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KRYTERIA REKRUTACYJNE DO PROJEKTU  

„LUBELSKIE BEZ OGRANICZEŃ” 

Nr POWR. 01.02.02-06-0133/15 

oraz podstawowe informacje o projekcie 
 

1. 100 osób (55K, 45 M), wiek 15-29 lat (25% osób w wieku 18-24 lata), zamieszkałych na terenie 

województwa lubelskiego, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (jak i nie 

brała udziału w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni) 

- tzw. młodzież NEET
1
, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy z 

wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER. 

a) w tym 80% osób biernych zawodowo
2
 - 80 (44K; 36M)  

b) w tym 20% bezrobotnych
3
 (w tym długotrwale) - 20 (11K; 9M), 

c) w tym 10% długotrwale bezrobotnych
4
 - 10 (6K; 4 M) 

 

2. Terminy rekrutacji: 

a) I edycja: 50 osób – kwiecień 2016  

b) II edycja: 50 osób – sierpień 2016 

 

3. Formy wsparcia udzielane w procesie realizacji projektu*: 

a) Poradnictwo zawodowe 

b) Szkolenia zawodowe 

c) Staże zawodowe 

d) Cykliczne spotkania z pośrednikiem pracy 

 

4. Uczestnikom zapewniamy*: 

a) Zwrot kosztów dojazdu 

b) Wsparcie asystentów osób niepełnosprawnych 

c) Stypendium szkoleniowe 

d) Stypendium stażowe 

                                                           
1
NEET - jest to osoba w wieku 15‐29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. 

nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, 

uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. 

2
osoba bierna zawodowo - osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna).  Za biernych zawodowo 

uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych. 

 
3
 osoba bezrobotna - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia, która jest zarejestrowana w rejestrze 

urzędu pracy jako bezrobotna, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Studenci studiów stacjonarnych uznawani są 

za osoby bierne zawodowo, nawet jeśli spełniają kryteria dla bezrobotnych zgodnie z ww. definicją. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub 

rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), należy wykazywać jako osoby bezrobotne. 

4
osoba długotrwale bezrobotna - definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny" różni się w zależności od wieku:                                                                                                      

- Młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy).                                                          -    Dorośli (25 lat 
lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). 
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5. Okres realizacji projektu: 

a) I edycja - 50 osób, planowany okres zaangażowania uczestnika w projekt: 8 miesięcy (od 

kwietnia 2016 do listopada 2016) 

b) II edycja - 50 osób, planowany okres zaangażowania uczestnika w projekt: 

8 miesięcy (od sierpnia 2016 do marca 2017) 
 

* Szczegóły dostępne będą w regulaminie projektu 

 


