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Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie informuje, że aktualnie dysponuje
środkami Funduszu Pracy na podjęcie działań aktywizacyjnych
Formy wsparcia adresowane do wszystkich bezrobotnych:
• Szkolenie
• Bon szkoleniowy dla bezrobotnych w wieku do 30 roku życia
oraz środkami Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji
programów POWER V i WRPO V
Formy wsparcia adresowane wyłącznie do bezrobotnych w wieku do 30 roku
życia (POWER)
• Bon szkoleniowy
• Bon na zasiedlenie
• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Formy wsparcia adresowane wyłącznie do bezrobotnych w wieku powyżej 30
roku życia (WRPO), a w szczególności do:
- osób długotrwale bezrobotnych tj. niepracująca nieprzerwanie ponad 12
miesięcy
- osób w wieku powyżej 50 roku życia
- osób niepełnosprawnych
• Staż (6 m-cy)
• Szkolenie
• Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
Kto może być objęty wsparciem w ramach programów POWER i WRPO?
Uczestnikiem programu POWER może być osoba do 29 roku życia (nieskończone 30
lat) spełniająca jednocześnie kryteria udziału:
• 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).
Uczestnikiem programu WRPO może być bezrobotny powyżej 30 roku życia, który
wpisuje się do jednej z poniższych grup:
https://krotoszyn.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=oZ2QrGWZ&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_lifec... 1/2
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• osoby długotrwale bezrobotne (nieprzerwanie przez okres ponad 12 mies. bez
pracy – zaliczamy również czas bez pracy przed rejestracją w PUP)
• kobiety
• osoby z niepełnosprawnościami
• osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie: podstawowe, gimnazjalne, liceum
ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum uzupełniające liceum
ogólnokształcące, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa)
• osoby w wieku 50 lat i więcej
• imigranci oraz reemigranci
• osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny
• mężczyźni w wieku 30-49 lat wymagający wsparcia (wsparcie ma prowadzić do
podwyższenia lub nabycia nowych kwalifikacji/kompetencji lub utrzymania i
formalnego potwierdzenia kwalifikacji/kompetencji lub do rozpoczęcia
prowadzenia działalności gospodarczej).
*wymagane kryteria (status na rynku pracy) muszą być spełnione w
momencie rozpoczęcia udziału w projekcie i są weryfikowane przez
pracownika PUP
Szczegółowe procedury dotyczące aktywizacji w ramach powyższych form wsparcia
dostępne są na stronie internetowej krotoszyn.praca.gov.pl oraz w siedzibie PUP.
Krotoszyn, dnia 02.03.2020 r.
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