14-08-2018 r.
INFORMACJA
PRACOWNICY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W TURKU UDZIELAJĄ POMOCY ORAZ KONSULTACJI W WYPEŁNIANIU
WNIOSKÓW NA NIŻEJ WYMIENIONE FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

LP

NAZWA FORMY
AKTYWIZACJI

NABÓR
WNIOSKÓW

DATA OD

DATA DO

UWAGI
Czas trwania: do 6 m-cy
Stawka – 810,00 zł + ZUS

1. PRACE INTERWENCYJNE

Zobowiązanie ustawowe :
do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po
zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.

Dane kontaktowe tel. 63 280 23 84

W roku 2018 realizowane będą prace interwencyjne trwające do 6 miesięcy.
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono II
profil pomocy.
1a

Fundusz Pracy

Zamknięty

…………

…………….

Zamknięty

1b

1

Fundusz Pracy

Wnioski mogą
składać Pracodawcy,
którzy deklarują
udział w programie
„Praca dla młodych
kobiet”
Szkolenie +
Zatrudnienie

09-05-2018 r.

08-06-2018 r.

11-06-2018 r.

15-06-2018 r.

Zobowiązanie umowne :
do utrzymania w zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie
trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po okresie zobowiązania
ustawowego
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet do 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP, dla
których ustalono II profil pomocy, uczestniczących w szkoleniu pn. „Kurs komputerowy
przygotowujący do egzaminu ECDL”
Zobowiązanie umowne :
do utrzymania w zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie
trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po okresie zobowiązania
ustawowego

Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku z ustalonym II profilem pomocy (tzw.
wymagający
wsparcia)
w
rozumieniu
art.
33
ustawy
z
dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej
do jednej z poniższych grup:

1c

WIELKOPOLSKI
REGIONALNY
PROGRAM
OPERACYJNY
„Aktywizacja
zawodowa
osób
bezrobotnych
i
poszukujących pracy w
powiecie tureckim (IV)”
współfinansowanego
z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego

•
•
•
•
•

Zamknięty

18.01.2018 r.

25.01.2018 r.

kobiety,
osoby z niepełnosprawnościami,
osoby o niskich kwalifikacjach6,
osoby w wieku 50 lat i więcej,
osoby długotrwale bezrobotne5

Czas trwania refundacji: do 6 m-c
Stawka – 810,00 zł + ZUS
Zobowiązanie ustawowe :
do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po
zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.
Zobowiązanie umowne :
do utrzymania w zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie
trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po okresie zobowiązania
ustawowego.
Liczba osób oraz szczegółowe warunki udziału w przedmiotowym Programie mogą ulec
zmianie po zatwierdzeniu projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn .

2

Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku z ustalonym II profilem pomocy (tzw.
wymagający
wsparcia)
w
rozumieniu
art.
33
ustawy
z
dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co najmniej
do jednej z poniższych grup:

1d

WIELKOPOLSKI
REGIONALNY
PROGRAM
OPERACYJNY
„Aktywizacja
zawodowa
osób
bezrobotnych
i
poszukujących pracy w
powiecie tureckim (IV)”
współfinansowanego
z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego

➢ kobiety w tym :
• kobiety długotrwale bezrobotne5 lub powyżej 50 roku życia,
➢ mężczyźni w tym:
• mężczyźni długotrwale bezrobotni5 lub o niskich kwalifikacjach6 lub powyżej
50 roku życia.
23-05-2018 r.

08-06-2018 r.

11-06-2018 r.

30-06-2018 r.

16-07-2018 r.

31-07-2018 r.

01-08-2018 r.

17-08-2018 r.

Otwarty

Czas trwania refundacji: do 5 m-c w tym :
I grupa 7 osób - od czerwca 2018 r.
II grupa 8 osób - od wrzesień 2018 r.
Kwota refundacji – 810,00 zł + ZUS
Zobowiązanie ustawowe :
do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres 3 miesięcy po
zakończeniu refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne.
Zobowiązanie umowne :
do utrzymania w zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie
trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po okresie zobowiązania
ustawowego.
Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn .

3

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono II profil
pomocy, zwolnionych w 2018 roku z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

1e

Program z rezerwy
Ministra –
aktywizacja
zawodowa
bezrobotnych
zwolnionych z pracy
przyczyn
niedotyczących
pracowników

20.03.2018 r.

30.04.2018 r.

04.05.2018 r.

30.05.2018 r.

Zamknięty

Rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego nastąpiło z :
• przyczyn niedotyczących pracownika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca
2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z
przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. – Kodeks pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub
stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20
pracowników,
• bądź rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego nastąpiło z powodu
ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z
przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
Aktualizacja w dniu 30-04-2018
Zobowiązanie umowne :
do utrzymania w zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie
trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po okresie zobowiązania
ustawowego
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono II profil
pomocy, spełniający łącznie poniższe kryteria:

1f

1g

4

Program z rezerwy
Ministra –
aktywizacja
zawodowa
bezrobotnych
zamieszkujących na
wsi

Program z rezerwy
Ministra –
aktywizacja
zawodowa
bezrobotnych
zamieszkujących na
wsi

Otwarty
Wnioski mogą
składać Pracodawcy,
którzy deklarują
udział w programie
„Więcej niż praca”
Szkolenie +
Zatrudnienie

➢

mężczyźni do 30 roku życia,

29-06-2018 r.

13-07-2018 r.

➢

zamieszkujący na wsi,

16-07-2018 r.

31-07-2018 r.

➢

uczestniczący w szkoleniu na uprawnienia „w zakresie eksploatacji urządzeń
elektroenergetycznych do 1 KV”

01-08-2018 r.

17-08-2018 r.

Zobowiązanie umowne :
do utrzymania w zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie
trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po okresie zobowiązania
ustawowego

Otwarty
Wnioski mogą
składać Pracodawcy,
którzy deklarują
udział w programie
„Od szkolenia do
zatrudnienia”

29-06-2018 r.

13-07-2018 r.

16-07-2018 r.

31-07-2018 r.

01-08-2018 r.

17-08-2018 r.

Aktywizacja zawodowa kobiet długotrwale bezrobotnych, powyżej 30 roku życia,
zamieszkujących na wsi, zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono II profil pomocy,
uczestniczących w szkoleniu pn. „Kurs komputerowy przygotowujący do egzaminu ECDL”
Zobowiązanie umowne :
do utrzymania w zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie
trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po okresie zobowiązania
ustawowego

2. ROBOTY PUBLICZNE

Czas trwania – do 6 m-cy

Dane kontaktowe tel. 63 280 23 53

Stawka – 1 920,00 zł + ZUS
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono II
profil pomocy.

2a

2b

2c

5

Fundusz Pracy

Program z rezerwy
Ministra –
aktywizacja osób
długotrwale
bezrobotnych

Program z rezerwy
Ministra –
aktywizacja osób
powyżej 45 roku
życia

Zamknięty

12.02.2018 r.

13.02.2018 r.

15.05.2018 r.

18.05.2018 r.

11.06.2018 r.

15.06.2018 r.

Zamknięty

Zobowiązanie umowne :
do utrzymania w zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie
trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po okresie trwania robót
publicznych.
Aktywizacja zawodowa kobiet długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla
których ustalono II profil pomocy, uczestniczących w szkoleniu pn. „Kurs komputerowy
przygotowujący do egzaminu ECDL”
Zobowiązanie umowne :
do utrzymania w zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie
trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po okresie trwania robót
publicznych.
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet powyżej 45 roku życia zarejestrowanych w PUP,
dla których ustalono II profil pomocy, uczestniczących w szkoleniu pn. „Kurs komputerowy
przygotowujący do egzaminu ECDL”

Zamknięty

15.05.2018 r.

18.05.2018 r.

Zobowiązanie umowne :
do utrzymania w zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie
trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po okresie trwania robót
publicznych.

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono II profil
pomocy, zwolnionych w 2018 roku z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

2d

Program z rezerwy
Ministra –
aktywizacja
zawodowa
bezrobotnych
zwolnionych z pracy
przyczyn
niedotyczących
pracowników

25-05-2018 r.

01-06-2018 r.

02.06.2018 r.

08.06.2018 r.

Zamknięty

Rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego nastąpiło z :
• przyczyn niedotyczących pracownika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca
2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z
przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. – Kodeks pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub
stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20
pracowników,
• bądź rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego nastąpiło z powodu
ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z
przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
Zobowiązanie umowne :
do utrzymania w zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie
trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po okresie zobowiązania
ustawowego
Organizowane na wniosek osoby bezrobotnej/poszukującej pracy.

3. SZKOLENIA INDYWIDUALNE

Stawka – do 3 700,00 zł

Dane kontaktowe tel. 63 280 23 57
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono II
lub I* profil pomocy.
3a

Fundusz Pracy

Zamknięty

02-01-2018 r.

26-07-2018 r.

Oświadczenie Pracodawcy o zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w
okresie trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji.
*

w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarejestrowanych w PUP.
Oświadczenie Pracodawcy o zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w
okresie trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji.

Zamknięty
3b

6

Fundusz Pracy

dla osób
zwolnionych z
przyczyn
dotyczących
zakładu pracy

*

02-01-2018 r.

27.03.2018 r.

w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach

Szkolenia indywidualne przeznaczone dla osób:
• bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy
• poszukujących pracy (którzy są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku
służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy)

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono II profil
pomocy, zwolnionych w 2018 roku z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

3c

Program z rezerwy
Ministra –
aktywizacja
zawodowa
bezrobotnych
zwolnionych z pracy
przyczyn
niedotyczących
pracowników

Zamknięty

20.03.2018 r.

30.04.2018 r.

04.05.2018 r.

30.05.2018 r.

01.06.2018 r.

30.06.2018 r.

Rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego nastąpiło z :
• przyczyn niedotyczących pracownika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca
2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z
przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. – Kodeks pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub
stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20
pracowników,
• bądź rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego nastąpiło z powodu
ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z
przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
Aktualizacja w dniu 30-04-2018
Oświadczenie Pracodawcy o zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w
okresie trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji.
*

w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach

Uczestnikami projektu będą mogły być mężczyźni w wieku 18 – 29 lat bez pracy,
zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotni z ustalonym II
profilem pomocy, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET4 przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym w szczególności:

3d

PROGRAM
OPERACYJNY
WIEDZA EDUKACJA
ROZWÓJ
„Aktywizacja osób
młodych pozostających
bez pracy w powiecie
tureckim (IV)” projekt
współfinansowany z
Europejskiego
Funduszu Społecznego
(EFS)

Otwarty

12.01.2018

Do
wyczerpania
środków
finansowych

•
•
•

Liczba osób oraz szczegółowe warunki udziału w przedmiotowym Programie mogą ulec
zmianie po zatwierdzeniu projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn .
Oświadczenie Pracodawcy o zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w
okresie trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji.
*

7

długotrwale bezrobotni5, ( skreślono 06-04-2018 )
bezrobotni o niskich kwalifikacjach6, ( skreślono 06-04-2018 )
bezrobotni niepełnosprawni. ( skreślono 06-04-2018 )

w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach

3e

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Zamknięty

01.06.2018 r.

08.06.2018 r.

4. SZKOLENIA GRUPOWE

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie
pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono II
lub I* profil pomocy.

Dane kontaktowe tel. 63 280 23 57

*w

4a

4b

Fundusz Pracy

PROGRAM
OPERACYJNY
WIEDZA EDUKACJA
ROZWÓJ
„Aktywizacja osób
młodych pozostających
bez pracy w powiecie
tureckim (IV)” projekt
współfinansowany z
Europejskiego
Funduszu Społecznego
(EFS)

Zamknięty

-----------

-----------

08-05-2018 r.

01-06-2018 r.

02.06.2018 r.

08.06.2018 r.

11-06-2018 r.

30-06-2018 r.

02-07-2018 r.

13-07-2018 r.

16-07-2018 r.

31-07-2018 r.

01-08-2018 r.

17-08-2018 r.

Otwarty

Uczestnikami projektu będą mogły być osoby młode w wieku 18 – 29 lat bez pracy,
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotne z ustalonym II
profilem pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET 4 przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020.
Planowane szkolenia grupowe:
1. Kurs komputerowy przygotowujący do egzaminu ECDL – dla kobiet
(skreślono 16-07-2018r.)
2. Szkolenie na uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1 KV
– dla mężczyzn
Osoby zainteresowane skierowaniem na ww. szkolenia mogą zgłaszać się do doradców
klienta indywidualnego lub do pok. nr 9 w siedzibie PUP.
*

8

profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach

w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach

4c

WIELKOPOLSKI
REGIONALNY
PROGRAM
OPERACYJNY
„Aktywizacja
zawodowa
osób
bezrobotnych
i
poszukujących pracy w
powiecie tureckim (IV)”
współfinansowanego
z
Europejskiego Funduszu
Społecznego

Otwarty

Uczestnikami projektu mogą być kobiety powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku z ustalonym II profilem pomocy (tzw.
wymagający
wsparcia)
w
rozumieniu
art.
33
ustawy
z
dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące do jednej z
poniższych grup:

23-05-2018 r.

08-06-2018 r

11-06-2018 r.

30-06-2018 r

02-07-2018 r.

13-07-2018 r.

16-07-2018 r.

31-07-2018 r.

Planowane szkolenia grupowe: Kurs komputerowy przygotowujący do egzaminu ECDL

01-08-2018 r.

17-08-2018 r.

Osoby zainteresowane skierowaniem na ww. szkolenia mogą zgłaszać się do doradców
klienta indywidualnego lub do pok. nr 9 w siedzibie PUP.

•
•
•

kobiety długotrwale bezrobotne5 lub
kobiety długotrwale bezrobotne5 powyżej 50 roku życia lub
kobiety w wieku 50 lat i więcej.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn .
*

5. STAŻ

w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach

Czas trwania – od 3 do 12 m-cy

Dane kontaktowe tel. 63 280 23 54
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono II
profil pomocy.
1 5a

9

Fundusz Pracy

Zamknięty

------------

------------

Zobowiązanie umowne:
do zatrudnienia 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie trzech miesięcy od
dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po okresie odbywania stażu.

Uczestnikami projektu będą mogły być osoby młode w wieku 18 – 29 lat bez pracy,
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotne z ustalonym II
profilem pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET 4 przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym w szczególności:

5b

PROGRAM
OPERACYJNY
WIEDZA EDUKACJA
ROZWÓJ
„Aktywizacja osób
młodych pozostających
bez pracy w powiecie
tureckim (IV)” projekt
współfinansowany z
Europejskiego
Funduszu Społecznego
(EFS)

•
•
•

długotrwale bezrobotni5,
bezrobotni o niskich kwalifikacjach6,
bezrobotni niepełnosprawni.

Planowany czas trwania od 3 do 6 m-cy.
Zamknięty

02-01-2018 r.

21-02-2018 r

Zobowiązanie zatrudnienia1 bezrobotnego za wynagrodzeniem miesięcznym (brutto) w
wysokości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę w wymiarze co najmniej
połowy wymiaru czasu pracy lub powierzenia mu innej pracy zarobkowej 2, która podlega
ubezpieczeniom społecznym, a wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności
minimalnego wynagrodzenia za pracę, bezpośrednio po zakończonym stażu na okres nie
krótszy niż 3 pełne miesiące.
Liczba osób oraz szczegółowe warunki udziału w przedmiotowym Programie mogą ulec
zmianie po zatwierdzeniu projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn .

10

Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku z ustalonym II profilem pomocy
(tzw.
wymagający
wsparcia)
w
rozumieniu
art.
33
ustawy
z
dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, należące co
najmniej do jednej z poniższych grup:

5c

WIELKOPOLSKI
REGIONALNY
PROGRAM
OPERACYJNY
„Aktywizacja
zawodowa
osób
bezrobotnych
i
poszukujących pracy w
powiecie tureckim (IV)”
współfinansowanego
z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego

•
•
•
•
•
Zamknięty

02-01-2018 r.

21-02-2018 r

osoby długotrwale bezrobotne5,
kobiety,
osoby z niepełnosprawnościami,
osoby o niskich kwalifikacjach6,
osoby w wieku 50 lat i więcej.

Czas trwania od 3 do 6 m-cy.
Zobowiązanie zatrudnienia1 bezrobotnego za wynagrodzeniem miesięcznym (brutto) w
wysokości co najmniej połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę w wymiarze co
najmniej połowy wymiaru czasu pracy lub powierzenia mu innej pracy zarobkowej 2, która
podlega ubezpieczeniom społecznym, a wartość umowy jest równa lub wyższa trzykrotności
minimalnego wynagrodzenia za pracę, bezpośrednio po zakończonym stażu na okres nie
krótszy niż 3 pełne miesiące.
Liczba osób oraz szczegółowe warunki udziału w przedmiotowym Programie mogą ulec
zmianie po zatwierdzeniu projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn .

1 5d

Program z rezerwy
Ministra –
aktywizacja
zawodowa
bezrobotnych
zamieszkujących na
wsi

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, zamieszkujących na wsi, zarejestrowanych w
PUP, dla których ustalono II profil pomocy.
10-07-2018 r.

16-07-2018 r.

17-07-2018 r.

20-07-2018 r.

Zamknięty

6. PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCH
Dane kontaktowe tel. 63 280 23 57
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Czas trwania od 3 do 4 m-cy.
Zobowiązanie umowne:
do zatrudnienia 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie trzech miesięcy
od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po okresie odbywania stażu.
Czas trwania:
- od 6 do 12 miesięcy - praktyczna nauka zawodu dorosłych
- od 3 do 6 miesięcy - przyuczenie do pracy dorosłych

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono II
profil pomocy.
6a

Fundusz Pracy

Zamknięty

----------------

----------------

7. ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ

Zobowiązanie umowne:
do zatrudnienia 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie trzech miesięcy od
dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po zakończeniu przygotowania zawodowego.
Stawka – 19 000,00 zł
Zobowiązanie ustawowe:
Prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy.

Dane kontaktowe tel. 63 280 23 56

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono II
lub I* profil pomocy.

7a

Fundusz Pracy

Zamknięty

------------

----------------

Zobowiązanie umowne:
do prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 30 dni w okresie trzech
miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po upływie zobowiązania
ustawowego.
*w
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profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach

Stawka – 20 000,00 zł.
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono II
profil pomocy, zwolnionych w 2018 roku z pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników.

7b

Program z rezerwy
Ministra – aktywizacja
zawodowa
bezrobotnych
zwolnionych z pracy
przyczyn
niedotyczących
pracowników

20.03.2018 r.

30.04.2018 r.

04.05.2018 r.

30.05.2018 r.

01.06.2018 r.

30.06.2018 r.

04.07.2018 r.

16.07.2018 r.

17-07-2018 r.

31-07-2018 r.

01-08-2018 r.

17-08-2018 r.

Otwarty

Rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego nastąpiło z :
• przyczyn niedotyczących pracownika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca
2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy
lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż
20 pracowników,
• bądź rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego nastąpiło z powodu
ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z
przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
Aktualizacja w dniu 30-04-2018
Zobowiązanie umowne:
do prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 30 dni w okresie trzech
miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po upływie zobowiązania
ustawowego.
*w

profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach

Stawka – 19 000,00 zł

7c

Program z rezerwy
Ministra – aktywizacja
zawodowa
bezrobotnych
powracających z
zagranicy

08-05-2018 r.

01-06-2018 r.

02.06.2018 r.

15.06.2018 r.

18-06-2018 r.

22-06-2018 r.

04.07.2018 r.

16.07.2018 r.

17-07-2018 r.

31-07-2018 r.

01-08-2018 r.

17-08-2018 r.

Otwarty

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono II
profil pomocy, powracających z zagranicy – dotyczy bezrobotnych zarejestrowanych w
urzędzie pracy po zakończeniu zatrudnienia lub działalności gospodarczej prowadzonej poza
RP.
Zobowiązanie umowne:
do prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 30 dni w okresie trzech
miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po upływie zobowiązania
ustawowego.
*w
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profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach

Stawka – 20 000,00 zł
Uczestnikami projektu będą mogły być osoby młode w wieku 18 – 29 lat bez pracy,
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotne z ustalonym II
profilem pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET 4 przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym w szczególności:

7d

PROGRAM
OPERACYJNY WIEDZA
EDUKACJA ROZWÓJ
„Aktywizacja osób
młodych pozostających
bez pracy w powiecie
tureckim (IV)” projekt
współfinansowany z
Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS)

Otwarty

08-05-2018 r.

01-06-2018 r.

11.06.2018 r.

30.06.2018 r.

04.07.2018 r.

16.07.2018 r.

17-07-2018 r.

31-07-2018 r.

01-08-2018 r.

17-08-2018 r.

•
•

kobiety ( 18 miejsc )
mężczyźni ( 2 miejsca ) (skreślono w dniu 08-06-2018 r.)

Mając na uwadze efektywność podejmowanych działań oczekujemy, iż osoba, która otrzyma
jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach przedmiotowego
Projektu będzie prowadziła działalność gospodarczą jeszcze okres nie krótszy niż 30 dni od
dnia zakończenia zobowiązania umownego.
Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn .
*w

profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach

Stawka 18 000 zł.

7e

WIELKOPOLSKI
REGIONALNY PROGRAM
OPERACYJNY
„Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych
i
poszukujących
pracy
w
powiecie
tureckim
(IV)”
współfinansowanego
z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego

Otwarty

20-06-2018 r.

30-06-2018 r.

04.07.2018 r.

31.07.2018 r.

01-08-2018 r.

17-08-2018 r.

Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 29 roku życia pozostające bez pracy
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku z ustalonym II profilem pomocy
(tzw.
wymagający
wsparcia)
w
rozumieniu
art.
33
ustawy
z
dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym:
•
•

kobiety (10 miejsc)
mężczyźni o niskich kwalifikacjach6 lub powyżej 50 roku życia (11 miejsc)

Mając na uwadze efektywność podejmowanych działań oczekujemy, iż osoba, która otrzyma
jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach przedmiotowego
Projektu będzie prowadziła działalność gospodarczą jeszcze okres nie krótszy niż 30 dni od
dnia zakończenia zobowiązania umownego.
Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn .
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Stawka – do 22.000 zł
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie
pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.
7f

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

01.06.2018 r.

08.06.2018 r.

11-07-2018 r.

18-07-2018 r.

Zamknięty

•

3 miejsca

Zobowiązanie ustawowe:
Prowadzenie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 24 miesięcy.
Zobowiązanie umowne:
do prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 30 dni w okresie trzech
miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po upływie zobowiązania
ustawowego.

8. WYPOSAŻENIE LUB DOPOSAŻENIE
STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO
BEZROBOTNEGO
Dane kontaktowe tel. 63 280 23 84

Stawka – 19 000,00 zł
Zobowiązanie ustawowe:
do zatrudnienia skierowanego bezrobotnego na utworzonym stanowisku pracy przez okres 24
miesięcy.

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono II
profil pomocy.
8a

15

Fundusz Pracy

Zamknięty

…………..

……………..

Zobowiązanie umowne:
do utrzymania w zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie
trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po upływie zobowiązania
ustawowego.

Stawka – 20 000,00 zł

8b

Program z rezerwy
Ministra –
aktywizacja
zawodowa
bezrobotnych
zwolnionych z pracy
przyczyn
niedotyczących
pracowników

Otwarty

20.03.2018 r.

30.04.2018 r.

04.05.2018 r.

30.05.2018 r.

01.06.2018 r.

15.06.2018 r

18-06-2018 r.

22-06-2018 r

04.07.2018 r.

16.07.2018 r.

17-07-2018 r.

31-07-2018 r.

01-08-2018 r.

17-08-2018 r.

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono II profil
pomocy, zwolnionych w 2018 roku z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego nastąpiło z :
• przyczyn niedotyczących pracownika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca
2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z
przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. – Kodeks pracy, w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub
stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20
pracowników,
• bądź rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego nastąpiło z powodu
ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z
przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
Aktualizacja w dniu 30-04-2018
Zobowiązanie umowne:
do utrzymania w zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie
trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po upływie zobowiązania
ustawowego.

8c

16

Program z rezerwy
Ministra –
aktywizacja
zawodowa
bezrobotnych
powracających z
zagranicy

08-05-2018 r.

01-06-2018 r.

02.06.2018 r.

15.06.2018 r.

18-06-2018 r.

22-06-2018 r.

04.07.2018 r.

16.07.2018 r.

17-07-2018 r.

31-07-2018 r.

01-08-2018 r.

17-08-2018

Otwarty

Stawka – 19 000,00 zł
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono II profil
pomocy, powracających z zagranicy – dotyczy bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie
pracy po zakończeniu zatrudnienia lub działalności gospodarczej prowadzonej poza RP.
Zobowiązanie umowne:
do utrzymania w zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie
trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po upływie zobowiązania
ustawowego.

Stawka – 20 000,00 zł

8d

PROGRAM
OPERACYJNY
WIEDZA EDUKACJA
ROZWÓJ
„Aktywizacja osób
młodych pozostających
bez pracy w powiecie
tureckim (IV)” projekt
współfinansowany z
Europejskiego
Funduszu Społecznego
(EFS)

Uczestnikami projektu będą mogły być osoby młode w wieku 18 – 29 lat bez pracy,
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku jako bezrobotne z ustalonym II
profilem pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET 4 przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym w szczególności:
Zamknięty

08-05-2018 r.

01-06-2018 r

•
•

kobiety ( 10 miejsc )
mężczyźni ( 5 miejsc )

Zobowiązanie umowne:
do utrzymania w zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie
trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po upływie zobowiązania
ustawowego
Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn .
Stawka – 24 125,00 zł
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie
pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.
•

8e

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Zamknięty

01.06.2018 r.

08.06.2018 r.

1 miejsce

Zobowiązanie ustawowe:
do zatrudnienia skierowanej osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie
pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu na utworzonym
stanowisku pracy przez okres co najmniej 36 miesięcy.
Zobowiązanie umowne:
do utrzymania w zatrudnieniu 1 skierowanej osoby niepełnosprawnej bezrobotnej albo
poszukującej pracy co najmniej 30 dni w okresie trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału
w formie aktywizacji tj. po upływie zobowiązania ustawowego.
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9. STUDIA PODYPLOMOWE
Stawka – do 3 700,00 zł

Dane kontaktowe tel. 63 280 23 57

1 9a

Fundusz Pracy

Otwarty

02-01-2018 r.

10. REFUNDACJA
KOSZTÓW
OPIEKI
DZIECKIEM LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ

Do
wyczerpania
środków
finansowych

Fundusz Pracy

1 10 b

PROGRAM
OPERACYJNY
WIEDZA EDUKACJA
ROZWÓJ
„Aktywizacja osób
młodych pozostających
bez pracy w powiecie
tureckim (IV)” projekt
współfinansowany z
Europejskiego
Funduszu Społecznego
(EFS)
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Zamknięty

Oświadczenie Pracodawcy o zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w
okresie trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji.

NAD
Czas trwania – do 6 m-cy
Stawka – 300,00 zł / miesięcznie

Dane kontaktowe tel. 63 280 23 53

1 10 a

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono II
profil pomocy.

02-01-2018 r.

01-06-2018

08-05-2018 r.

01-06-2018 r.

17-07-2018 r.

31-08-2018 r.

Otwarty

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 6 (w przypadku dziecka z
orzeczonym stopniem niepełnosprawności do lat 7) lub osobą zależną może zostać przyznana w
wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 300 zł na każde dziecko, na opiekę którego
poniesiono koszty, jeżeli Wnioskodawca:
a) na podstawie skierowania z PUP podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową i
wykreślenie z rejestru bezrobotnych nastąpiło z powodu podjęcia tego zatrudnienia lub
b) został skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie
pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających
minimalnego
wynagrodzenia za pracę.
Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 6 (w przypadku dziecka z
orzeczonym stopniem niepełnosprawności do lat 7) lub osobą zależną może zostać przyznana w
wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż 300 zł na każde dziecko, na opiekę którego
poniesiono koszty, jeżeli Wnioskodawca:
a) na podstawie skierowania z PUP podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową i
wykreślenie z rejestru bezrobotnych nastąpiło z powodu podjęcia tego zatrudnienia lub
b) został skierowany na staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub szkolenie
pod warunkiem osiągania z tego tytułu miesięcznie przychodów nieprzekraczających
minimalnego
wynagrodzenia za pracę.

11. ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU
Dane kontaktowe tel. 63 280 23 56
Dane kontaktowe tel. 63 280 23 57 (dot. zwrotów dojazdu na szkolenie)

11a

Fundusz Pracy

11b
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11 d
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WIELKOPOLSKI
REGIONALNY
PROGRAM
OPERACYJNY
„Aktywizacja
zawodowa
osób
bezrobotnych
i
poszukujących pracy w
powiecie tureckim (IV)”
współfinansowanego
z
Europejskiego
Funduszu
Społecznego

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

Otwarty

02-01-2018 r.

Do
wyczerpania
środków
finansowych

Dotyczy form zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu skierowanemu
bezrobotnemu:
- na szkolenie,
- na badania lekarskie lub psychologiczne,
- do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy,

Dotyczy form zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu skierowanemu
bezrobotnemu:

Otwarty

02-01-2018 r.

Do
wyczerpania
środków
finansowych

- przez okres odbywania u pracodawcy stażu
Liczba osób oraz szczegółowe warunki udziału w przedmiotowym Programie mogą ulec
zmianie po zatwierdzeniu projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn .

Dotyczy form zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu skierowanemu
bezrobotnemu:
- przez okres odbywania u pracodawcy stażu
Otwarty

Zamknięty

02-01-2018 r.

01.06.2018 r.

Do
wyczerpania
środków
finansowych

08.06.2018 r.

Liczba osób oraz szczegółowe warunki udziału w przedmiotowym Programie mogą ulec
zmianie po zatwierdzeniu projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn .

Dotyczy formy zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu skierowanej
osobie niepełnosprawnej bezrobotnej albo poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu
na szkolenie.

11 e

Program z rezerwy
Ministra –
aktywizacja
zawodowa
bezrobotnych
zamieszkujących na
wsi

Otwarty

24.07.2018 r.

Do
wyczerpania
środków
finansowych

12. DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA
ZA BEZROBOTNEGO POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA
Dane kontaktowe tel. 63 280 23 55

12 a

Fundusz Pracy

Zamknięty
dla osób
bezrobotnych
zwolnionych z
przyczyn
dotyczących
zakładu pracy

Dotyczy form zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu skierowanemu
bezrobotnemu:
- przez okres odbywania u pracodawcy stażu

Stawka – 1 050,00 zł / miesięcznie
Zobowiązanie ustawowe:
do zatrudnienia bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania
wynagrodzenia, odpowiednio przez okres 6 miesięcy w przypadku dofinansowania
wynagrodzenia przysługującego przez okres 12 miesięcy, oraz 12 miesięcy w przypadku
dofinansowania wynagrodzenia przysługującego przez okres 24 miesięcy.

Aktywizacja zawodowa bezrobotnych zwolnionych w 2018 roku z pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono II lub I * profil
pomocy
02-01-2018 r.

27.03.2018 r.

Zobowiązanie umowne:
do utrzymania w zatrudnieniu 1 bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie trzech miesięcy od
dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po upływie zobowiązania ustawowego.

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono II
profil pomocy.
12 b

13.

Fundusz Pracy

Zamknięty

30-04-2018r.

Zobowiązanie umowne:
do utrzymania w zatrudnieniu 1 bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie trzech miesięcy od
dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po upływie zobowiązania ustawowego.

BON SZKOLENIOWY
Dane kontaktowe tel. 63 280 23 57
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16-04-2018r.

Stawka - 4 000,00 zł.

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono II
lub I* profil pomocy.
13a

Fundusz Pracy

Zamknięty

…………….

…………..

Oświadczenie Pracodawcy o zatrudnieniu 1 skierowanego bezrobotnego co najmniej 30 dni w
okresie trzech miesięcy od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji.
*w

profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18 - 29 lat zarejestrowane w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku jako osoby bezrobotne z ustalonym II lub I* profilem
pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z
definicją osoby z kategorii NEET 4 przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020. w tym w szczególności:

13 b

PROGRAM
OPERACYJNY
WIEDZA EDUKACJA
ROZWÓJ
„Aktywizacja osób
młodych pozostających
bez pracy w powiecie
tureckim (IV)” projekt
współfinansowany z
Europejskiego
Funduszu Społecznego
(EFS

•
•
•

długotrwale bezrobotni5,
bezrobotni o niskich kwalifikacjach6,
bezrobotni niepełnosprawni.

Zobowiązanie Pracodawcy do zatrudnienia1 bezrobotnego w okresie 3 miesięcy po
zakończonym szkoleniu na okres nie krótszy niż 3 pełne miesiące:
Zamknięty

12.01.2018

02.03.2018

- za wynagrodzeniem miesięcznym (brutto) w wysokości co najmniej połowy minimalnego
wynagrodzenia za pracę w wymiarze co najmniej połowy wymiaru czasu pracy lub
- lub powierzenia mu innej pracy zarobkowej2, która podlega ubezpieczeniom społecznym, a
wartość umowy lub łączna wartość umów jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę, natomiast stawka za godzinę pracy nie może być niższa od minimalnej stawki
godzinowej ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Liczba osób oraz szczegółowe warunki udziału w przedmiotowym Programie mogą ulec
zmianie po zatwierdzeniu projektu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn .
*w

14. BON NA ZASIEDLENIE
Dane kontaktowe tel. 63 280 23 56

21

profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach

Stawka – 6 000,00 zł
Zobowiązanie ustawowe:
do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie pozostawanie w zatrudnieniu,
wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzanie działalności gospodarczej przez okres 6
miesięcy.

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, dla których ustalono II
lub I* profil pomocy.

14 a

Fundusz Pracy

Zamknięty

……………

…………

Zobowiązanie umowne:
do pozostawania w zatrudnienia 1 bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie trzech miesięcy
od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po upływie zobowiązania ustawowego.
*w

profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach

Stawka – 6 000,00 zł
Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18 - 29 lat zarejestrowane w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku jako osoby bezrobotne z ustalonym II lub I* profilem
pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z
definicją osoby z kategorii NEET 4 przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 w tym w szczególności:

14 b

PROGRAM
OPERACYJNY
WIEDZA EDUKACJA
ROZWÓJ
„Aktywizacja osób
młodych pozostających
bez pracy w powiecie
tureckim (IV)” projekt
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Europejskiego
Funduszu Społecznego
(EFS)

Otwarty

12.01.2018 r.

02.03.2018 r.

08-05-2018 r.

01-06-2018 r.

02.06.2018 r.

15.06.2018 r.

29-06-2018 r.

13-07-2018 r.

16-07-2018 r.

31-07-2018 r.

01-08-2018 r.

17-08-2018 r.

• długotrwale bezrobotni5,
• bezrobotni o niskich kwalifikacjach6,
• bezrobotni niepełnosprawni.
Skreślono dnia 07-05-2018 r.
• kobiety - dodano dnia 07-05-2018 r.
Zobowiązanie ustawowe:
do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie pozostawanie w zatrudnieniu,
wykonywanie innej pracy zarobkowej (skreślono w dniu 21-05-2018r.) lub prowadzanie
działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.
Zobowiązanie umowne:
do pozostawania w zatrudnieniu 1 bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie trzech miesięcy
od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po upływie zobowiązania ustawowego.
Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn .
*

w profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach
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Stawka – 6 000,00 zł
Uczestnikami projektu mogą być mężczyźni w wieku 18 - 29 lat zarejestrowani w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku jako osoby bezrobotne z ustalonym II lub I* profilem
pomocy, którzy będą brali udział w szkoleniu na uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń
elektroenergetycznych do 1 KV)
Zobowiązanie ustawowe:
Fundusz Pracy

Otwarty

18-07-2018 r.

27-07-2018 r.

01-08-2018 r.

17-08-2018 r.

14 c

do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie pozostawanie w zatrudnieniu lub
prowadzanie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.
Zobowiązanie umowne:
do pozostawania w zatrudnieniu 1 bezrobotnego co najmniej 30 dni w okresie trzech miesięcy
od dnia zakończenia udziału w formie aktywizacji tj. po upływie zobowiązania ustawowego.
Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn .

*w

19. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY
Dane kontaktowe tel. 63 280 23 46

profilu I tylko w uzasadnionych przypadkach

Pracodawca, może otrzymać środki na sfinansowanie :
1)
do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300%
przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
2)
do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy
mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia
w danym roku na jednego uczestnika (mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia
mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2
mln. EUR).

19a

Fundusz Pracy

Zamknięty

19-02-2018

02-03-2018

19b

Fundusz Pracy

Zamknięty

16-05-2018

23-05-2018

Dostępna pula środków 12 761,01 zł

19c

Fundusz Pracy

Zamknięty

06-08-2018

10-08-2018

Dostępna pula środków 4 955,31 zł

19d

Rezerwa Ministra

Zamknięty

06-08-2018

10-08-2018

Dostępna pula środków 83 300,00 zł
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zatrudnienie – oznacza wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.
inna praca zarobkowa – oznacza to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilno prawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa
w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.
3
pracodawca – oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.
4
Osoba z kategorii NEET jest to osoba w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy następujące warunki:
- nie pracuje (tj. jest bezrobotna),
- nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
- nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do
wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie
aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).
5
Za osobę długotrwale bezrobotną* uznaje się:
- osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy – w przypadku osób w wieku poniżej 25 lat oraz
- osobę bezrobotną nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy - w przypadku osób w wieku 25 lat i więcej .
1
2

Za osobę o niskich kwalifikacjach uznaje się, osobę która zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020 osobami o niskich kwalifikacjach są osoby posiadające wykształcenie na poziomie ISCED 3 włącznie.
Poziom 1 - Szkoła podstawowa,
Poziom 2A - Gimnazjum,
Poziom 3A - Liceum ogólnokształcące, Liceum profilowane, Technikum, Uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum uzupełniające,
Poziom 3C - Zasadnicza szkoła zawodowa
6

Wnioski na powyższe formy aktywizacji są dostępne w zakładce do pobrania.
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