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PO WER - Informacja o naborze wniosków na poszczególne formy wsparcia osób
bezrobotnych w wieku 18-29 lat z terenu powiatu oleckiego, przewidziane do realizacji
w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
oleckim (V)"
Powiatowy Urząd Pracy w Olecku informuje, iż od 1 stycznia 2020r. realizuje projekt
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oleckim (V)"
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w związku z czym
prowadzony jest nabór wniosków na następujące formy wsparcia:
1. staże zawodowe,
2. prace interwencyjne,
3. jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
4. szkolenia zawodowe,
5. bony na zasiedlenie.
Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym do wyczerpania środków.
Projekt adresowany jest do osób młodych w wieku 18-29 lat (tj. do dnia
poprzedzającego dzień 30 urodzin), pozostających bez pracy, w tym osób z
niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olecku jako
osoby bezrobotne, z zachowaniem minimalnego udziału:
• osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. osób z kategorii NEET
(min. 60% uczestników projektu),
• osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osób z
niepełnosprawnościami i/lub długotrwale bezrobotnych i/lub o niskich
kwalifikacjach (min. 20% uczestników projektu).

https://olecko.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=gHNyo03h&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecycl...
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Za osoby z kategorii NEET uznaje się osoby, które łącznie spełniają trzy następujące
warunki:
• nie pracują (są zarejestrowane jako osoby bezrobotne);
• nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki). Kształcenie formalne w trybie
stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie
szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również
kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich
realizowanych w trybie dziennym;
• nie szkolą się (w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w pozaszkolnych
zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie
umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do
wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).
Za osoby długotrwale bezrobotne uznaje się:
• w przypadku osób do 25 lat – pozostające w bezrobociu (łącznie z czasem
pozostawania bez pracy przed rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy)
nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
• w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej – pozostające w bezrobociu (łącznie z
czasem pozostawania bez pracy przed rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy)
nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy.
Za osoby o niskich kwalifikacjach uznaje się osoby posiadające wykształcenie na
poziomie do ISCED 3 włącznie, czyli osoby z wykształceniem podstawowym/niepełnym
podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym (do poziomu szkoły średniej lub
zasadniczej zawodowej). Poziom uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu
rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie.
Uwagi - staże zawodowe:
• W 2020 roku nie będą finansowane badania lekarskie osób bezrobotnych
kierowanych do odbycia stażu. W związku z powyższym organizator stażu
(pracodawca, przedsiębiorca) będzie zobowiązany do skierowania na swój koszt
osoby bezrobotnej na badania profilaktyczne określone w przepisach
dotyczących zatrudnienia pracownika. Wyjątkiem będzie fakt posiadania przez
osobę bezrobotną aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak
przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Każdy organizator, który
wyrazi chęć zorganizowania stażu, zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie
lekarskie do wglądu do Urzędu najpóźniej w ostatnim dniu przed dniem
rozpoczęcia stażu. Niedopełnienie wyżej wymienionego obowiązku skutkować
będzie przesunięciem terminu rozpoczęcia stażu bądź brakiem możliwości jego
realizacji.
• Jednocześnie Urząd przypomina, iż organizator stażu zobowiązany jest do
przeszkolenia osoby bezrobotnej odbywającej staż w zakresie BHP i PPOŻ.
• Organizator zobowiązany będzie do zatrudnienia osoby po ukończonym stażu na
okres co najmniej 90 dni (dopuszczalne formy zatrudnienia wymienione zostały
we wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu).
• Preferowane będą wnioski organizatorów, którzy zadeklarują zatrudnienie po
zakończonym stażu na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
https://olecko.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=gHNyo03h&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecycl...

2/3

05.06.2020
PO WER - Informacja o naborze wnioskow na poszczegolne formy wsparcia osob bezrobotnych w wieku 18-29 lat z terenu powiatu oleckiego

Szczegółowe informacje – pokój nr 4 lub pod nr tel. 87 5203078 wew. 239.
Uwagi – Prace interwencyjne:
W przypadku prac interwencyjnych przez okresy 6 miesięcy pracodawca otrzymuje
refundację części kosztów związanych z zatrudnieniem osoby bezrobotnej, natomiast
kolejne 3 miesiące zatrudnienia finansuje z własnych środków.
Szczegółowe informacje – pokój nr 4 lub pod nr tel. 87 5203078 wew. 237.
Uwagi – Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej:
Wysokość środków na podjęcie działalności gospodarczej przyznanych jednorazowo
osobie bezrobotnej wynosić może maksymalnie 28.000,00 zł brutto. Złożone wnioski
poddane zostaną ocenie przez Komisję ds. oceny wniosków.
Szczegółowe informacje – pokój nr 3 lub pod nr tel. 87 5203078 wew. 234.
Uwagi – Szkolenia zawodowe:
W ramach projektu realizowane będą szkolenia indywidualne lub grupowe, prowadzące
do uzyskania kwalifikacji (kończące się uzyskaniem uprawnień lub zakończonych
weryfikacją umiejętności) lub nabycia kompetencji, zgodnych ze zdiagnozowanymi
potrzebami i potencjałem uczestnika projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami
lokalnego/regionalnego rynku pracy. Osoba bezrobotna zainteresowana uczestnictwem
w indywidualnym szkoleniu zawodowym powinna złożyć wniosek o skierowanie na
szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną oraz uzasadnić celowość szkolenia.
Szczegółowe informacje – pokój nr 2 lub pod nr tel. 87 5203078 wew. 242.
Uwagi – Bony na zasiedlenie:
Planowana wysokość bonu na zasiedlenie w 2020 roku wynosi 9.000,00 zł.
Szczegółowe informacje – pokój nr 4 lub pod nr tel. 87 5203078 wew. 239.
Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłaszanie się
do swoich doradców klienta.
Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie tutejszego
Urzędu (pokój nr 14) od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30 oraz w
piątek w godzinach od 7:00 do 15:00. Druki wniosków dostępne są na stronie
http://olecko.praca.gov.pl w zakładce „Dokumenty do pobrania" lub w siedzibie
Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku (pok. nr 2, 3, 4).
Olecko, dnia 21.01.2020r.
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