Powiatowy Urząd Pracy w Lubaniu
realizuje program specjalny pn. „BUDZIK 5” finansowany
ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem
Okres realizacji programu: luty 2019r. - grudzień 2019 r.
Wartość projektu wynosi: 43 100,00 zł
Liczba uczestników: 6 osób bezrobotnych

Uczestnikiem programu specjalnego może zostać
osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP w Lubaniu,
dla której ustalono profil pomocy III.
Formy wsparcia:
1. Indywidualny plan
działania
dla wszystkich uczestników
programu, przygotowywany

2. Indywidualna
porada zawodowa
przed rozpoczęciem stażu

przez doradcę klienta przy udziale
dla wszystkich
bezrobotnego w celu określenia
uczestników programu
do realizacji właściwej ścieżki
prowadzone przez doradcę
wsparcia uwzględniając wyniki
zawodowego, celem
przeprowadzonych badań
przygotowania uczestników
predyspozycji zawodowych
projektu do objęcia ich
oraz określonych i wskazanych
wsparciem w formie stażu
przez pracodawców potrzeb
i wejścia na rynek pracy.
i oczekiwań umożliwiających
wejście na rynek pracy.

3. Staż
dla wszystkich uczestników programu, trwający
do 4 miesięcy, polegający na wykonywaniu
w miejscu pracy u organizatora stażu czynności
i zadań określonych w programie stażu.

4. Wsparcie doradcze
w trakcie stażu i po stażu
prowadzone przez doradcę zawodowego:

• w trakcie stażu -w formie dwóch grupowych porad
zawodowych dla wszystkich uczestników

programu,

• po zakończeniu stażu - w formie indywidualnej porady
zawodowej dla osób które nie podjęły zatrudnienia.

5. Bon wizerunkowy
dla wszystkich uczestników
programu, którzy ukończą staż
zgodnie z zaplanowaną ścieżką
uczestnik programu otrzyma bon
o wartości 350,00 zł, który przeznaczy
na zakup rzeczy lub usługi pozytywnie
wpływających na wizerunek, co pozwoli
na lepsze i pewniejsze zaprezentowanie
się przed potencjalnym pracodawcą
(np. usługi fryzjerskie, kosmetyczne,
zakup odzieży, obuwia).

6. Wsparcie towarzyszące osób kierowanych na staż
po zawarciu umowy z uczestnikami programu, którzy złożą wniosek
 zwrot kosztów przejazdu - dla dwóch osób, do 4 m-cy, do 300 zł/m-c,
 refundacja kosztów opieki nad dzieckiem - dla dwóch osób posiadających
co najmniej 1 dziecko do 6 r. ż. lub 1 dziecko niepełnosprawne do 7 r. ż.,
do 4 m-cy, do 150 zł/m-c.

7. Bonus1 wypłacany w formie premii
dla pracodawcy, który bezpośrednio po zakończeniu
stażu zatrudni osobę bezrobotną, w wysokości:
 za zatrudnienie na okres 1 m-ca premia w wysokości 500,00 zł
 za zatrudnienie na okres 2 m-cy premia w wysokości 1000,00 zł
 za zatrudnienie na okres 3 m-cy premia w wysokości 1500,00 zł

Szczegółowe informacje oraz obowiązujące druki dostępne są do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy
w Lubaniu www.luban.praca.gov.pl w zakładce Urząd -> Dokumenty do pobrania -> Staże - ”BUDZIK 5” oraz w siedzibie PUP Lubań,
ul. Lwówecka 10, tel. 75 722 35 19 (staże: wew. 258, 260, doradcy zawodowi: wew. 269, 251, program specjalny: wew. 235).

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaniu
Katarzyna Hudyma
Lubań, 12 lutego 2019 r.
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Bonus dla pracodawcy przysługuje za zatrudnienie osoby bezrobotnej po odbytym stażu na umowę o pracę w pełnym
wymiarze czasu pracy lub umowę zlecenie z wynagrodzeniem w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę
w przeliczeniu na jeden miesiąc i jest udzielany zgodnie z warunkami dopuszczalności de minimis.

