Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Aktywny Płock – wyrównywanie szans bezrobotnych na rynku pracy w Mieście Płocku” – projekt realizowany 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 – projekty systemowe.

Miejski Urząd Pracy w Płocku
zaprasza pracodawców
do udziału w programie stażu,
w projekcie pt.:
„Aktywny Płock – wyrównywanie szans bezrobotnych na rynku pracy w Mieście Płocku”.
współfinansowanym przez EFS.
Urząd Pracy posiada środki finansowe na realizację 5 miesięcznego stażu dla osób bezrobotnych,
zarejestrowanych w tut. urzędzie i spełniających jedno z poniższych kryteriów tj.:
ü osoba z grupy 50+,
ü osoba długotrwale bezrobotna,
ü osoba niepełnosprawna.
Program stażu to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy
przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.
Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium, które w całości wypłacane jest przez Miejski
Urząd Pracy w Płocku w wysokości 913,70 zł. (brutto), tj. 120% kwoty zasiłku podstawowego dla bezrobotnych – stan
prawny na dzień 1.06.2011r. Stypendium jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL i nie
podlega opodatkowaniu.
Celem stażu jest przygotowanie osoby bezrobotnej, do samodzielnego wykonywania powierzonych
jej czynności i zadań na stanowisku pracy zgodnie z opracowanym wcześniej przez organizatora stażu i uzgodnionym z
Miejskim Urzędem Pracy w Płocku harmonogramem stanowiącym integralną część umowy w sprawie zorganizowania
stażu.
Odbycie stażu u pracodawcy w celu zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego w miejscu
pracy jest niezwykle atrakcyjnym instrumentem dającym osobom bezrobotnym szanse na zdobycie nowych
umiejętności praktycznych, a dla osób po 50 r. ż., które dysponują już doświadczeniem i umiejętnościami
praktycznymi, staje się okazją do „odświeżenia” nabytej w przeszłości wiedzy. Dotyczy to również osób długotrwale
bezrobotnych i niepełnosprawnych pozostających nieaktywnymi na rynku pracy przez dłuższy okres.
Pracodawcy daje szanse na pozyskanie potencjalnego pracownika i przygotowania do pracy bez ponoszenia nakładów
finansowych związanych z kosztami osobowymi.

Kontakt w sprawie w/w programu:
Miejski Urząd Pracy w Płocku, ul. 3 Maja 16,
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),

termin składania wniosków upływa 13.06.2011r.

