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w ramach projektu ”Od zwolnienia do zatrudnienia – kompleksowy outplacement
w województwie łódzkim z zastosowaniem multimedialnych narzędzi rynku pracy”
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1. Niniejszy regulamin określa zasady przedłużenia okresu trwania stażu zawodowego w ramach
projektu pt. ”Od zwolnienia do zatrudnienia – kompleksowy outplacement w województwie
łódzkim z zastosowaniem multimedialnych narzędzi rynku pracy”, realizowanego przez
Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych Sp. z o.o.- Sp. k. (ul. Piotrkowska 55 lok. 111, 90-413
Łódź).
2. Dopuszczalny okres przedłużenia stażu: od 1 miesiąca do 3 miesięcy.
3. Udział w dodatkowych miesiącach stażu zawodowego jest dobrowolny. Ubiegać się o niego
mogą jedynie uczestnicy projektu realizujący staż zawodowy.
4. Przedłużenie stażu zawodowego może nastąpić jednokrotnie.
5. Uczestnik ubiegający się o przedłużenie stażu zobowiązany jest złożyć w terminie nie krótszym
niż 7 dni roboczych przed planowanym zakończeniem pierwotnego okresu stażu wniosek o
jego przedłużenie. Wniosek zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik I do niniejszego
Regulaminu, należy złożyć osobiście w biurze projektu (ul. Piotrkowska 55 lok. 111, 90-413
Łódź).
6. Decyzją Kierownika projektu termin wskazany w pkt. 5 może zostać skrócony.
7. Ocena formalna i merytoryczna wniosku dokonywana jest przez wyznaczonego do tego celu
pracownika Realizatora projektu w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia wniosku o
przedłużenie stażu.
8. Każdy prawidłowo złożony i formalnie poprawny wniosek oceniany jest w oparciu o
następujące kryteria:
a) doświadczenie zawodowe w pracy na analogicznym stanowisku, jak zajmowane w trakcie
stażu:
 powyżej 12 miesięcy (+ 0 pkt)
 od 6 – 12 miesięcy (+ 15 pkt)
 poniżej 6 miesięcy (+ 30 pkt)
b) kompletności dotychczasowej dokumentacji stażowej, stanowiącej zawartość aplikacji EQUAL
INTERNSHIP PL:
 brak uzupełnionych treści aplikacji (+ 0 pkt)
 poprawne uzupełnienie treść w co najmniej 70% (+ 15 pkt)
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Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”
Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”
Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement”
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 treść aplikacji wypełniona w co najmniej 90% (+ 30 pkt)
Minimalna liczba punktów, umożliwiająca przedłużenie stażu wynosi 45 punktów. W
przypadku jednakowej liczby punktów o miejscu w rankingu zadecyduje kolejność zgłoszeń.
Liczba dodatkowych miesięcy stażu jest ograniczona.
Liczba uczestników projektu, którzy będą mogli skorzystać z możliwości przedłużenia okresu
trwania stażu jest ograniczona.
Załącznik:
I.
wniosek o przedłużenie stażu
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