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.

Założenia Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku
do realizacji programu stażu
w roku budżetowym 2011 w ramach projektu
”Aktywny Płock –wyrównywanie szans bezrobotnych na rynku pracy
w Mieście Płocku”.

I.

Staż – oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy
przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

II.

Miejski Urząd Pracy w Płocku w roku budżetowym 2011 w ramach projektu „Aktywny Płock –
wyrównywanie szans bezrobotnych na rynku pracy w Mieście Płocku” zorganizuje 5 miesięczny staż
dla 323 osób bezrobotnych.

III.

Termin wydawania wniosków w sprawie zawarcia umowy o zorganizowanie stażu:
od 15.03.2011 r. do wyczerpania limitu miejsc.

IV.

Do programu stażu kierowane będą osoby bezrobotne zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w
Płocku, należące do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienionych w art. 49
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008
r., Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami), tj.:
Ø
Ø
Ø
Ø

osoby bezrobotne do 25 roku życia;
osoby długotrwale bezrobotne;
osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia;
osoby bezrobotne niepełnosprawne;

z preferencją dla osób posiadających wykształcenie ponadgimnazjalne oraz gimnazjalne i poniżej.
V.

Terminy uruchamiania miejsc stażu:
ü
ü
ü
ü
ü

od
od
od
od
od

1 maja 2011 r.
16 maja 2011 r.
1 czerwca 2011 r.
16 czerwca 2011 r.
1 lipca 2011 r.

- 54 miejsca
- 54 miejsca
- 54 miejsca
- 54 miejsca
- 107 miejsc

VI.

VII.

VIII.

Zobowiązanie wnioskodawcy do zatrudnienia po zakończeniu stażu:
minimum 5 miesięcy na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
O zorganizowanie stażu mogą ubiegać się: pracodawcy, rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub
pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące i prowadzące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym
ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie
rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe
lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990
r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Podmiot zamierzający zorganizować staż dla bezrobotnych (zwany „organizatorem”) składa
do Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku (pok. 209 /II piętro/ lub sekretariat MUP w Płocku pok. 102
/I piętro/ lub Biuro Podawcze /I piętro/) wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu wraz z
określonymi w nim załącznikami.
Formularze wniosków można pobrać osobiście w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, ul.
3 Maja 16, pok. 209 /II piętro/ lub ze strony internetowej: www.mup.bip.ump.pl.

IX.

Rozpatrywanie wniosków w sprawie zawarcia umowy o zorganizowanie stażu realizowane będzie
przez Komisję ds. rozpatrywania wniosków w terminie miesiąca od dnia otrzymania kompletnego
wniosku.

X.

Miejski Urząd Pracy w Płocku informuje, iż w roku 2011 z uwagi na ograniczone środki finansowe
nie będzie kierował i finansował badań lekarskich w celu stwierdzenia zdolności osób bezrobotnych
do odbywania stażu.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji programu stażu udzielane są
w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku,
ul. 3 Maja 16
pok. 209 /II piętro/, tel. (24) 367-18-38

