
 
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                     

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie, w ramach posiadanych środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego na kontynuację w 2022 roku projektu „Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie jędrzejowskim (VII)” w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 (PO WER) 

informuje o  naborze wniosków na: 

 Bon na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia 

Grupa docelowa – osoby młode do 29 roku życia
1
, pozostające bez pracy, zarejestrowane     

w PUP w Jędrzejowie jako bezrobotne, w tym należące do kategorii NEET. 

Zgodnie z zapisami PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy 

następujące warunki:  

 nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), 

 nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym 

albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki) 

 nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu 

uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub 

ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).  

 

Wsparcie dla osób przystępujących do projektu będzie udzielane w ciągu 4 miesięcy     

od dnia przystąpienia do projektu. 

Wnioski przyjmowane są od dnia 10.01.2022 r. w następujących formach: 

 - w postaci papierowej składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie                           

do pojemnika ustawionego  na parterze budynku, w którym mieści się Urząd przy                 

ul. Okrzei 49B. Na  kopercie proszę podać Imię i Nazwisko oraz nr telefonu do kontaktu. 

- w postaci papierowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Powiatowego Urzędu 

Pracy: ul. Okrzei 49B, 28–300 Jędrzejów. 

 Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone .  

Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane do momentu wyczerpania limitu środków 

finansowych przeznaczonych na realizację tej formy wsparcia. 

Wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób bezrobotnych są dostępne na stronie 

internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie https://jedrzejow.praca.gov.pl            

w Dziale ''Urząd/Dokumenty do pobrania'' . 
                                                                    

 Szczegółowe informacje dotyczące bonu na zasiedlenie dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia        

udzielane są pod numerem telefonu (41)380-23-85 . 

                                                                                     

                                                            Zachęcamy do korzystania z powyższej formy wsparcia                                                                    

 

 

1. zgodnie z wyjaśnieniami Instytucji Zarządzającej PO WER  przez definicję osoby do 29 roku życia  należy rozumieć osobę, która w dniu 

rozpoczęcia udziału w projekcie nie  ukończyła 30 roku życia 

http://www.pupjedrzejow.pl/pl/996/0/dokumenty-do-pobrania.html

