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Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli informuje, że w 2020 roku będą realizowane następujące usługi
i instrumenty rynku pracy:
staże
szkolenia
finansowanie kosztów egzaminów i licencji
finansowanie kosztów studiów podyplomowych
prace interwencyjne
refundacja kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
roboty publiczne
prace społecznie użyteczne
Dla osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia będą ponadto dostępne:
bony szkoleniowe
bony na zasiedlenie
Osoby zainteresowane otrzymaniem bonu zgłaszają się do swojego doradcy klienta.
Nabory wniosków na realizację w/w programów rynku pracy będą ogłaszane w odrębnych
komunikatach i podawane do wiadomości publicznej na tablicach ogłoszeń w siedzibie PUP oraz na
stronie internetowej stalowawola.praca.gov.pl/ w zakładce Aktualności.
W/w programy rynku pracy będą finansowane ze środków Fundusz Pracy oraz
w ramach
projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie stalowowolskim (IV) i (V)",
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, pn.
„Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim
(VI)".
Ze środków Funduszu Pracy finansowany będzie także zwrot składek na ubezpieczenia społeczne, o
których mowa w art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych
Dodatkowych informacji udzielają pracownicy PUP:
staże – hala obsługi, stanowisko nr 3, tel. 15 643-37-66
szkolenia, bony szkoleniowe, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, finansowanie
kosztów egzaminów i licencji - pok. 13, tel. 15 643-37-93,
prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne - pok. 17, tel. 15 643-37-77,
refundacja kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
- pok. 18, tel. 15 643-37-98,
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie - pok. 18, tel. 15
643-37-78 .
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