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Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu z dniem 21 stycznia 2020 r. rozpoczyna nabór wniosków o
zorganizowanie stażu w miejscu pracy w ramach projektu:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kaliskim (V)" współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ten skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat (tj. do dnia poprzedzającego
ukończenie 30 roku życia) spełniających łącznie wszystkie niżej wymienione warunki
uczestnictwa
w projekcie, tj. osoby, które:
1. nie pracują, tj. są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu jako bezrobotne,
2. nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
3. nie szkolą się, tj. nie uczestniczą lub nie uczestniczyły w ostatnich 4 tygodniach w pozaszkolnych
zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub
doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania
pracy.
Osoby młode z kategorii NEET winny stanowić co najmniej 60 % uczestników projektu.Ponadto, w
przypadku osób do 25 roku życia zarejestrowanych w PUP Kalisz musi być spełniony warunek, iż od
momentu rejestracji w Urzędzie do momentu skierowania na staż nie może upłynąć okres 4 miesięcy.
Wyjątek stanowią te osoby w okresie do 4 miesięcy otrzymały wsparcie zgodnie z Planem realizacji
Gwarancji dla młodzieży i nadal figurują w rejestrze PUP jako osoby bezrobotne.
W ramach projektu zaplanowano staż dla 52 osób bezrobotnych mający na celu nabywanie przez osobę
bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy.

Wnioski pracodawców o organizację stażu w miejscu pracy będą realizowane sukcesywnie, zgodnie
z harmonogramem realizacji projektu
W przypadku zmiany zasad realizacji (np. dotyczących liczby osób, grupy docelowej) przez Instytucję
Pośredniczącą Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na
rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Powiatowy Urząd
Pracy
w Kaliszu zastrzega sobie prawo dokonania zmian w niniejszym naborze.
OGLNE ZASADY DOTYCZĄCE NABORU
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami może być złożony w wersji papierowej - w Kancelarii
Urzędu (I piętro) lub elektronicznej. Wnioski zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej należy
składać/ przesyłać w godzinach pracy Urzędu tj. od 07.30 do 15.30.

https://kalisz.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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Zalecane formy składania wniosków w wersji elektronicznej
1. Adres e-mail: poka@praca.gov.pl.
Wniosek powinien zostać wypełniony na udostępnionym przez Urząd formularzu, zapisany w formie
pliku .pdf i podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym (podpis zagnieżdżony w pliku pdf).
2. Platforma ePUAP lub platforma Usług Elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia
https://www.praca.gov.pl/ (wniosek podpisać za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub podpisem
Kwalifikowanym).

Sposób składania wniosków, został opisany w dziale Obsługa wniosków
https://www.praca.gov.pl/eurzad/pomoc/obs3uga_wnioskow.html
W przypadku zamiaru złożenia wniosku za pośrednictwem wyżej wymienionej platformy, poprzez dział
„inne pismo do Urzędu" należy do pisma dołączyć załącznik w postaci wniosku wraz z wymaganymi
dokumentami na druku aktualnie obowiązującym w tut. Urzędzie.
Wnioski złożone poza wyznaczonym terminem i godzinami naboru lub bez wymaganego podpisu nie
będą podlegały procedurze rozpatrzenia.
https://kalisz.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię poczty elektronicznej, platformy ePUAP, niewłaściwie
przesłane lub uszkodzone pliki.
Termin składania wniosków od 21 stycznia 2020 r. do odwołania.
Zasady, wniosek oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są w siedzibie Urzędu, w pok. 122 lub
bezpośrednio na stronie internetowej Urzędu
https://kalisz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacjipracownikow-i-kandydatow-do-pracy/staze-i-bony-stazowe

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