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Chcesz podjąć zatrudnienie poza miejscem swojego zamieszkania, masz mniej niż 30 lat i jesteś osobą
bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej.
Złóż Wniosek o przyznanie BONU NA ZASIEDLENIE i zyskaj 10 000,00 zł
O bon na zasiedlenie możesz ubiegać się, gdy zamierzasz podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub
działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania jeżeli:
- będziesz osiągał/-a wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia
za pracę brutto miesięcznie oraz będziesz podlegał/-a ubezpieczeniom społecznym,
- odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której zamieszkasz wynosi co
najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego
zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie,
- będziesz pozostawał/-a w zatrudnieniu, wykonywał/-a inną pracę zarobkową lub prowadził/-a
działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy,
Wsparcie udzielane jest w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w
mieście Dąbrowa Górnicza (V)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Szczegóły naboru znajdziesz pod linkiem https://dabrowagornicza.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-iposzukujacych-pracy/formy-wsparcia/bon-na-zasiedlenie
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie !
Kontakt:
Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej
ul. Jana III Sobieskiego 12, pokój 27
tel: 32 262-37-39 wew. 225

Załączniki
Wniosek osoby bezrobotnej do 30 roku życia o przyznanie bonu na zasiedlenie POWER 2021 (pdf,
89 KB)
Wniosek osoby bezrobotnej do 30 roku życia o przyznanie bonu na zasiedlenie - powiększona
czcionka POWER 2021 (pdf, 89 KB)
Zasady rekrutacji POWER 08.01.2021.zip (zip, 6606 KB)
Ankieta zgłoszeniowa POWER.zip (zip, 248 KB)
https://dabrowagornicza.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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