28.02.2020

Zaproszenie do udzialu w projekcie "Zacznij i Ty - kompleksowe programy wsparcia dla osob bezrobotnych"

Zaproszenie do udziału w projekcie "Zacznij
i Ty - kompleksowe programy wsparcia dla
osób bezrobotnych"
Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu Data publikacji: 19.02.2019
Zapraszamy do udziału w projekcie

pn. „Zacznij i Ty – kompleksowe programy wsparcia dla osób
bezrobotnych"
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia
osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych –
ZIT
Projekt realizowany od stycznia 2019 do grudnia 2020r.
Rekrutacja ciągła, zapraszamy do kontaktu z doradcami klienta.
Uczestnikiem programu może zostać osoba, która spełnia łącznie wszystkie
poniższe warunki:
• jest osobą zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, posiadającą
status osoby bezrobotnej,
• jest osobą, która ukończyła 30 r. ż.,
• zamieszkuje na terenie Zabrza, na obszarze rewitalizowanym ZIT (w ustaleniu tej
informacji pomogą pracownicy Urzędu, jednocześnie wykaz ulic dostępny jest
wraz z regulaminem na stronie www.pupzabrze.pl)
W szczególności do udziału w projekcie zapraszamy:
• kobiety,
• kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu i wychowywaniu dziecka,
• osoby powyżej 50 r.ż.,
• osoby niepełnosprawne,
• osoby o niskich kwalifikacjach,
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• osoby długotrwale bezrobotne.
Wsparcie oferowane w projekcie obejmuje:
• Kompleksowe i indywidualne POŚREDNICTWO PRACY
• Kompleksowe i indywidualne PORADNICTWO ZADOWODOWE
• SZKOLENIA dobierane indywidualnie w zależności od potrzeb uczestników/czek
związane z nabywaniem, podwyższaniem lub dostosowaniem kompetencji
i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy lub przygotowujące do egzaminów
certyfikowanych
• maks. 6-cio miesięczne STAŻE służące zdobyciu doświadczenia zawodowego
• zatrudnienie u pracodawcy w ramach PRAC INTERWENCYJNYCH
Oferujemy wsparcie towarzyszące:
• stypendium za okres szkolenia/ stażu,
• refundację kosztów dojazdu na szkolenie/ staż,
• refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną przez okres trwania
szkolenia/ stażu.
Co zrobić żeby zostać uczestnikiem projektu?
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z doradcami klienta w
pokojach na III poziomie w siedzibie Urzędu przy Placu Krakowskim 9 lub pod nr
telefonu: 32/ 277-90-12.
Regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z formularzem rekrutacyjnym dostępne są
poniżej.
Załączniki
zał. nr 1 - Formularz Rekrutacyjny wraz z oświadczeniem.docx (docx, 739 KB)
zał. nr 3 - Karta oceny.doc (doc, 762 KB)
zał. nr 4 - wykaz ulic zgodny z LPROM Miasta Zabrze.docx (docx, 725 KB)
zał. nr 5 - Oświadczenie uczestnika projektu - RODO.doc (doc, 763 KB)
zał. nr 6 - Oświadczenie składane przed udzieleniem 1 formy wsparcia.docx (docx,
727 KB)
zał. nr 2 - Kwestionariusz motywacji.docx (docx, 742 KB)
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - aktualizacja wrzesień
2019r..docx (docx, 107 KB)
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