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Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie przedłuża do 08.01.2021 r. nabór wniosków o zawarcie umowy o
zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w ramach:
1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (V)". Grupę docelową stanowią kobiety w wieku
18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET*;
2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 „Aktywizacja
osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie łukowskim (VI)". Osoby z tej
grupy wiekowej muszą kwalifikować się również do jednej z następujących grup:
osoby w wieku 50 lat i więcej;
osoby długotrwale bezrobotne**;
kobiety;
osoby z niepełnosprawnością;
osoby o niskich kwalifikacjach;
osoby nienależące do grup wskazanych powyżej (maksymalnie 20% uczestników projektu).
Umowy o organizowanie stażu będą zawierane w pierwszej kolejności z pracodawcami, którzy w
złożonym wniosku wskażą proponowaną do odbycia stażu osobę, spełniającą kryteria naboru.
Umowy na organizację stażu mogą być zawarte tylko z pracodawcami, którzy zapewnią stażyście
bezpośrednio po odbytym stażu zatrudnienie w ramach umowy o pracę na okres co najmniej 30 dni.
Przewidywany czas trwania stażu – do 4 m-cy.
Pracodawców zainteresowanych takimi warunkami organizacji staży zapraszamy do pobierania ze strony
internetowej urzędu www.lukow.praca.gov.pl dostępnego pod treścią ogłoszenia aktualnego druku
wniosku o zorganizowanie stażu wraz z obowiązującymi załącznikami. Wnioski należy składać do 08 . 01 .
20 21 r.
Uwaga!!!
Wypełnione wnioski (oryginał dokumentu) mogą być przesłane pocztą, dostarczone kurierem lub
złożone osobiście w wyznaczonym terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków w punkcie
podawczym urzędu (parter) lub w sekretariacie w godzinach urzędowania. Za datę złożenia wniosku
uznaje się datę wpływu wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Łukowie w godzinach jego
urzędowania, a nie datę nadania przesyłki.
Wnioski złożone w innym terminie oraz złożone przez pracodawców, którzy nie wywiązali się z warunku
zatrudnienia po zakończonych programach finansowanych ze środków Funduszu Pracy będą
rozpatrzone NEGATYWNIE.
*) Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014-2020 za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku
15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie
kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako,
kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym) i nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych
zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji
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zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).
** ) Osoba długotrwale bezrobotna – osoba pozostająca w ewidencji bezrobotnych nieprzerwanie przez
okres co najmniej 12 m-cy. Do tego okresu można doliczyć czas pozostawania bez pracy bezpośrednio
przed ostatnią rejestracją w PUP.
Załączniki
wniosek_staz_201214.pdf (pdf, 106 KB)
program_stazu_201214.pdf (pdf, 40 KB)
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