
Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rok budżetowy  2011
Miejski Urząd Pracy w Płocku realizuje projekt

pt. „Aktywny Płock – wyrównywanie szans bezrobotnych na rynku pracy w Mieście Płocku”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI, Działanie 6.1,

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób

bezrobotnych.

Osobami spełniającymi założenia projektu są bezrobotni zarejestrowani w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, w tym

osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) m.in:

- bezrobotni do 25 roku życia,

- powyżej 50 roku życia,

- osoby długotrwale bezrobotne

- oraz bezrobotni niepełnosprawni.

Staż

MUP w Płocku zorganizuje 323 miejsca stażu.
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Ø Wydawanie wniosków dot. programu stażu: od 15 marca 2011r. do wyczerpania limitu miejsc

w programie.

Ø Kierowanie do programu: kwiecień 2011r. – czerwiec 2011r.

Ø Terminy uruchamiania miejsc stażu:

ü od 1 maja 2011 r.  - 54 miejsca

ü od 16 maja 2011 r.  - 54 miejsca

ü od 1 czerwca 2011 r.     - 54 miejsca

ü od 16 czerwca 2011 r.   - 54 miejsca

ü od 1 lipca 2011 r.           - 107 miejsc

Projekt zakłada organizację 5 miesięcznego stażu.

Bezrobotnemu skierowanemu na staż przysługuje w okresie jego odbywania stypendium w wysokości 120% kwoty

zasiłku podstawowego dla bezrobotnych tj. 890,60 zł (brutto) – stan prawny na dzień 1 marca 2011r.

Stypendium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL

nie podlega opodatkowaniu.



Na wniosek bezrobotnego, pracodawca jest obowiązany do udzielenia 2 dni wolnych za każde 30 dni

kalendarzowych odbywania stażu, za które przysługuje stypendium.

Osoba bezrobotna, która z własnej winy nie ukończy stażu (także w przypadku podjęcia nauki

w systemie dziennym) będzie zobowiązana do zwrotu kosztów poniesionych przez Miejski Urząd Pracy.

Ponadto osoba ta pozbawiona zostanie statusu osoby bezrobotnej na okres:

120 dni w przypadku przerwania stażu po raz pierwszy, 180 dni po raz drugi, 270 dni po raz trzeci.

Szkolenia

 Kierunki szkoleń zaplanowane do realizacji:

Ø Spawanie metodą TIG 141” dla 15 osób,

Ø „Operator koparko- ładowarki kl. III” dla 10 osób,

Ø „Kierowca wózków jezdniowych z elementami gospodarki magazynowej” dla 15 osób,

Ø „Komputerowa obsługa firmy” dla 15 osób,

Ø   „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych” dla 15 osób,

Ø „Księgowość z elementami kadr i płac” dla 15 osób,

Ø „Prawo jazdy kat. C” dla 15 osób,

Ø „Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych” dla 10 osób,

Kierowanie do programu: kwiecień 2011r. – sierpień 2011r.

Celem szkoleń jest zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenie, zmianę lub uzyskanie nowych

kwalifikacji.

Bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przysługuje stypendium w wysokości

120% zasiłku podstawowego dla bezrobotnych.

Stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi

co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium

ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% w/w zasiłku.

Osoba, która z własnej winy nie ukończy szkolenia (także w przypadku podjęcia nauki

 w systemie dziennym) będzie zobowiązana do zwrotu kosztów szkolenia, z wyjątkiem sytuacji,

 gdy przyczyną nieukończenia szkolenia będzie podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej

 lub działalności gospodarczej.

 Osoba, która z własnej winy przerwie szkolenie, nie podejmie szkolenia po skierowaniu, odmówi

bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji szkolenia zostanie pozbawiona statusu bezrobotnego

na okres:

120 dni w przypadku odmowy, przerwania lub niepodjęcia szkolenia po raz pierwszy, 180 dni po raz drugi, 270 dni

po raz trzeci.



Zainteresowane osoby zapraszamy do udziału

w w/w projekcie!

Kontakt w sprawie w/w programów:

Miejski Urząd Pracy w Płocku, ul. 3 Maja 16:

staż:

Ø informacje dla bezrobotnych: II piętro sala obsługi osób bezrobotnych, stanowisko nr 5 i 6,

nr tel. (24) 367 - 18 – 47;

Ø informacje dla pracodawców: II piętro pok. 209, nr tel. (24) 367- 18 – 38 (formularze wniosków o zawarcie

umowy o zorganizowanie stażu wraz z określonymi w nim załącznikami można pobrać osobiście w w/w pokoju lub

ze strony internetowej: www.mup.bip.ump.pl).

 szkolenia:

Ø II piętro pok. 216, 217, nr tel. (24) 367 - 18 – 66(11).


