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Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej informuje o trwającej rekrutacji osób
bezrobotnych, spełniających kryteria kwalifkowalności uczestnictwa w projekcie
przedstawione w poniższej tabeli, które chciałyby odbyć 6 miesięczny staż w ramach
projektu „ Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (III)" współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI OBLIGATORYJNE DLA WSZYSTKICH
UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW

Aby kwalifikować się do uczestnictwa w projekcie należy spełnić łącznie
warunki nr 1-3,
i minimum jeden z warunków nr 4-8
1 Osoba powyżej 30 roku życia, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy w
. Dąbrowie Górniczej jako osoba bezrobotna.
Osoba zamieszkująca na terenie woj. śląskiego (zgodnie z art. 25 Kodeksu
2
Cywilnego: Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której
.
osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu).
3
Osoba bezrobotna z ustalonym II profilem pomocy.
.
4
Kobieta.
.
5
Osoba powyżej 50 roku życia.
.
6
Osoba z niepełnosprawnościami.
.
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7
Osoba długotrwale bezrobotna.
.
8
Osoba o niskich kwalifikacjach.
.

Osoby zainteresowane udziałem w stażu w ramach projektu powinny:
- obligatoryjnie zapoznać się z Zasadami rekrutacji do projektu „Aktywizacja osób
bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Dąbrowie Górniczej (III) " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (do pobrania poniżej),
- złożyć u swojego doradcy klienta lub pracownika odpowiedzialnego za wdrażanie tej
formy wsparcia (pokój nr 23) czytelnie wypełnioną Ankietę zgłoszeniową do projektu
(dokument do pobrania poniżej, również w wersji z powiększoną czcionką).
Przyjmowanie Ankiet zgłoszeniowych do projektu odbywać się będzie w sposób ciągły
do dnia zakończenia rekrutacji na staż. Informacja z zakończeniu rekrutacji na staż
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Pracy w „Aktualnościach" oraz
na tablicy ogłoszeniowej poświęconej projektowi „Aktywizacja osób bezrobotnych w
wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej (III)
" (znajdującej się obok pokoju nr 4).
W roku 2018 r. w ramach projektu przewiduje się zorganizowanie 6-miesięcznych
staży dla 98 osób.
Osoby odbywające staże mają możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu
oraz refundację kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia lub dzieckiem
niepełnosprawnym do 7 roku życia osobom.
Zasady ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu oraz refundację kosztów opieki nad
dzieckiem udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Pracy w Zakładce „Projekty
skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy" => „Aktywizacja osób
bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Dąbrowie Górniczej (III)".
Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w sposób otwarty, z zachowaniem zasady
równych szans,w tym zasady równości płci. Projekt przewiduje równy dostęp zarówno
dla kobiet, jak i mężczyzn, znajdujących się w grupie potencjalnych
uczestniczek/uczestników projektu.
Rekrutacja do projektu będzie odbywać się również w sposób zapobiegający
dyskryminacji, co wyrażać się będzie w:
1. ułatwieniu dostępu do oferty projektowej osobom słabiej widzącym, osobom z
niepełnosprawnościami poprzez: obsługę tych osób na parterze budynku (w
pokoju nr 1), bliską lokalizację budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie
Górniczej od przystanków komunikacji publicznej, zapewnienie dokumentów z
większą czcionką, pomoc w wypełnieniu dokumentów rekrutacyjnych w siedzibie
urzędu, zapewnienie w razie potrzeby tzw. pogotowia migowego.
2. rozpoznaniu indywidualnych potrzeb i barier osób z niepełnosprawnościami w
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ramach Ankiety zgłoszeniowej do projektu oraz rozmowy z doradcą klienta lub
pracownikiem odpowiedzialnym za wdrażanie poszczególnych form wsparcia.
Dodatkowe informacje można uzyskać u doradców klienta lub w pokoju nr 23 (na I
piętrze).
Załączniki
Zasady rekrutacji do projektu RPO
Ankieta zgłoszeniowa do projektu RPO
Dla Pracodawcy - Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu wraz z
załącznikiem (do edycji)
Regulamin zwrotu kosztów przejazdu w ramach projektu RPO WSL (obowiązujący
od 1.06.2017r.)
Załączniki do Regulaminu zwrotu kosztów przejazdu w ramach projektu RPO WSL obowiązujące od 1.06.2017r. (do edycji)
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w ramach projektu
RPO (do edycji)
Zasady rekrutacji do projektu RPO - POWIĘKSZONA CZCIONKA
Ankieta zgłoszeniowa do projektu RPO - POWIĘKSZONA CZCIONKA
Regulamin zwrotu kosztów przejazdu w ramach projektu RPO WSL (obowiązujący
od 1.06.2017r.) - POWIĘKSZONA CZCIONKA
Załączniki do Regulaminu zwrotu kosztów przejazdu w ramach projektu RPO WSL
(obowiązujące od 1.06.2017r.) - POWIĘKSZONA CZCIONKA
Wniosek o przyznanie refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w ramach projektu
RPO - POWIĘKSZONA CZCIONKA (do edycji)

http://dabrowagornicza.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=uLQyjN5A&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_... 3/3

