KOMUNIKAT NR 28/2020

WZNOWIENIE NABORU WNIOSKÓW OSÓB
ZAINTERESOWANYCH ODBYCIEM WSKAZANEGO
PRZEZ SIEBIE SZKOLENIA
W TRYBIE INDYWIDUALNYM
KOŃCZĄCEGO SIĘ EGZAMINEM PAŃSTWOWYM
Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie informuje, iż od dnia 01.06.2020
roku wznawia się nabór wniosków osób zainteresowanych odbyciem
wskazanego przez siebie szkolenia w trybie indywidualnym, które uzasadnią
celowość tej formy pomocy w szczególności poprzez:
a) uprawdopodobnienie uzyskania odpowiedniej pracy po ukończeniu
szkolenia (uprawdopodobnienie zatrudnienia następuje przez
złożenie przez pracodawcę pisemnej deklaracji zatrudnienia
bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy),
b) deklarację o zamiarze rozpoczęcia własnej działalności
gospodarczej.
Koszt tego szkolenia w części finansowanej z Funduszu Pracy w danym roku nie
może przekroczyć 3 - krotności przeciętnego wynagrodzenia.
(art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 ze zm.)
Rozpoczęcie i realizacja konkretnych szkoleń uwarunkowane będzie od aktualnej
sytuacji w kraju w związku z COVID-19.
Na powyższe szkolenia nie przewiduje się zwrotu kosztów dojazdu.
Osoby bezrobotne kwalifikujące się do udziału w szkoleniach indywidualnych
będą skierowane w ramach jednego z niżej wymienionych projektów:
• „Aktywizacja bezrobotnych powyżej 30 roku życia z terenu powiatu
kościerskiego (IV)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, tj.
osoby pozostające bez pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Kościerzynie jako bezrobotne, (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku
życia) należące do poniższych grup:

osoby w wieku 50 lat i więcej,
kobiety,
osoby z niepełnosprawnościami,
osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez zatrudnienia
nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie na poziomie do
ISCED 3 włącznie, czyli osoby nie posiadające wykształcenia lub
posiadające
wykształcenie
podstawowe,
gimnazjalne,
ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe, zawodowe lub średnie),
osoby nienależące do grup wskazanych powyżej (bezrobotni mężczyźni w
wieku
30-49 lat), przy czym ich udział nie przekracza 20% ogólnej liczby osób
wspartych
w projekcie,
imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
reemigranci.
• „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
kościerskim (IV)”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój, tj.
Osoby, w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami,
zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, w tym w szczególności te, które nie
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. osoby z kategorii NEET.
Wnioski dostępne są na stronie internetowej http://koscierzyna.praca.gov.pl.
w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy→ ABC bezrobotnego
i poszukującego pracy → Dokumenty do pobrania → Szkolenia indywidualne
Szkolenia pod gwarancję zatrudnienia oraz w siedzibie Urzędu na parterze.
Szczegółowe informacje uzyskać można telefonicznie pod numerem tel.
58 680-20-66/65.
Wnioski należy składać poprzez złożenie dokumentów do urny na parterze
Urzędu Pracy w Kościerzynie lub pocztą tradycyjną.
Kościerzyna, 29.05.2020 r.
Mirosław Ginter
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Kościerzynie
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