Informacja o projekcie „Łap skilla!”
Początek rekrutacji został przewidziany na 19.04.2021r. Rekrutacja odbywać się będzie
tylko i wyłącznie online, za pośrednictwem strony: lapskilla.pociagdokariery.pl.
W pierwszej turze do projektu może zostać przyjętych 500 osób, druga tura rekrutacji
została zaplanowana na lipiec, również dla 500 kandydatów.
Uczestnikom projektu Łap skilla! oferujemy:
•

rozpoznanie własnych zasobów czyli kompetencji, zainteresowań,
umiejętności, predyspozycji, wartości (Bilans na Początek Kariery)

•

określanie swoich celów zawodowych, osobistych

•

rozwój i zdobycie kwalifikacji i kompetencji potrzebnych na rynku pracy

•

naukę przygotowania portfolio i zgromadzenie dowodów potwierdzających
posiadane umiejętności /kompetencje

•

zdobycie wiedzy nt. budowania marki osobistej

•

zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy

Uczestnik musi spełniać łącznie następujące warunki:
1.

Ukończył 18 i nie ukończył 25 lat.

2.

Jest osobą pracującą, czyli:
a) zatrudnioną na umowę o pracę, na podstawie wyboru, mianowania, powołania
lub spółdzielczej umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy, a także na
umowę cywilno-prawną (np. umowę-zlecenie lub umowę
o dzieło) lub
b) prowadzi wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą (jest właścicielem
firmy), wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub zagranicznych ogólnodostępnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków,
tel. 12 428 78 70, faks 12 422 97 85, kancelaria@wup-krakow.pl, www.wup-krakow.pl

w Internecie baz danych o działalności gospodarczej i nie zatrudniają
pracowników lub
c) opłaca składki w KRUS i poświęca czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego,
nie jest osobą bezrobotną.
Do osób pracujących nie zalicza się:
•

osób przebywających na urlopach wychowawczych nie wykonujących żadnej pracy
zarobkowej;

•

osób prowadzących działalność gospodarczą w innej formie niż wymieniona w pkt.
b - nawet w przypadku, jeżeli spełniają któryś z powyższych warunków

3.

Mieszka lub pracuje lub uczy się na terenie województwa małopolskiego.

4.

Posiada niskie dochody, czyli:
a) łączne wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do Projektu
nie przekroczyło 2800 zł brutto lub
b) łączne wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do Projektu
nie przekroczyło 3360 zł brutto – w przypadku osób, które są zatrudnione na
umowę o pracę zawartą na okres nie dłuższy niż 6 m-cy lub są zatrudnione na
podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowa-zlecenie, umowa o dzieło) lub
c) dochód w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do Projektu przypadający na
jedną osobę w jej gospodarstwie domowym nie przekroczył 528 zł netto; do
dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się tzw. transferów społecznych
(np. dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, renta rodzinna,
świadczenia chorobowe, stypendia, świadczenia dla osób z
niepełnosprawnościami).

5.

Posiada obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt lub wizę,
upoważniające do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.

Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie powinna:
1. Posiadać dostęp do Internetu – spotkania z doradcą oraz realizowana w czasie
projektu aktywność uczestników będzie prowadzona w programie Moodle, niezbędnym
jest komputer (sugerowany z uwagi na formę proponowanych aktywności) lub telefon
ze sprawną kamerą, mikrofonem i głośnikiem; posiadanie jednej z następujących
przeglądarek internetowych: Chromium, Firefox, Google Chrom lub Opera.
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2. Posiadać swoje indywidualne konto e-mail.
3. Posiadać profil zaufany:
Można założyć go na stronie: Załóż profil zaufany - Gov.pl - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
Wszystkie wymagane dokumenty będą przesyłane do WUP droga mailową i muszą zostać
podpisane profilem zaufanym.
Aby to zrobić należy wejść na stronę: Podpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj
podpis zaufany - Gov.pl - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
4. Przygotować skany dokumentów potwierdzające aktualną na dzień wypełnienia
formularza zgłoszeniowego sytuację Uczestnika na rynku pracy:
•

w odniesieniu do osób zatrudnionych – umowę/umowy z
pracodawcą/pracodawcami lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu,
zawierające datę przyjęcia do pracy, zajmowane stanowisko i rodzaj zawartej
umowy oraz zakres czynności (jeśli istnieje);

•

w odniesieniu do osób, które nie są zatrudnione i nie prowadzą działalności
gospodarczej – zaświadczenie o opłacaniu składek w KRUS.

UWAGA! Uzyskanie profilu zaufanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub
banku osoby zainteresowanej może potrwać nawet kilkanaście dni, dlatego
zainteresowanym sugerujemy niezwłoczne podjęcie działań. Brak profilu zaufanego
uniemożliwi zakwalifikowanie do projektu.
W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt pod adresem: lapskilla@wup-krakow.pl
Będzie nam bardzo miło, jeśli zechcecie Państwo z nami współpracować przy
realizacji Łap skilla!

Projekt „Łap skilla!” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy”.
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