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NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE
TERMIN NABORU: od 15.01.2018r. - do odwołania
Wartość bonu wynosi: 8 000,00 zł (osiem tysięcy zł)
O bony mogą ubiegać się osoby z kategorii NEET, tj. osoby spełniające
łącznie następujące kryteria:
• w wieku 18-29 lat, (poniżej 30 roku życia), zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Jeleniej Górze
• które nie kształcą się (nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie
stacjonarnym)
• które nie szkolą się lub nie szkoliły się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni
przed dniem uzyskania wsparcia w projekcie
Spośród osób kategorii NEET preferowane będą wnioski osób należących do
jednej z poniższych kategorii:
• OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE
http://jeleniagora.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/aktualnosc/?p_auth=zTnji05G&p_p_id=101_INSTANCE_5CI48Qxw9jwJ&p_p_life...
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• OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE (posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności)
• OSOBY O NISKICH KWALIFIKACJACH
Definicje:
Kategoria NEET – oznacza osobę, która spełnia łącznie następujące warunki: nie
pracuje oraz nie kształci się formalnie w trybie stacjonarnym oraz nie uczestniczy
obecnie lub w ostatnich 4 tygodniach nie uczestniczyła w szkoleniu finansowanym ze
środków publicznych.
Osoba długotrwale bezrobotna – definicja pojęcia długotrwale bezrobotny różni się w
zależności od wieku:
• Osoba <25 lat - osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6
miesięcy)
• Osoba 25 lat i więcej - osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12
miesięcy (>12 miesięcy)
Osoba o niskich kwalifikacjach - oznacza osobę posiadającą wykształcenie na poziomie
do ISCED 3 włącznie, czyli wykształcenie na poziomie maksymalnie
ponadgimnazjalnym (z tej kategorii wykluczone są osoby z wykształceniem
policealnym, pomaturalnym i wyższym).

Uwaga:
• Wsparcie (wydanie bonu na zasiedlenie) dla osób, które w dniu przystąpienia do
projektu miały poniżej 25 lat może być udzielone wyłącznie do 4 miesięcy od dnia
rejestracji w PUP, zaś dla osób które w dniu przystąpienia do projektu były w wieku
25-29 lat do 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.
• Status osoby kategorii NEET winien być spełniony nie tylko w dniu złożenia wniosku,
ale również w dniu wydania bonu na zasiedlenie.
• Przyznanie bonu następuje na podstawie indywidualnego planu działania w oparciu o
ustalony profil pomocy.
Informacje nt. wsparcia uzyskać można w godz. 8.00 do 14.00 u swoich
doradców klienta
indywidualnego:
pokój nr 5 - telefon: 75 64 73 157
pokój nr 19 - telefon: 75 64 73 169
Formularze wniosków są do pobrania na stronie internetowej Urzędu
http://jeleniagora.praca.gov.pl (dokumenty do pobrania)
Wnioski należy składać w kancelarii podawczej urzędu – pokój nr 8
Projekt: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
jeleniogórskim (III)" realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą
równości szans kobiet i mężczyzn.
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
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