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DĖL ESF PROJEKTO „JAUNIMO UŽIMTUMO DIDINIMAS“
Druskininkų savivaldybės darbdavius, kuriems trūksta jaunų, kvalifikuotų ir
motyvuotų specialistų ar darbuotojų, kviečiame įdarbinti Alytaus teritorinės darbo biržos
Druskininkų skyriuje įsiregistravusius šalies aukštųjų ir profesinių mokyklų absolventus bei
pasinaudoti finansine parama organizuojant remiamo įdarbinimo priemones.
Nuo š.m. rugpjūčio 1 d. pradedamas įgyvendinti naujas Europos socialinio fondo
finansuojamas projektas „Jaunimo užimtumo didinimas“, pagal kurį darbdaviams, įdarbinantiems
jaunus - iki 29 m. amžiaus - bedarbius, bus dalinai kompensuojamos darbo užmokesčio išlaidos.
Darbdaviams, organizuojantiems įdarbinimo subsidijuojant priemonę ir įdarbinantiems
darbo rinkoje papildomai remiamus jaunus bedarbius, mokama nuo 50 proc. dydžio subsidija darbo
užmokesčiui ir nuo šio darbo užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo valstybinio
socialinio draudimo įmokoms iš dalies kompensuoti. Vidutinė finansavimo trukmė – 4 mėn.
Nustatytos darbo biržoje registruotų asmenų prioritetinės tikslinės grupės, kurioms 2012 m.
organizuojama įdarbinimo subsidijuojant priemonė, t.y. bedarbiai, gaunantys nedarbo socialinę
draudimo išmoką ir ilgalaikiai bedarbiai.
Darbdaviams, kurie organizuos darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonę ir įdarbins darbo
biržoje registruotus turinčius kvalifikaciją jaunus bedarbius, kuriems yra nustatytas darbo įgūdžių
įgijimo poreikis (pvz. pirmą kartą pradedantys darbo veiklą pagal įgytą kvalifikaciją, ilgalaikiai
bedarbiai ir kt.) mokama nuo 50 proc. dydžio subsidija darbo užmokesčiui ir nuo šio darbo
užmokesčio apskaičiuotoms draudėjo privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokoms iš dalies
kompensuoti. Kai darbdavio paskirti atsakingi asmenys darbo įgūdžių įgijimui organizuoti skiria
daugiau kaip 20 proc. savo darbo laiko, papildomai kompensuojamos darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai
darbo vietoje organizavimo išlaidos, bet ne daugiau kaip 20 procentų visos mokamos subsidijos.
Vidutinė finansavimo trukmė – 6 mėn.
Alytaus teritorinės darbo biržos Druskininkų skyriuje įregistruotų absolventų
sąrašus (pagal profesijas) rasite Alytaus teritorinės darbo biržos interneto svetainėje adresu
http://www.ldb.lt/TDB/Alytus/Apie/Naujienos/UserDisplayForm.aspx?ID=173
Daugiau informacijos apie remiamo įdarbinimo priemonių organizavimą ir įgyvendinimą,
pagal Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Jaunimo užimtumo didinimas“, suteiks
Alytaus teritorinės darbo biržos Paslaugų darbdaviams poskyrio vyr. specialistė Regina Ziniukienė
(tel. (8 313) 52 202, el. paštas Regina.Ziniukiene@ldb.lt).
Direktorius

(parašas)

Dokumento originalas išsiųstas nebus.
Rasa Mazaliauskienė, tel. (8 315) 56 655 el.p. Rasa.Mazaliauskiene@ldb.lt

Regimantas Mačiulis

