
 

 
 

 
 

Człowiek – najlepsza inwestycja 
 

ZAPRASZAMY 
do wzięcia udziału w projekcie  

 pn. „Nowe kwalifikacje perspektywą na lepsze jutro”  
 

współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet VI ,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich'' 

Działanie 6.1 ,,Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wpieranie aktywności zawodowej w regionie''  
Poddziałanie 6.1.1 ,,Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy'' 

 

realizowanym przez Powiat Pułtuski 
w okresie od 01.03.2011 r. do 28.02.2013 r. 

 
W związku z powstałymi w trakcie realizacji projektu oszczędnościami, Powiat Pułtuski zaoszczędzoną 
kwotę zamierza przeznaczyć na zorganizowanie dodatkowych staży dla 35 osób bezrobotnych na okres              
trzech miesięcy. W ww. sprawie został złożony do Instytucji Pośredniczącej II Stopnia zaktualizowany 

wniosek o dofinansowanie realizacji projektu. W związku z powyższym ogłaszamy: 

 

rekrutację na staż dla osób bezrobotnych (35 miejsc) 
oraz dla Organizatorów stażu 

zainteresowanych zorganizowaniem stażu 
 

która odbędzie się w terminie od 23.10.2012 r. do 24.10.2012 r. 
w godz. 16:00-18:00 

 
Informujemy, iż w przypadku gdy wniosek o dofinansowanie realizacji projektu uwzględniający 

dodatkowe 35 miejsc stażowych nie uzyska akceptacji Instytucji Pośredniczącej II Stopnia, powyższa 
rekrutacja zostanie unieważniona. O powyższym poinformujemy kandydatów, którzy złożą formularz 

zgłoszeniowy oraz pracodawców, którzy złożą wnioski o zorganizowanie miejsc stażowych. 

 
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane                         

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku spełniające jedno z niżej 
wymienionych kryteriów: 

 

 do 25 roku życia; 

 długotrwale bezrobotne; 

 powyżej 45 r. życia; 

 kobiety powracające oraz wchodzące po praz pierwszy na rynek pracy po 
przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci 

 
Z uwagi na założone we wniosku o dofinansowanie wskaźniki dotyczące grupy docelowej informujemy, 
iż w pierwszej kolejności do projektu będą kierowane osoby powyżej 45 roku życia (minimum 7 osób). 

 
Formularz zgłoszeniowy, Regulamin realizacji projektu oraz ogłoszenie o rozpoczęciu każdego procesu 

rekrutacji do Projektu wraz z terminem jego zakończenia dostępne są na stronie internetowej: 
www.starostwopultusk.bip.org.pl 

 
Biuro projektu mieści się w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pułtusku, 

 ul. Nowy Rynek 3, 06-100 Pułtusk, 
 tel. 23-692-68-55 i jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 16-18 

http://www.starostwopultusk.bip.org.pl/

