków
o
zorganizowanie stażu w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż.
pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (V)" realizowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy, Działanie 7.2 Poprawa Sytuacji Osób
Bezrobotnych
Na
Rynku
Pracy.
Nabór dotyczy osób powyżej 29 roku życia (tj. osób, które na dzień przystąpienia
do projektu mają ukończone 30 lat) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Rzeszowie jako bezrobotne, należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
• osoby długotrwale bezrobotne,*
• osoby z niepełnosprawnością,
Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu przez cały okres jego trwania będą miały osoby,
które zgodnie z zaplanowaną ścieżką zakończyły udział w projektach realizowanych w
ramach RPO WP Działania 8.2 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym prowadzona przez Ośrodki Pomocy Społecznej / Powiatowe
Centra Pomocy Rodzinie, kwalifikujące się do objęcia wsparciem oraz uczestnicy
projektów w ramach Działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie.
Rozpatrywane będą wnioski pracodawców, którzy po zakończonym stażu zagwarantują
zatrudnienie na co najmniej 3 miesiące w oparciu o umowę o pracę w pełnym
wymiarze
czasu
pracy.
Wnioski należy składać w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie, al. Batalionów
Chłopskich
7
na
Dzienniku
Podawczym.
Wnioski są do pobrania na stronie: rzeszow.praca.gov.pl w zakładce „Dokumenty do
pobrania".
UWAGA! Organizator stażu przed rozpoczęciem stażu ma obowiązek skierowania osoby
bezrobotnej na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy oraz zobowiązuje się do
pokrycia
kosztów
tych
badań.
*

tj. osoba, której nieprzerwany okres pozostawania bez pracy wynosi ponad 12
miesięcy, do okresu bezrobocia zalicza się również okres pozostawania bez pracy
przed rejestracją w PUP na podstawie oświadczenia uczestnika projektu

http://rzeszow.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=jp94KUyr&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecycl...
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