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W związku z rozpoczęciem realizacji 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, Powiatowy Urząd
Pracy w Dąbrowie Górniczej rozpoczyna rekrutację osób bezrobotnych, spełniających kryteria
kwalifikowalności uczestnictwa w projekcie przedstawione w poniższej tabeli, które chciałyby odbyć 6
miesięczny staż
w ramach projektu.
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI DLA WSZYSTKICH UCZESTNICZEK/UCZESTNIKW
Osoba w wieku 18-29 lat (do dnia 30-tych urodzin) pozostająca bez pracy zarejestrowana
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej jako osoba bezrobotna.
Co najmniej 60% wszystkich uczestników/uczestniczek projektu stanowić mają osoby bezrobotne
należące do tzw. kategorii NEET czyli osoby nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie
stacjonarnym na poziomie szkoły podstawowej /gimnazjum /szkoły ponadgimnazjalnej /szkoły wyższej
w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym albo zaniedbujące
obowiązek szkolny lub nauki i nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie,
uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do
wykonywania pracy finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni.
Osoby zainteresowane udziałem w stażu w ramach projektu powinny:
- obligatoryjnie zapoznać się z Zasadami rekrutacji do 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 (do pobrania poniżej),
- złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dąbrowie Górniczej czytelnie wypełnioną Ankietę
zgłoszeniową do projektu:
- w formie elektronicznej przez platformę praca.gov.pl lub ePUAP przy czym elektroniczna forma jest
formą preferowaną i rekomendowaną przez Urząd Pracy (złożenie ankiety w postaci elektronicznej musi
zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym). W przypadku
składania ankiety przez platformę praca.gov.pl należy wybrać usługę Pismo do urzędu (wówczas
zeskanowaną Ankietę zgłoszeniową do projektu należy załączyć jako załączniki do pisma):
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=EURZAD
lub
w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej, który czynny jest: poniedziałek, wtorek,
czwartek godz. 7.30-15.30, środa w godz. 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00,
lub
pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej, ul. Jana III Sobieskiego 12, 41-300
Dąbrowa Górnicza.
Przyjmowanie Ankiet zgłoszeniowych do projektu odbywać się będzie w sposób ciągły do dnia
zakończenia rekrutacji na staże. Informacja o zakończeniu rekrutacji na staże zostanie zamieszczona na
stronie internetowej http://dabrowagornicza.praca.gov.pl w „Aktualnościach" oraz na tablicy
ogłoszeniowej poświęconej projektowi „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście
Dąbrowa Górnicza (V)" (znajdującej się w pokoju nr 4).
https://dabrowagornicza.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc
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Pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu dla osoby bezrobotnej spełniającej powyższe
kryteria kwalifikowalności zapraszamy do składania Wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie
stażu:
- w formie elektronicznej przez platformę praca.gov.pl lub ePUAP przy czym elektroniczna forma
złożenia wniosku jest formą preferowaną i rekomendowaną przez Urząd Pracy (złożenie wniosku w
postaci elektronicznej musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem
zaufanym). W przypadku składania wniosku przez platformę praca.gov.pl należy wybrać usługę Pismo do
urzędu, wówczas zeskanowany Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu należy załączyć jako
załączniki do pisma:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=EURZAD
lub
w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej, który czynny jest: poniedziałek, wtorek,
czwartek godz. 7.30-15.30, środa w godz. 7.30-17.00, piątek 7.70-14.00,
lub
pocztą na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Górniczej, ul. Jana III Sobieskiego 12, 41-300
Dąbrowa Górnicza.
W roku 2021 r. w ramach projektu przewiduje się zorganizowanie staży dla 116 osób.
Osoby odbywające staże będą miały możliwość ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu oraz refundację
kosztów opieki nad dzieckiem do 6 roku życia lub dzieckiem niepełnosprawnym do 7 roku życia.
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 uczestników/uczestniczek projektu. Rekrutacja do projektu
będzie odbywać się również w sposób zapobiegający dyskryminacji, co wyrażać się będzie w:
- ułatwieniu dostępu do oferty projektowej osobom słabiej widzącym, osobom z niepełnosprawnościami
poprzez: obsługę osób niepełnosprawnych 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.
- rozpoznaniu indywidualnych potrzeb i barier osób z niepełnosprawnościami w ramach Ankiety
zgłoszeniowej do projektu oraz rozmowy z doradcą klienta lub pracownikiem odpowiedzialnym
za wdrażanie poszczególnej formy wsparcia.
Dokumenty dotyczące zasad rekrutacji na staże (w tym Ankieta zgłoszeniowa do projektu), zasady
ubiegania się o zwrot kosztów przejazdu oraz refundację kosztów opieki nad dzieckiem, a także
Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu do pobrania poniżej.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 32 262 37 39:
- w sprawach dotyczących staży wew. 225, 226
- w sprawach dotyczących kosztów przejazdu oraz kosztów opieki nad dzieckiem wew. 206, 211
lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Dąbrowie Górniczej
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie !
Załączniki
Zasady rekrutacji POWER 08.01.2021.zip (zip, 6606 KB)
Ankieta zgłoszeniowa POWER.zip (zip, 248 KB)
Regulamin zwrotu kosztów przejazdu z wnioskiem i załącznikami POWER.zip (zip, 6390 KB)
Wniosek o refundację kosztów opieki POWER.zip (zip, 416 KB)
Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (formularz edytowalny) .pdf (pdf, 396 KB)
Dokumenty dot. realizacji stażu dla pracodawców POWER.zip (zip, 409 KB)
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