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Powiatowy Urzqd Pracy w Ostr6dzie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Aktywizacja os6b mlodych pozostajqcych bez pracy w powiecie ostr6dzkim (Vl)

Cel projektu: zwiqkszenie mo2liwoici zatrudnienia os6b mtodych do 29 roku 2ycia pozostajqcych

bez pracy w powiecie ostr6dzkim.

Okres realizacji projektu: od 2O27-01,-01 do 2022-L2-31

Adresaci wsparcia:
Osoby mlode w wieku L8-29lat bez pracy, w tym osoby z niepetnosprawno6ciami, zarejestrowane

w PUP jako bezrobotne, spoSr6d kt6rych co najmniei60% stanowiq osoby, kt6re:

nie pracujq (bezrobotni zarejestrowani w PUP), nie ksztalcq sie (tj. nie uczestniczq w ksztatceniu

formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako ksztalcenie w formach szkolnych w trybie
dziennym), nie szkolq siq (tj. nie uczestniczq na dzieri przystqpienia do projektu i w okresie ostatnich

4 tygodni w pozaszkolnych zajqciach finansowanych ze 6rodk6w publicznych majqcych na celu

uzyskanie, uzupetnienie lub doskonalenie umiejqtno6ci i kwalifikacji zawodowych lub o96lnych,

potrzebnych do wykonywania pracy);

Wsparcie: realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo-edukacyjna os6b

miodych obejmujqca obligatoryjnie indywidualny plan dzialania oraz poSrednictwo pracy

lub poradnictwo zawodowe, a tak2e formq aktywnq zale2nie od potrzeb i mo2liwoici os6b

korzystajqcych ze wsparcia, tj. szkolenia zawodowe, prace interwencyjne, staie,

bony na zasiedlenie, dotacje dla bezrobotnych na rozpoczqcie dzialalno6cigospodarczei,

dotacje dla pracodawc6w na doposaienie stanowisk pracy.

Rekrutacja: prowadzona jest w Urzqdzie Pracy w trybie ciqglym.

Projekt dofinansowany z UE: w 2O2L r. kwotq 1 933 322,64 zl, a w 2022 r. kwotq 2 146 964,74 zl.

Szczeg6lowe i nformacie:

o wolnych miejscach i terminach aktywizacji dostqpne sq w Powiatowym Urzqdzie Pracy:

- w siedzibie w Ostr6d zie przy ul. Jana lll Sobieskiego 5, tel. 89 646-42-92,

- w Filii w Morqgu przy ul. Dqbrowskiego 8, tel. 89 757-91-00.

Z uwagi na stan epidemii i ograniczenia wynikajqce z koniecznoici zapewnienia odpowiednich

warunk6w sanitarnych niezagra2ajqcych zdrowiu i zyciu, zaleca siq zalatwianie spraw drogq

telefonicznq, pocztq tradycyjnq orazza poSrednictwem platformy e-PUAP, a tak2e za pomoca

dostqpnych formularzy na stronie www.praca.gov.pl lub https://ostroda.praca.gov.pl/.

Wszystkich,kt6rzy planujq wizytq w urzqdzie, a nie musze stawia6 siq osobiScie,

prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
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