Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
Oś Priorytetowa 10 Otwarty rynek pracy Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności
zawodowej osób powyżej 29 r.ż., Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29
roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe).

„Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę
Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŃSKICH W 2019r.
KONTYNUUJE REALIZCJĘ PROJEKTU DOFINANSOWANEGO
ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
PT.: „AKCJA AKTYWIZACJA” W RAMACH W/W PROJEKTU
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA:

-REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA
STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO
Nabór prowadzony będzie od dnia 05.02.2019r.
W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI BĘDĄ PODPISYWANE UMOWY
Z PRACODAWCAMI, KTÓRZY WYPOSAŻĄ LUB DOPOSAŻĄ STANOWISKO
PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, KTÓRE SPRAWUJĄ OPIEKĘ NAD
DZIECKIEM LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ.
Osoby bezrobotne skierowane do pracy w ramach wyposażonego lub doposażonego stanowiska pracy w zależności
od zidentyfikowanych potrzeb będą miały możliwość skorzystania ze zwrotu kosztów opieki nad
dzieckiem/dziećmi lub osobą zależną* (realizowanego na podst. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy art. 61 oraz stosownego regulaminu)
*osoba zależna – oznacza to osobę wymagająca ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami
rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostająca z nią we
wspólnym gospodarstwie domowym. Refundacja kosztów opieki przysługuje bezrobotnemu, który spełnia
jednocześnie warunki: wychowuje co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko
niepełnosprawne do 7 roku życia lub sprawuje opiekę nad osoba zależną oraz podejmie zatrudnienie lub zostanie
skierowany na staż w wyniku skierowania przez PUP Końskie w ramach uczestnictwa w projekcie konkursowym
„Akcja Aktywizacja” w wyniku zatrudnienia lub skierowania na staż osiąga miesięczny przychód nieprzekraczający
minimalnego wynagrodzenia za pracę)
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Wnioski i regulaminy w zakresie powyższego naboru są dostępne do pobrania na stronie
www.konskie.praca.gov.pl.
PUP nadmienia, iż w pierwszej kolejności będą zawierane umowy, które stanowić będą realizację
założonych wskaźników oraz mające na względzie efektywność realizowanego projektu.
Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż.
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia.
Grupa docelowa – 128 osób powyżej 29 roku życia zarejestrowanych w PUP w Końskich jako osoby bezrobotne dla
których określono II profil pomocy (bezrobotni wymagający wsparcia), znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji
na rynku pracy, tzn. należący do przynajmniej jednej z poniższych kategorii:
- kobiety (projekt zakłada udział minimum 66 kobiet),
- osoby po 50 roku życia -projekt zakłada udział minimum 2 osób (1 kobieta/1 mężczyzna),
- osoby z niepełnosprawnościami -projekt zakłada udział minimum 7osób (4 kobiety/ 3 mężczyzn),
- osoby długotrwale bezrobotne -projekt zakłada udział minimum 34 osób (18 kobiet/ 16 mężczyzn),
- osoby z niskimi kwalifikacjami - projekt zakłada udział minimum 66 osób (35kobiet/ 31 mężczyzn)
- osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym
okresie sprawowania opieki - projekt zakłada udział 15 osób.
Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich, ul. Stanisława Staszica 2,
w sekretariacie - pokój nr 18 (I piętro). Aktualnie obowiązujące regulaminy, kwoty refundacji i dofinansowania oraz
wnioski uprawniające do ubiegania się o wsparcie w ramach instrumentów i usług rynku, dostępne są w siedzibie
oraz na stronie internetowej (zakładka - dokumenty do pobrania) PUP w Końskich.

Szczegółowe informacje u przypisanych doradców klienta.
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