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Programy aktywizacji zawodowej
finansowane z rezerwy Funduszu Pracy
Jacek Świtacz Data publikacji: 25.04.2019
Programy realizowane przez powiatowe urzędy pracy z Mazowsza
Poniżej zamieszczamy poradnik dla pracowników mazowieckich PUP, aplikujących o
przyznanie środków rezerwy FP
Programy aktywizacji zawodowej finansowane ze środków rezerwy Funduszu Pracy –
ocena dokonywana w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie - plik PDF (512 KB)
Załącznik 1 do poradnika - aktualna punktacja plik PDF (206 KB)
Załącznik 2 do poradnika - informacja na temat zmian w programie - plik word (18
KB)
Programy dla osób bezrobotnych finansowane ze środków rezerwy FP - stan na
22 marca
2019 r.
Kontakt
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zasady ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie działań
aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w 2018
roku - plik PDF (2,2 MB)
Załącznik Nr 6 – wzór sprawozdania z efektywności wydatkowania środków rezerwy na
finansowanie działań aktywizacyjnych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy programy uruchomione w 2018 roku ze środków rezerwy FP - plik excel (44 KB)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zasady ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie działań
aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w 2019
roku - plik PDF (11,1 MB)
Załącznik Nr 1 - wzór wniosku o przyznanie środków rezerwy na finansowanie
programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej - plik word (77 KB)
Załącznik Nr 1a – wzór formularza do sporządzenia programu
realizowanego w oparciu o środki rezerwy - plik word (72 KB)

specjalnego

Załącznik Nr 1b – wzór indywidualnej oceny programu specjalnego dokonanej przez
Marszałka Województwa - plik word (48 KB)
Załącznik Nr 1c – wzór wniosku Starosty o przyznanie środków rezerwy na
https://wupwarszawa.praca.gov.pl/rynek-pracy/programy-aktywizacyjne-i-projekty/projekt/?p_auth=RaI27GBy&p_p_id=101_INSTANCE_2...
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dofinansowanie programu specjalnego realizowanego w 2019 r. - plik word (45 KB)
Załącznik Nr 2 – wzór informacji o zaangażowaniu środków rezerwy na finansowanie
kosztów pakietu zindywidualizowanych usług na rzecz bezrobotnych w ramach
projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji
(EFG) - plik word (36 KB)
Załącznik Nr 3 – wzór wniosku o zabezpieczenie środków rezerwy na
finansowanie kosztów pakietu zindywidualizowanych usług na rzecz bezrobotnych w
ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Dostosowania do
Globalizacji (EFG) - plik word (38 KB)
Załącznik Nr 4 – wzór wniosku o dokonanie przesunięć środków rezerwy w ramach
programów realizowanych w 2019 roku - plik word (40 KB)
Załącznik Nr 5 – wzór wniosku o zmniejszenie limitu środków rezerwy - plik word (24
KB)
Załącznik Nr 6 – wzór sprawozdania z wydatkowania środków rezerwy FP na
finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie
urzędy pracy - programy uruchomione w 2019 roku ze środków rezerwy FP - plik
excel (40 KB)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PODRĘCZNIKI
Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy - podręcznik - plik PDF (3097 KB)
Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i
lokalnym rynku pracy - współpraca urzędów pracy z pracodawcami i innymi partnerami
rynku pracy - podręcznik - plik PDF (4135 KB)
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