
 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu zaprasza do składania wniosków na aktywne formy 

wsparcia w ramach realizowanego projektu pn.: "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy w powiecie gostyńskim (V)". 

 

Wnioski będą przyjmowane od dnia 01.03.2019 r. (do odwołania).  

 

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 30 rok życia, bez pracy, 

zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu jako bezrobotne, należące co najmniej 

do jednej z poniższych grup: 

- osoby długotrwale bezrobotne, 

- kobiety, 

- osoby z niepełnosprawnościami, 

- osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające maksymalnie średnie wykształcenie), 

- osoby w wieku 50 lat i więcej. 

  

STAŻE 

Planowana ilość uczestników w 2019 roku – 57 osób (43 kobiety, 14 mężczyzn) 

Druki do pobrania na stronie lub w siedzibie urzędu. 

Szczegółowych informacji udziela: Małgorzata Kaźmierczak - Specjalista ds. Rozwoju 

Zawodowego, tel. 65 572 33 67/68 wew. 33 

Miejsce składania wniosków: PUP w Gostyniu, ul. Poznańska 200, I piętro, pok. nr 209 

  

SZKOLENIA 

Planowana ilość uczestników w 2019 roku – 30 osób (12 kobiet, 18 mężczyzn) 

Druki do pobrania na stronie lub w siedzibie urzędu. 

Szczegółowych informacji udzielają: Maciej Berus - Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego, tel. 

65 572 33 67/68 wew. 18 oraz Agnieszka Danek – Pośrednik Pracy, tel. 65 572 33 67/68 wew. 18 

Miejsce składania wniosków: PUP w Gostyniu, ul. Poznańska 200, parter, pok. nr 102 

 

PRZYZNANIE BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI KIS LUB ABSOLWENTOWI CIS 

JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Planowana ilość uczestników w 2019 roku – 40 osób (15 kobiet, 25 mężczyzn) 

Druki do pobrania na stronie lub w siedzibie urzędu. 

Szczegółowych informacji udzielają: Tomasz Marciniak - Specjalista ds. Programów, tel. 65 572 33 

67/68 wew. 32 oraz Natalia Twardowska – Pomoc administracyjna, tel. 65 572 33 67/68 wew. 32 

Miejsce składania wniosków: PUP w Gostyniu, ul. Poznańska 200, I piętro, pok. nr 211 

 

 

Koordynator projektu: Paulina Dudek - Specjalista ds. programów, 65 572 33 67/68 wew. 40.  

 

http://gostyn.praca.gov.pl/-/14233-staze-i-bony-stazowe
http://gostyn.praca.gov.pl/-/14183-szkolenia-i-bony-szkoleniowe
http://gostyn.praca.gov.pl/-/14123-dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej

