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Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie
ogłasza
I Edycję konkursu na: ORGANIZACJĘ STAŻY
DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA
w projekcie „ Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i
więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w
powiecie gryfińskim (V)" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VI – Rynek pracy
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014
–2020.

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do
wykonywania pracy, przez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązywania
stosunku pracy z pracodawcą. Okres na jaki może zostać zorganizowany staż wynosi
od 3 do 6 miesiące, a w przypadku zawodów o kodzie 911 ,,pomoce i sprzątaczki
domowe, biurowe, hotelowe" oraz o kodzie 515303 ,,robotnik gospodarczy", nie dłużej
niż 3 miesiące .
Termin składania wniosków w ramach konkursu od 11.03.2019 do 22.03.2019
Do realizacji przyjęte zostaną wnioski pracodawców, które otrzymają najwyższą liczbę punktów
uzyskanych w oparciu o następujące kryteria:

1. Deklaracja zorganizowania stażu dla osoby posiadającej orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności lub wskazanie we wniosku osoby należącej do tej grupy – 11
pkt
2. Wskazanie we wniosku kandydata, dla którego miałby być zorganizowany staż –
29 pkt,
3. Deklaracja zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończeniu stażu w pełnym
wymiarze czasu pracy - 12 pkt,
4. Wywiązanie się przez wnioskodawcę z warunków umów zawartych z PUP Gryfino,
zakończonych w okresie ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o
organizację stażu - 11 pkt,
https://gryfino.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=C2NdqoRO&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifecyc... 1/2
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5. Brak konieczności uzupełnienia zatrudnienia na zwolnionym stanowisku pracy w
ramach umów dotyczących subsydiowanego zatrudnienia, więcej niż 2 razy w
ramach tej samej umowy, w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku – 14 pkt
6. Powierzenie wykonywania pracy w ramach stażu w systemie jednej zmiany – 12
pkt,
7. Deklaracja zorganizowania stażu w zawodzie zaliczanym do grupy zawodów:
Pracownicy biurowi z kodem zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności
rozpoczynającym się od 4 lub Pracownicy sprzedaży w sklepach z kodem zgodnie
z klasyfikacją zawodów i specjalności rozpoczynającym się od 522– 11 pkt.
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu określa „Regulamin konkursu …."
Załączniki
Regulamin konkursu wniosków o organizację stażu_RPO WZ_2019 (docx, 114 KB)
Wniosek o organizację stażu dla osób powyżej 30 roku życia_RPO WZ_2019 (doc,
241 KB)
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