
 

REKRUTACJA NA SZKOLENIE  

„Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL”.  

 

W związku z realizacją przez Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających 

bez pracy w powiecie otwockim (I)” w ramach Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego 

Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, rozpoczęto  rekrutację  

na szkolenia pt.: „Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL”.  

 

  NA SZKOLENIE W RAMACH PROJEKTU  MOGĄ ZOSTAĆ SKIEROWANE OSOBY  

 w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia), zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w 

Otwocku, które posiadają ustalony II profil pomocy i należą do kategorii NEET tj. zgodnie z zapisami  

PO WER osobą z kategorii NEET jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: 

  nie pracuje 

  nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) 

  nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub 

doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy 

oraz nie brała udziału w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie 

ostatnich 4 tygodni. 

 Ponadto osoba bezrobotna w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) zarejestrowana  

po 01.01.2015 r. musi przystąpić do projektu w ciągu 4 m-cy od dnia rejestracji. 

 

KRYTERIA DODATKOWE DECYDUJĄCE O  PIERWSZEŃSTWIE UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 

DLA OSÓB 

1. długotrwale bezrobotnych tj.: 

- w wieku 18-24 lata (przed ukończeniem 25 roku życia) pozostających bez zatrudnienia nieprzerwanie przez 

okres ponad 6 m-cy z uwzględnieniem zarówno okresu przed rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy, jak i 

po ostatniej rejestracji, 

- w wieku 25-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia) pozostające bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres 

ponad 12 m-cy z uwzględnieniem zarówno okresu przed rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy, jak i po 

ostatniej rejestracji, 

2. bezrobotnych niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

 

 

 Osoba uprawniona, ubiegająca się o skierowanie na szkolenie składa wniosek u doradcy klienta w Urzędzie  

(wnioski dostępne są u doradców klienta). 

 

 

Szczegółowe informacje nt. szkoleń można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku, 

ul. Górna 11, w godzinach od 8.
30

 do 14.
00

 tel. (22) 779 37 14  

 

 

 

PROJEKT REALIZOWANY JEST ZGODNIE Z ZASADĄ RÓWNOŚCI SZANS  KOBIET I 

MĘŻCZYZN ORAZ ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB  

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 


