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ZAPRASZA
−

do składania wniosków o:

− organizację stażu (wnioskuje organizator stażu)
przyznanie bonu na zasiedlenie (wnioskuje osoba bezrobotna)

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat, będących tzw. młodzieżą
NEET, co oznacza osobę nie pracującą, nie kształcącą się (w trybie stacjonarnym) i nie szkolącą się
ze środków publicznych w okresie 4 tygodni poprzedzających rozpoczęcie udziału w projekcie (z
ustalonym I lub II profilem pomocy).
pomocy) Ponadto osobom w wieku do 25 r.ż. wsparcie w ramach
projektu musi zostać udzielone w ciągu 4 m-cy
m od daty rejestracji w PUP,
UP, a osobom w wieku 25 –
29 lat w ciągu 4 m-cy
cy od dnia przystąpienia do projektu.

UWAGA !!! W związku z koniecznością uzyskania w ramach projektu zakładanych
wskaźników efektywności zatrudnieniowej:
− po zakończeniu stażu wymagane
wymagan jest zatrudnienie osoby bezrobotnej
nej na podstawie umowy
o pracę na nieprzerwany okres co najmniej trzech pełnych miesięcy, co najmniej w
wymiarze ½ etatu;
− w przypadku bonu na zasiedlenie wymaganie jest podjęcie zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę ( uzyskanie z tego tytułu
tytułu wynagrodzenia w wysokości co najmniej
minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie i podleganie ubezpieczeniom
ub
społecznym co najmniej od tej kwoty) lub podjęcie działalności gospodarczej,
gospodarczej przez okres
co najmniej 6 m-cy
cy przypadających w okresie
okres 8 m-cy
cy od daty otrzymania bonu.
Druki wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu - pokój nr 20 - oraz na stronie internetowej pod linkiem

http://ostrowmazowiecka.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania
http://ostrowmazowiecka.praca.gov.pl/dokumentySzczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej zajmujący się:
stażami i bonami na zasiedlenie (pokój nr 20), oraz koordynator projektu (pokój nr 19). Tel. 029 745 33 93,
koordynator - 508 027 545, bony - 508 106 962, staże - 508 027 409
Przy rozpatrywaniu wniosków o zawarcie umowy o organizacje stażu obowiązują przepisy prawne dotyczące tej
formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, wymogi wskazane w „Kryteriach dotyczących organizacji stażu”
oraz warunki określone w dokumentacji projektu.

