Bezrobotny skierowany do odbycia staŜu ma
obowiązek:

StaŜ

przestrzegać ustalonego przez pracodawcę rozkład czasu
pracy,
sumiennie i starannie wykonywać zadania objęte programem
staŜu oraz stosować się do poleceń pracodawcy
i opiekuna (o ile nie są one sprzeczne z prawem),
przestrzegać
przepisów
i
zasad
obowiązujących
pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy (regulamin
pracy, tajemnica słuŜbowa, zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy, przepisy przeciwpoŜarowe).
Po zakończeniu staŜu bezrobotny sporządza sprawozdanie
z przebiegu staŜu zawierające informacje o wykonywanych
zadaniach oraz uzyskanych umiejętnościach praktycznych.

Korzyści dla bezrobotnego:
zdobycie waŜnego doświadczenia zawodowego, które
umoŜliwi w przyszłości znalezienie pracy,
nawiązanie kontaktu z pracodawcami, który zwiększa szansę
na znalezienie zatrudnienia.
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Czym jest staŜ?
StaŜ to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności
praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań
w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
O skierowanie na staŜ moŜna zwrócić się do urzędu pracy, lub
samodzielnie znaleźć pracodawcę zainteresowanego przyjęciem
staŜysty. Pracodawca składa wtedy w powiatowym urzędzie pracy
wniosek, który jest opiniowany i w terminie miesiąca od dnia jego
złoŜenia uzyskuje informację zwrotną o sposobie rozpatrzenia
wniosku.

Na staŜ trwający do 6 miesięcy mogą zostać
skierowani:
długotrwale bezrobotni albo bezrobotni po zakończeniu
realizacji kontraktu socjalnego, lub bezrobotne kobiety,
które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
bezrobotni powyŜej 50 roku Ŝycia,
bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez
doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia
średniego,
bezrobotne osoby samotnie wychowujące co najmniej
jedno dziecko do 18 roku Ŝycia,
bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia
wolności nie podjęli zatrudnienia,
niepełnosprawne osoby bezrobotne.

Na staŜ trwający do 12 miesięcy mogą zostać
skierowani bezrobotni:
do 25 roku Ŝycia,
do 27 roku Ŝycia, jeŜeli nie upłynął okres 12 miesięcy
od dnia określonego w dyplomie, świadectwie, lub
innym dokumencie poświadczającym ukończenie
szkoły wyŜszej.

Bezrobotnemu w okresie odbywania staŜu przysługują:
stypendium w wysokości 120 % kwoty. Za okres, za
który przysługuje stypendium, nie przysługuje
zasiłek.
dni wolne w wymiarze 2 dni za kaŜde 30 dni
kalendarzowe odbytego staŜu. W ostatnim miesiącu
staŜu dni wolne przysługują przed terminem
zakończenia staŜu. Za dni wolne przysługuje
stypendium.

Pracodawca po zakończeniu realizacji programu, wydaje opinię
zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez
bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych
w trakcie staŜu.

