
 

 
 

                                        

 

Powiatowy Urząd Pracy w Jędrzejowie 

w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy       

w powiecie jędrzejowskim (VII) ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 

prowadzi nabór wniosków dotyczących: 

- organizacji stażu 

 

Grupę docelową w projekcie stanowić mogą jedynie osoby spełniające łącznie następujące warunki: 

 są osobami powyżej 29 roku życia;
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 pozostają bez pracy i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie; 

 znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przez co należy rozumieć, że należą        

do jednej z poniższych kategorii osób:  
 osoby po 50 roku życia, 

 kobiety, 

 osoby z niepełnosprawnościami, 

 osoby długotrwale bezrobotne, tj. bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad          

12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu  

 osoby z niskimi kwalifikacjami. 

Mężczyzna w wieku 30-49 lat, który nie należy do kategorii osoby długotrwale bezrobotnej, bądź  

osoby z niepełnosprawnościami, bądź osoby o niskich kwalifikacjach nie jest uprawniony           

do odbywania stażu w ramach projektu RPOWŚ na lata 2014-2020. 

Umowy o zorganizowanie stażu będą zawierane na okres około 6 miesięcy. 

Rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone oraz spełniające kryteria 

organizacji staży obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jędrzejowie. 

Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane do momentu wyczerpania limitu środków finansowych 

przeznaczonych na realizację tej formy wsparcia. 

Wnioski o zorganizowanie stażu muszą być w wersji pełnokolorowej. 

 

Wnioski przyjmowane są od dnia 10.01.2022r. 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. 

         Realizowane będą tylko wnioski z zakładaną efektywnością zatrudnieniową, która wynosić 

będzie minimum 3 miesiące co najmniej na ½ etatu. 

        Ponadto ze względu na ograniczoną ilość miejsc stażu Urząd zastrzega, iż w przypadku, gdy 

liczba złożonych przez organizatorów stażu wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu,       

w których organizator wskazuje kandydata do przyjęcia na staż będzie równa lub większa niż liczba 

możliwych do zorganizowania miejsc stażu, wnioski niezawierające kandydata do przyjęcia na staż 

mogą zostać rozpatrzone negatywnie. Kolejność złożenia wniosków nie będzie mieć wpływu              

na sposób ich rozpatrzenia. 

 

Wnioski o zorganizowanie stażu są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy         

w Jędrzejowie https://jedrzejow.praca.gov.pl w Dziale ''Urząd/Dokumenty do pobrania'' .  

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków o zorganizowanie stażu udzielane są pod 

numerem telefonu: (41) 380-23-62 lub (41) 380-23-63. 

                                                                Zachęcamy do korzystania z powyższej formy wsparcia                                                                                                                  

 

__________________________________________________________________________________
 

1 Do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia
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