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W dniach od 15.07.2021r. do 23.07.2021r. przyjmowane będą wnioski o zorganizowanie stażu w ramach
projektu pn. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy
w powiecie rzeszowskim (VII)" 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 - projekty pozakonkursowe PUP.
Na staże kierowane będą osoby w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zarejestrowane
w PUP Rzeszów, należące do poniższych grup:
1. Osoby pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne zwłaszcza:
osoby w wieku 50 lat i więcej,
kobiety,
osoby długotrwale bezrobotne,
osoby z niepełnosprawnościami,
osoby o niskich kwalifikacjach.
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*.
*Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest spełnieniem wymogu określonego w art. 2 ust. 1, pkt 2, lit. d
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów
z działania 7.4 RPO WP oraz z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu
tematycznego 9 (CT 9) w RPO oraz współpracuje w tym zakresie z działającymi na obszarze realizacji
projektu instytucjami pomocy i integracji społecznej.
Rozpatrywane będą wnioski tylko i wyłącznie 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 na aktualnych drukach 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

https://rzeszow.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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