
Szanowni Państwo,

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach uruchamia nabór wniosków o przyznanie bonu na
zasiedlenie w ramach projektu:

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie  skierniewickim i mieście
Skierniewice (IV)"

realizowanego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  2014-2020
współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.

O przyznanie bonu na zasiedlenie mogą ubiegać się osoby bezrobotne zarejestrowane w
PUP w  Skierniewicach  w  wieku 18-29 (które  nie  ukończyły  30  roku  życia),  w  tym  w
szczególności tzw. młodzież NEET* oraz osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy, tj. osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne lub osoby
o  niskich  kwalifikacjach  (maksymalnie  z wykształceniem  na  poziomie
ponadgimnazjalnym).

* Młodzież NEET - to osoby młode w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki:
 nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo)
 nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym

albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki)
 nie  szkolą  się (tj.  nie  uczestniczą  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 okresie  4  ostatnich  tygodni  od  daty  przystąpienia  do  projektu -  skierowania  na
prace interwencyjne)

 
Przewidywana  liczba  bonów  na  zasiedlenie  do  przyznania  w  2019  roku  wynosi  5.
Maksymalna kwota przyznanego bonu to 8.000,00 zł.
 
WYPEŁNIONE  WNIOSKI  NALEŻY  SKŁADAĆ  W  POWIATOWYM  URZĘDZIE  PRACY
W SKIERNIEWICACH W POKOJU 5 LUB 6.



Szanowni Państwo,

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach z dniem 07.01.2019 r. uruchamia nabór wniosków o
organizację stażu w ramach projektu

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie  skierniewickim i mieście
Skierniewice (IV)"

realizowanego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  2014-2020
współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.

Na staż mogą być kierowane osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Skierniewicach w
wieku 18-29 (które  nie  ukończyły  30  roku  życia),  w  tym  w szczególności  tzw.  młodzież
NEET* oraz osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby z
niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne lub osoby o niskich kwalifikacjach
(maksymalnie z wykształceniem na poziomie ponadgimnazjalnym).

* Młodzież NEET - to osoby młode w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki:
 nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo)
 nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym 

albo zaniedbują obowiazek szkolny lub nauki)
 nie  szkolą  się (tj.  nie  uczestniczą  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 okresie 4 ostatnich tygodni od daty przystąpienia  do projektu - skierowania na staż)

Na staż skierowanych zostanie w 2019 roku - 76 osób bezrobotnych.
Przewidywana długość stażu to 6 miesięcy.

WYPEŁNIONE WNIOSKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI  NALEŻY SKŁADAĆ W POWIATOWYM URZĘDZIE
PRACY W SKIERNIEWICACH W POKOJU 5 LUB 6.



Szanowni Państwo,

Powiatowy Urząd Pracy w Skierniewicach uruchamia z dniem 07.01.2019 r. nabór wniosków o
organizację  prac  interwencyjnych w  ramach  projektu

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie  skierniewickim i mieście
Skierniewice (IV)"

realizowanego  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój  2014-2020
współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego.

Na  prace  interwencyjne  w  2019  roku  może  być  skierowanych  25  osób  bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP w Skierniewicach w wieku 18-29 (które nie ukończyły 30 roku
życia), w tym w szczególności tzw. młodzież NEET* oraz osoby znajdujące się w szczególnie
trudnej  sytuacji  na  rynku  pracy,  tj.  osoby  z  niepełnosprawnościami,  osoby  długotrwale
bezrobotne lub osoby o niskich kwalifikacjach (maksymalnie z wykształceniem na poziomie
ponadgimnazjalnym).

* Młodzież NEET - to osoby młode w wieku 15-29 lat, które spełniają łącznie trzy warunki:
 nie pracują (tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo)
 nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym

albo zaniedbują obowiazek szkolny lub nauki)
 nie  szkolą  się (tj.  nie  uczestniczą  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 okresie  4  ostatnich  tygodni  od  daty  przystąpienia  do  projektu -  skierowania  na
prace interwencyjne)

Refundacja  wynagrodzenia,  nagród  i  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  pracownika
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 847,80 zł. + składki / m-c przez okres
maksymalnie 6 miesięcy.
 
WYPEŁNIONE WNIOSKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY SKŁADAĆ W POWIATOWYM URZĘDZIE
PRACY W SKIERNIEWICACH W POKOJU 5 LUB 6.



Powiatowy Urząd Pracy ogłasza z dniem 07.01.2019 r. nabór wniosków o organizację stażu w
ramach projektu 

„Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i
mieście Skierniewice (V)"

współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu  Społecznego  w ramach RPO WŁ
2014-2020.

W 2019 roku na staż może być skierowanych 31 osób po 29. roku życia pozostających bez
pracy,  zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie  Pracy  w Skierniewicach jako bezrobotne,
które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy t.j.:

- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby o niskich kwalifikacjach*,

- kobiety.

* zgodnie z WLWK 2014 osobami o niskich kwalifikacjach są osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, t.j.:
osoby z wykształceniem na poziomie ponadgimnazjalnym.

 
WYPEŁNIONE WNIOSKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ W POWIATOWYM URZĘDZIE
PRACY W SKIERNIEWICACH W POKOJU 5 LUB 6.



Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Skierniewicach  informuje,  że  z  dniem  07.01.2019  r.
uruchamia nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych w ramach projektu

„Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i
mieście Skierniewice (V)"

realizowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Łódzkiego  2014-2020.
 
Na prace interwencyjne mogą być skierowane osoby po 29. roku życia pozostające bez pracy,
zarejestrowane  w  Powiatowym  Urzędzie  Pracy  w  Skierniewicach  jako  bezrobotne,  które
znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, t.j. :

- osoby po 50. roku życia,
- osoby o niskich kwalifikacjach*,
- osoby długotrwale bezrobotne,

- kobiety. 

* zgodnie z WLWK 2014 osobami o niskich kwalifikacjach są osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie, t.j.:
osoby z wykształceniem na poziomie ponadgimnazjalnym.

Refundacja  wynagrodzenia,  nagród  i  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  dla  pracownika
zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi:

847,80 zł. + składki/m-c przez okres maksymalnie 6 miesięcy.

Liczba  osób,  które  zostaną  skierowane  na  prace  interwencyjne  w  2019  roku  wynosi  25.

WYPEŁNIONE WNIOSKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ W POWIATOWYM URZĘDZIE
PRACY W SKIERNIEWICACH W POKOJU 5 LUB 6a
do wyczerpania limitu przyznanych środków.


