Powiatowy Urząd Pracy
w Jaworznie

Sprawozdanie z realizacji w 2008r.
„Programu Promocji Zatrudnienia
oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy
w Jaworznie na lata 2006 – 2008”

Jaworzno, styczeń 2009r.

WSTĘP
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie w latach 2006- 2008 realizował Program Promocji Zatrudnienia oraz
Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Jaworznie, którego priorytetowym celem było promowanie zatrudnienia
oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy z uwzględnieniem procesu aktywizacji osób w szczególnej sytuacji na rynku
pracy, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Beneficjentami Programu były osoby bezrobotne i poszukujące pracy, przy szczególnym wsparciu osób, które
pozostają w trudnej sytuacji na rynku pracy. Ponadto skierowany był do pracodawców, organizacji pozarządowych oraz
innych instytucji i partnerów lokalnego rynku pracy.
Niniejszy program realizowany był zgodnie z postanowieniami ustawy o promocji zatrudnienia oraz instytucjach
rynku pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ustawy
o zatrudnieniu socjalnym i szeregu innych aktów prawnych związanych z rynkiem pracy. Ponadto Program wpisał się
w główne kierunki działań strategicznych dokumentów wspólnotowych i krajowych, a także w Strategię Rozwiązywania
Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2006 - 2020.
Istotnym czynnikiem wspierającym aktywizację zawodową osób bezrobotnych były pozyskane dodatkowe środki
finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz rezerwy Funduszu Pracy.
Podejmowane w ramach realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy
w Jaworznie na lata 2006-2008 przedsięwzięcia przyczyniły się do osiągnięcia pozytywnych rezultatów w postaci
ograniczenia zjawiska bezrobocia w mieście, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym osób będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wzrostu zaangażowania mieszkańców Jaworzna w procesy pracy, współdziałania
z partnerami rynku pracy w celu promocji zatrudnienia. Skutkiem zastosowanej synergii działań przy zaangażowaniu
wszystkich partnerów rynku pracy było znaczne ograniczenie poziomu bezrobocia, rozwój przedsiębiorczości
oraz wzmocnienie kapitału ludzkiego.

I. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

Fluktuacja bezrobotnych
Stan na
31.12.2007

Liczba rejestracji
w 2008

+

5 592

Liczba obsługiwanych
bezrobotnych

Ogółem

3 968

Kobiety

2 682 (67,6%) + 3 274 (62,3%) =

Napływ
Napływosób
osóbbezrobotnych
bezrobotnych

Odpływ
Odpływosób
osóbbezrobotnych
bezrobotnych

=

Liczba wyrejestrowanych
w 2008

9 560

-

5 956 (62,3%)

-

6 866
4 214 (61,4%)

Stan na 31.12.2008

=

2 694

= 1 742 (64,7%)

W 2008r. zarejestrowano 5 592 osoby bezrobotne, z tego:
poprzednio pracujących:
dotychczas nie pracujących:
zarejestrowanych po raz pierwszy:
zarejestrowanych po raz kolejny:
Wyłączono z ewidencji 6 866 osób (przyczyny wyłączeń):
podjęcia pracy lub podjęcia działalności gospodarczej
brak gotowości do pracy
rozpoczęcia szkolenia
podjęcia stażu, przygotowania zawodowego
odmowa przyjęcia propozycji:

- 3 787
- 1 805
- 1 035
- 4 557
- 2 431
- 1 956
- 861
- 557

zatrudnienia, stażu, przygotowania zawodowego, prac interwencyjnych,
przeszkolenia, robót publicznych, prac społecznie- użytecznych

rozpoczęcia prac społecznie użytecznych
dobrowolnej rezygnacji ze statusu
nabycia praw emerytalnych lub rentowych oraz uprawnień
do świadczeń przedemerytalnych
innych

- 325
- 226
- 226
- 91
- 193
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Aktywizacja bezrobotnych wg poszczególnych form przeciwdziałania bezrobociu
Liczba osób
objętych
aktywną formą

Wydatkowane
środki

Osoby, które
ukończyły
aktywną formę

Liczba osób, które
podjęły pracę/
udzielono dotacji*

1 189 510

950 (88)

907 (84)

295 (17)

Prace interwencyjne

198 735

77

58

37

Roboty publiczne

402 077

121

99

31

2 450 391

672

427

227

483 878

156

103

45

58 377

226

226

24

1 193 925

86

-

86*

663 601

82

-

82

Refundacja składki ZUS

-

1

-

1

Zatrudnienie wspierane

3 701

1

-

-

6 644 195

2 372

1 820

828

Szkolenia (w tym Klub Pracy)

Staże
Przygotowanie zawodowe
Prace społecznie użyteczne
Dotacja na działalność gospodarczą
Wyposażenie stanowiska pracy

Ogółem
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Aktywizacja
Aktywizacjabezrobotnych
bezrobotnychbędących
będących
wwszczególnej
szczególnejsytuacji
sytuacjina
narynku
rynkupracy
pracy

2500

2 247

2000

1 633

1 566
1500

5 000

4 099

933

1000

625

4 000

298

500

3 000

2 916
2 384

2 730

0

Osoby powyżej 50 roku życia

Bez kwalifikacji zawodowych

2 000

1 048
1 000

931

1000

750

800

0

Osoby do 25 roku życia

Długotrwale bezrobotni

400

liczba osób obsługiwanych

( tj. poziom bezrobocia grupy wg stanu na 31.XII.2007r. + liczba osób zarejestrowanych w 2008r.)

liczba osob wyłączonych
liczba osób zaktywizowanych

532

600

200

274
130

161
50

0

Niepełnosprawni

Osoby samotnie wychowujące
dziecko do lat 18
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Aktywizacja bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
wg poszczególnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2008 roku
Osoby
Osoby
powyżej 50 roku
do 25 roku życia
życia

Osoby
długotrwale
bezrobotne

Osoby
niepełnosprawne

Osoby samotnie
wychowujące
dziecko do lat 18

Osoby
bez kwalifikacji

Szkolenia (w tym Klub Pracy)

297

134

357

14

56

192

Staże

672*

-

70

13

12

283

Przygotowanie zawodowe

12

34

117

2

11

26

Prace interwencyjne

30

8

42

-

4

15

Roboty publiczne

2

37

114

5

25

24

Prace społecznie użyteczne

13

71

188

12

49

56

Dotacja na działalność gospodarczą

25

4

20

-

4

18

Wyposażenie stanowiska pracy

27

9

22

4

-

10

-

1

1

-

-

1

Zatrudnienie wspierane

Ogółem

1 078

298

931

50

161

625

* w tym osoby do 27 roku życia, które ukończyły szkołę wyższą
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Środkifinansowe
finansowewwdyspozycji
dyspozycjiPowiatowego
PowiatowegoUrzędu
UrzęduPracy
PracywwJaworznie
Jaworznieww2008r.
2008r.
Środki

Ogółem––11
11257
257573
573złzł
Ogółem
31,9%

3 586 373 zł

środki
na świadczenia
dla bezrobotnych

6,6%
59,2%

w tym:
• zasiłki dla bezrobotnych,
• składki na ubezpieczenie społeczne,
• dodatki aktywizacyjne,
• stypendia za okres nauki,
• świadczenia integracyjne

6 663 900 zł

środki
na aktywizację
bezrobotnych

2,3%

257 800 zł

środki
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

749 500 zł

pozostałe środki
na realizację zadań
fakultatywnych
• obsługa systemów informatycznych,
• materiały eksploatacyjne,
• poczta skredytowana,
• wyposażenie Klubu Pracy

przyznane algorytmem

pozyskane:

2 593 900 zł

4 070 000 zł
¾ z UE -

2 288 900 zł

¾ z Rezerwy FP Ministra Pracy-

1 781 100 zł
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Projekty współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego

„Nasze wsparcie - Twój sukces”
Poddziałanie 6.1.3

OKRES REALIZACJI PROGRAMU:
IV 2008 – XII 2008

CEL GŁÓWNY:
Wsparcie osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Jaworznie w ich staraniach o uzyskanie zatrudnienia.
BENEFICJENCI:
Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy natrafiające na
trudności w podejmowaniu zatrudnienia, przede wszystkim osoby znajdujące się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
REZULTATY:
350 osób przeszkolono w ramach kursów zawodowych
230 osób skierowano do odbycia stażu zawodowego
74 osoby skierowano do odbycia przygotowania w miejscu pracy
61 osób rozpoczęło działalność gospodarczą dzięki udzielonej dotacji
128 osób podjęło stałą pracę
POZYSKANE ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU:
2.288.900,10 zł

„Naszą dewizą profesjonalizm”
Poddziałanie 6.1.2

OKRES REALIZACJI PROGRAMU:
VI 2008 – I 2010

CEL GŁÓWNY:
Podniesienie jakości funkcjonowania oraz wzrost efektywności działania
Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie poprzez:
zwiększenie zasobów kadrowych tut. Urzędu Pracy realizujących zadania na
stanowisku pośrednika pracy i doradcy zawodowego, wdrożenie szkoleń
skierowanych do pracowników tut. Urzędu uwzględniających poprawę jakości
usług oraz świadczenie skuteczniejszej i szerszej pomocy klientom urzędu
pracy, upowszechnianie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego
świadczonych przez Urząd Pracy w Jaworznie.
BENEFICJENCI:
21 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie: pośrednicy pracy,
doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, specjaliści ds. programów
runku pracy, lider klubu pracy
REZULTATY:
W ramach programu zatrudnionych zostało 4 nowych pracowników, w tym
2 doradców zawodowych oraz 2 pośredników pracy. Ponadto na szkolenia
podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe skierowanych zostało
9 pracowników, w tym 4 nowozatrudnionych i 5 kluczowych.
POZYSKANE ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU:
279.584,79 zł (na rok 2008 – 84.531,07 zł)
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Programy Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie

Programy finansowane ze środków pozyskanych z Funduszu Pracy
- rezerwa Ministra Pracy i Polityki Społecznej

„45/50 PLUS”

„MÓJ PLAN – PRACA”

Okres realizacji: VIII 2008 – XII 2008

Okres realizacji: VII 2008 – XII 2008

Cel główny:
Umożliwienie osobom powyżej 45 roku życia
wykorzystania posiadanego już potencjału
zawodowego, bądź nabycia nowych lub
uzupełnienia posiadanych kwalifikacji zawodowych
w celu zatrudnienia oraz pomoc
w podejmowaniu działalności gospodarczej.

Cel główny:
Zmniejszenie poziomu bezrobocia w mieście
Jaworznie poprzez aktywizację zawodową osób
bezrobotnych, pomoc przedsiębiorcom działającym
na lokalnym rynku w zakresie tworzenia nowych
miejsc pracy oraz wspieranie przedsiębiorczych
bezrobotnych w ich dążeniach do założenia własnej
działalności gospodarczej.

Beneficjenci:
Osoby bezrobotne w wieku niemobilnym
tj. powyżej 45 roku życia, ze szczególnym
uwzględnieniem bezrobotnych powyżej 50 roku
życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Jaworznie.

Beneficjenci:
Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Jaworznie, w tym osoby będące
w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Rezultaty:
77 osób zostało objętych
Indywidualnym Planem Działań
73 osoby skierowano na szkolenia zawodowe
5 osób odbywało przygotowanie zawodowe
w miejscu pracy
1 pracodawca uzyskał wsparcie finansowe na
sfinansowanie 1 stanowiska pracy dla osoby
bezrobotnej
2 osobom przyznano środki finansowe na
rozpoczęcie działalności gospodarczej
7 osób podjęło zatrudnienie

Rezultaty:
293 osoby zdobyły kwalifikacje w ramach szkoleń
zawodowych
81 osób skierowano na staż zawodowy
20 osób odbywało przygotowanie zawodowe
w miejscu pracy
20 pracodawców uzyskało wsparcie finansowe na
sfinansowanie wyposażenia lub doposażenia dla
20 stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych
18 osobom przyznano środki finansowe na
rozpoczęcie działalności gospodarczej
56 osób podjęło zatrudnienie

POZYSKANE ŚRODKI NA REALIZACJĘ
PROJEKTU: 181.000 zł

POZYSKANE ŚRODKI NA REALIZACJĘ
PROJEKTU: 1.270.000 zł

Programy finansowane ze środków pozyskanych
z Funduszu Pracy
- rezerwa Samorządu Województwa

„INWESTYCJA
W PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”
Okres realizacji: V 2008 – XII 2008
Cel główny:
Wspomaganie rozwoju gospodarczego poprzez
umożliwienie przedsiębiorcom działającym na
lokalnym rynku pracy tworzenia nowych miejsc pracy
oraz promowanie wśród osób bezrobotnych
aktywności gospodarczej w zakresie tworzenia
własnych firm.
Beneficjenci:
Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP
w Jaworznie, które ubiegają się o środki na
rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz podmioty
gospodarcze, które zamierzają utworzyć dodatkowe
miejsca pracy.
Rezultaty:
53 osoby zdobyły kwalifikacje zawodowe w ramach
szkolenia z zakresu przedsiębiorczości
19 pracodawców uzyskało wsparcie finansowe na
sfinansowanie wyposażenia lub doposażenia dla
20 stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych
POZYSKANE ŚRODKI NA REALIZACJĘ
PROJEKTU: 330.100 zł
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Programynanarzecz
rzeczrehabilitacji
rehabilitacjizawodowej
zawodowejosób
osóbniepełnosprawnych
niepełnosprawnych finansowane
finansowanezeześrodków
środków
Programy
PaństwowegoFunduszu
FunduszuRehabilitacji
RehabilitacjiOsób
OsóbNiepełnosprawnych
Niepełnosprawnych
Państwowego
Programy Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie
„JUNIOR”
„JUNIOR”

(Okresrealizacji:
realizacji:VV2008
2008– –XII
XII2008
2008) )
(Okres
CEL GŁÓWNY:
CEL GŁÓWNY:
Stworzenie szans niepełnosprawnej młodzieży w zdobyciu
Stworzenie szans niepełnosprawnej młodzieży w zdobyciu
i utrzymaniu zatrudnienia oraz możliwość zaprezentowania się
i utrzymaniu zatrudnienia oraz możliwość zaprezentowania się
przyszłemu pracodawcy, a także pomoc pracodawcy
przyszłemu pracodawcy, a także pomoc pracodawcy
w przełamaniu barier w kontaktach z niepełnosprawnymi.
w przełamaniu barier w kontaktach z niepełnosprawnymi.
BENEFICJENCI:
BENEFICJENCI:
Bezrobotni absolwenci posiadający ustalony stopień
Bezrobotni absolwenci posiadający ustalony stopień
niepełnosprawności - zarejestrowani w PUP.
niepełnosprawności - zarejestrowani w PUP.
REZULTATY:
REZULTATY:
4 osoby niepełnosprawne zdobyły nowe doświadczenie
4 osoby niepełnosprawne zdobyły nowe doświadczenie
zawodowe w ramach stażu zawodowego
zawodowe w ramach stażu zawodowego

POZYSKANE ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU:
POZYSKANE ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU:

19.051,83złzł
19.051,83

„RAZEMSPRAWNIEJ”
SPRAWNIEJ”
„RAZEM

(Okresrealizacji:
realizacji:VV2008
2008– –XII
XII2008
2008) )
(Okres
CEL GŁÓWNY:
CEL GŁÓWNY:
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z terenu miasta Jaworzna poprzez
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z terenu miasta Jaworzna poprzez
podejmowanie działań zmierzających do wyrównywania szans
podejmowanie działań zmierzających do wyrównywania szans
i poprawy ich sytuacji na rynku pracy oraz zmiana postaw lokalnych pracodawców
i poprawy ich sytuacji na rynku pracy oraz zmiana postaw lokalnych pracodawców
w stosunku do osób niepełnosprawnych.
w stosunku do osób niepełnosprawnych.
BENEFICJENCI:
BENEFICJENCI:
9 Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
9 Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Jaworznie jako bezrobotne oraz poszukujące pracy nie pozostające
w Jaworznie jako bezrobotne oraz poszukujące pracy nie pozostające
w zatrudnieniu.
w zatrudnieniu.
9Pracodawcy lokalnego rynku pracy.
9Pracodawcy lokalnego rynku pracy.
REZULTATY:
REZULTATY:
2 osoby zdobyły doświadczenie zawodowe u pracodawcy
2 osoby zdobyły doświadczenie zawodowe u pracodawcy
w ramach przygotowania zawodowego
w ramach przygotowania zawodowego
2 osoby skierowano na staż zawodowy
2 osoby skierowano na staż zawodowy
27 osób skorzystało ze szkoleń zawodowych
27 osób skorzystało ze szkoleń zawodowych
106 osobom udzielono poradnictwa zawodowego
106 osobom udzielono poradnictwa zawodowego
1 150 broszur informacyjnych zostało opracowanych i rozpowszechnionych wśród
1 150 broszur informacyjnych zostało opracowanych i rozpowszechnionych wśród
pracodawców lokalnego rynku pracy w ramach kampanii informacyjnej
pracodawców lokalnego rynku pracy w ramach kampanii informacyjnej
2 osoby podjęły zatrudnienie
2 osoby podjęły zatrudnienie
ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU:
ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU:

81.625,20złzł
81.625,20
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Pozostałeprogramy
programyPowiatowego
PowiatowegoUrzędu
UrzęduPracy
PracywwJaworznie
Jaworznie
Pozostałe
EDUKACJA
„„PRZEDSIĘBIORCZA
PRZEDSIĘBIORCZA EDUKACJA

Modelowanieroli
roliedukacji
edukacjiwwkształtowaniu
kształtowaniupostaw
postawprzedsiębiorczych
przedsiębiorczych
- -Modelowanie
i planowaniukariery
karieryzawodowej”
zawodowej”
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Okresrealizacji:
realizacji: XIXI2007
2007– –IVIV2008
2008
Okres

CelGłówny:
Główny:
Cel
Upowszechnienie
znaczeniaprzedsiębiorczości
przedsiębiorczościwwprocesie
procesiepodejmowania
podejmowaniadecyzji
decyzjizawodowych
zawodowychi planowania
i planowaniakariery
karieryoraz
oraz
Upowszechnienie znaczenia
uświadomienienauczycielom
nauczycielomkonieczności
koniecznościedukacji
edukacjiwwtym
tymzakresie.
zakresie.
uświadomienie
Beneficjenci:
Beneficjenci:
Programskierowany
skierowanyjest
jestdodonauczycieli
nauczycieliwszystkich
wszystkichtypów
typówszkół
szkółi uczniów
i uczniówszkół
szkółgimnazjalnych.
gimnazjalnych.
Program
Rezultaty:
Rezultaty:
przeprowadzono4444spotkania
spotkaniaww1111szkołach
szkołach
• •przeprowadzono
231uczniów
uczniówzostało
zostałopoddanych
poddanychtestom
testomwchodzących
wchodzącychwwzakres
zakres„Bilansu
„Bilansukompetencji”
kompetencji”
• •231
nauczycieli wzięło
wzięło udział
udział ww „Warsztatach
„Warsztatach Przedsiębiorczości”,
Przedsiębiorczości”, które
które prowadzone
prowadzone były
były przez
przez doradców
doradców
• •3232 nauczycieli
zawodowych
PUP
Jaworzno
oraz
pracowników
Wojewódzkiego
Urzędu
Pracy
w
Katowicach
zawodowych PUP Jaworzno oraz pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach
zachęcenienauczycieli
nauczycielidodokonstruowania
konstruowanianowatorskich
nowatorskichscenariuszy
scenariuszylekcji
lekcjizwiązanych
związanychz ztematyką
tematykąprzedsiębiorczości
przedsiębiorczości
• •zachęcenie
i
planowaniem
kariery
i planowaniem kariery
zwiększenieświadomości
świadomościuczniów
uczniówwwzakresie
zakresiewyboru
wyboruwłasnej
własnejdrogi
drogizawodowej
zawodowej
• •zwiększenie
promowanieusług
usługświadczonych
świadczonychprzez
przezPUP
PUPJaworzno
Jaworzno
• •promowanie
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II. OGRANICZENIE ZJAWISKA BEZROBOCIA W MIEŚCIE

Poziom oraz stopa bezrobocia na przestrzeni roku 2008
poziom bezrobocia
stopa bezrobocia
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Na przestrzeni 2008r. poziom bezrobocia zmniejszył się o
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- redukcja o 32,1%.

Spadek liczby bezrobotnych odnotowano zarówno wśród zbiorowości bezrobotnych
kobiet (o 940 osób -tj. o 35%) jak i mężczyzn (o 334 osoby - tj. o 26%).
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III. WZROST ZAANGAŻOWANIA MIESZKAŃCÓW JAWORZNA W PROCESY PRACY
Działania aktywizacyjne skierowane
do osób bezrobotnych i poszukujących pracy wpływające
na pobudzenie i utrzymanie aktywności zawodowej

6 416

w ramach
pośrednictwa pracy

942 osoby zaktywizowane

osób zaktywizowanych

w ramach
form finansowanych
z Funduszu Pracy

w ramach
poradnictwa i rozwoju
zawodowego

2 372 osoby zaktywizowane

3 102 osoby zaktywizowane

Realizacja powyższych przedsięwzięć pozwoliła osobom bezrobotnym i poszukującym pracy
• nabyć umiejętności poszukiwania pracy, planowania własnej ścieżki zawodowej, uczestnictwa w procesach rekrutacji, sporządzania
dokumentów aplikacyjnych,
• nabyć praktycznych umiejętności do wykonywania pracy,
• zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe,
• uzyskać zatrudnienie w ramach umów o pracę lub innych elastycznych form zatrudnienia,
• podjąć działalność gospodarczą,
• zweryfikować umiejętności społeczno- zawodowe
oraz przyczyniła się do:
• promocji idei ”praca zamiast zasiłku”,
• zwiększenia i pogłębienia świadomości usług Powiatowego Urzędu Pracy,
• ułatwienia dostępu do Pracodawców,
• budowania społeczeństwa informacyjnego
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III. WZROST ZAANGAŻOWANIA MIESZKAŃCÓW JAWORZNA W PROCESY PRACY

POŚREDNICTWO PRACY

realizacja ofert pracy niesubsydiowanej
z wykorzystaniem ofert pracy pozyskanych
od pracodawców

1 937 ofert pracy
* informacja o wolnych miejscach zatrudnienia - 450

finansowanie kosztów przejazdu i powrotu z miejsca
zamieszkania do miejsca odbywania stażu lub przygotowania
zawodowego w miejscu pracy w związku ze skierowaniem
otrzymanym w PUP Jaworzno

134 dokonanych zwrotów kosztów
finansowanie
kosztów
przejazdu
do
pracodawcy
w związku z otrzymaną ofertą i tym samym możliwością
uczestnictwa w rozmowach kwalifikacyjnych w ramach programu
„Bilet do Pracodawcy”

179 osób skorzystało z programu
świadczenie usług EURES
rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy za granicą
oraz informowanie o warunkach życia i pracy, sytuacji
na rynkach pracy w krajach EOG

468 oferty pracy,
Najczęściej w krajach: Australia, Republika Czeska, Wielka
Brytania, Dania, Norwegia

466

osobom udzielono informacji j.w.

Prezentacja usług EURES:
• „Praca w Europie” w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Jaworznie - udział 9 szkół w tym 120 uczniów
• „EURES- Twoje źródło informacji” w PUP w Jaworznie dla
uczestników Klubu Pracy

Giełdy i Targi Pracy
inicjowanie i organizowanie bezpośrednich kontaktów
bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami w ramach
Giełd i Targów Pracy

11 Giełd Pracy - efektywność 72 zatrudnionych,
Targi Pracy - efektywność 193 zatrudnionych
przyznanie dodatków aktywizacyjnych osobom posiadającym
prawo do zasiłku dla bezrobotnych podejmujących zatrudnienie
w wyniku skierowania z PUP w Jaworznie lub własnej
aktywności zawodowej

226 osobom przyznano dodatki aktywizacyjne
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III. WZROST ZAANGAŻOWANIA MIESZKAŃCÓW JAWORZNA W PROCESY PRACY

PORADNICTWO ZAWODOWE

Poradnictwo indywidualne i grupowe
Klub Pracy
pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy poprzez:
• szkolenie z zakresu „ Umiejętności poszukiwania pracy”
- 88 osób uczestniczyło w zajęciach
• dostęp do informacji: elektronicznych baz danych służących
uzyskaniu
umiejętności
poszukiwania
pracy
i samozatrudnienia - 65 osób skorzystało z informacji

Sala Informacji Zawodowej
pomoc osobom zainteresowanym uzyskaniem
wiadomości na temat zawodów, kierunków kształcenia,
organizowanych kursów, chcącym stworzyć dokumenty
niezbędne podczas poszukiwania pracy

1 001 osób skorzystało z informacji

udzielanie informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy,
tworzenie ścieżek poszukiwania pracy, diagnoza
predyspozycji i umiejętności zawodowych, sporządzanie
dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmów
kwalifikacyjnych, promocja samozatrudnienia, budowanie
postaw kreatywnych, zachęcanie do podejmowania
samodzielnych decyzji zawodowych

1 921 osób skorzystało z porad indywidualnych,
180 osób uczestniczyło w poradnictwie grupowym

Prelekcje w szkołach
udzielanie informacji o aktualnej sytuacji na rynku pracy,
wymaganiach stawianych przez pracodawców, znaczeniu
edukacji i wykształcenia w planowaniu własnej ścieżki
zawodowej
zorganizowano 31 prelekcji,
w których uczestniczyło 619 uczniów
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III. WZROST ZAANGAŻOWANIA MIESZKAŃCÓW JAWORZNA W PROCESY PRACY
Działania skierowane do osób zagrożonych marginalizacją społeczną, w tym osób długotrwale bezrobotnych „wycofanych” z rynku pracy

Klub Integracji
Klub Integracji
Społecznej „REDA”
Społecznej „REDA”

• KIS „REDA” realizuje program w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie.
• W 2008r. wśród 454 osób bezrobotnych przeprowadzono proces rekrutacyjny do czterech edycji zajęć z zakresu reintegracji
zawodowej i społecznej. Ostatecznie w zajęciach reintegracyjnych uczestniczyło 105 osób, z tego 73 osoby ukończyły
zajęcia (w tym 60 kobiet), a następnie 47 osoby podjęły pracę w ramach robót publicznych, 2 osoby odbywają
przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, 1 osoba podjęła pracę na otwartym rynku pracy.

Roboty publiczne
Roboty publiczne

• W wyniku skierowania do robót publicznych na terenie miasta Jaworzna łącznie zatrudnienie (organizator robót publicznych MOPS w Jaworznie) w ramach formy j. w. podjęło 121 osób ( 97 kobiet ) spośród 139 osób skierowanych

Prace Społecznie
Prace Społecznie
Użyteczne
Użyteczne

• Prace społecznie użyteczne to forma aktywizacji mająca na celu weryfikację umiejętności społeczno – zawodowych osób
bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w PUP, będących jednocześnie klientami MOPS, służąca
przywróceniu nawyku pracy osób wykluczonych społecznie poprzez krótkotrwałe zatrudnienie (40 godz. miesięcznie,
godzinowa stawka zaszeregowania 6,50 zł - wynagrodzenie miesięczne 260 zł, kwota nie podlega opodatkowaniu).
• W wyniku naboru do prac społecznie użytecznych organizowanych na terenie miasta Jaworzna w 2008r. skierowano do
wykonywania prac 262 osób z czego 226 osób bezrobotnych ( w tym 156 kobiet ) objęto formą j.w.

Centrum Integracji
Centrum Integracji
Społecznej
Społecznej
w Jaworznie
w Jaworznie

• Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie realizuje program reintegracji społecznej i zawodowej m. in. poprzez nabywanie
w ramach warsztatów umiejętności zawodowych, przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania.
• W zajęciach z zakresu reintegracji społeczno – zawodowej uczestniczy 30 osób. Spośród 17 osób, które ukończyły CIS
m.in..: 11 osób podjęło pracę w ramach robót publicznych, 1 osoba podjęła pracę w ramach zatrudnienia wspieranego,
1 osoba w ramach dalszej aktywizacji ukończyła szkolenie zawodowe, 1 osoba podjęła pracę na otwartym rynku pracy.

Rehabilitacja
Rehabilitacja
zawodowa osób
zawodowa osób
niepełnosprawnych
niepełnosprawnych

• W ramach realizacji nowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych tut. Urząd Pracy zawarł
cztery umowy w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz jedną umowę
w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy zatrudniającemu osobę
niepełnosprawną. Ponadto 84 osoby niepełnosprawne bezrobotne i poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu
objęto m.in.. stażem, przygotowaniem zawodowym, pracami społecznie użytecznymi, szkoleniami zawodowymi.
• Zrealizowano 54 niesubsydiowane oferty pracy, w ramach których 10 osób niepełnosprawnych podjęło pracę.

Aktywizacja dłużników
Aktywizacja dłużników
alimentacyjnych
alimentacyjnych

W 2008r. objęto aktywizacją zawodową 26 dłużników alimentacyjnych, spośród których:
• 12 osób podjęło zatrudnienie,
• 9 osób zostało pozbawionych statusu z powodu nie zgłoszenia się na termin,
• 3 osoby zostało pozbawionych statusu z powodu odmowy przyjęcia propozycji pracy,
• 1 osoba dobrowolnie zrezygnowała ze statusu osoby bezrobotnej
• 1 osoba w trakcie oczekiwania na podjecie zatrudnienia
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III. WZROST ZAANGAŻOWANIA MIESZKAŃCÓW JAWORZNA W PROCESY PRACY

Innedziałania
działania
Inne
Na przestrzeni lat 2007-2008 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie uczestniczył w projekcie pn. „URZĄD PRACY
Certyfikat Urzędu Przyjaznego dla
PARTNEREM DLA PRACODAWCÓW – modernizacja systemu współpracy publicznych służb zatrudnienia
Pracodawcy dla Powiatowego
z pracodawcami”, którego głównym celem było wprowadzenie modelowego systemu współpracy urzędów pracy
Urzędu Pracy w Jaworznie
z pracodawcami. Efektem programu było przyznanie certyfikatu „Urzędu Przyjaznemu dla Pracodawcy”.

Organizacja
“Dni Otwarte dla Pracodawców”

W 2008r. odbyły się “Dni Otwarte dla Pracodawców”. W powyższym przedsięwzięciu uczestniczyło 50 instytucji,
zakładów i firm, którym przedstawiono ofertę usług tut. Urzędu Pracy oraz prezentacje tematyczne związane
z zatrudnianiem i przedsiębiorczością, klimatem inwestycyjnym. Ponadto umożliwiono zainteresowanym
skorzystanie z punktów informacyjno – konsultacyjnych instytucji związanych z rynkiem pracy. Przedstawione
prezentacje dotyczyły tematy rehabilitacji społecznej, aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, warunków
zatrudniania i wspomagania zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Konferencja
„Osoba niepełnosprawna
na rynku pracy”

Powiatowy Urząd Pracy wspólnie z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Osób Niepełnosprawnych oraz
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaworznie zorganizował w ramach obchodów „Dni godności osób
niepełnosprawnych” konferencję poświęconą „Osobom niepełnosprawnym na rynku pracy”. Ponadto
przedstawiono propozycję edukacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Nawiązanie kontaktów
z inwestorami:

Współpraca z Kołem Terenowym
Polskiego Związku Niewidomych
w Jaworznie

Nawiązano kontakt z nowymi inwestorami, którzy planują inwestycje na terenie miasta Jaworzna tj:
 EUROTERMINAL S.A. z siedzibą w Warszawie,
 GC INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
 INOXA Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie.
Mając na uwadze aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, w tym także osób niewidomych
i niedowidzących, tut. Urząd Pracy w 2008r. podjął współpracę z Kołem Terenowym Polskiego Związku
Niewidomych w ramach której m. in. zapoznano osoby j/w. o możliwości aktywizacji zawodowej ze szczególnym
uwzględnieniem ich potrzeb i oczekiwań. Ponadto tut. Urząd Pracy opracował broszury informacyjne dla osób
niepełnosprawnych opracowane przez tut. Urząd Pracy w wersji przystosowanej dla osób niedowidzących, które
rozpowszechniono wśród w/wym.
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III. WZROST ZAANGAŻOWANIA MIESZKAŃCÓW JAWORZNA W PROCESY PRACY

Innedziałania
działania
Inne

Giełda Pracy
dla Kaufland Polska Markety

Ankietyzacja pracodawców

Szkolenie dla kuratorów
sądowych

Spośród 11 zorganizowanych giełd pracy na szczególna uwagę zasługuje giełda zorganizowana dla Kaufland
Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k we Wrocławiu – zapotrzebowanie m.in.. na stanowiska : kierownik zmiany,
kasjerzy scannerów, kasjerzy kasy głównej, sprzedawcy działów samoobsługowych, sprzedawcy działów
obsługowych. W wyniku selekcji osób bezrobotnych tut Urząd Pracy wyłonił 135 osób, które przystąpiły do procesu
rekrutacji. Ostatecznie 60 osób bezrobotnych zostało zakwalifikowanych do zatrudnienia w 2009r.

Na podstawie pozyskanych w roku 2008 od pracodawców z lokalnego rynku pracy 195 kwestionariuszy badania
sondażowego popytu na pracę (kwestionariusze rozesłane w końcu 2007 roku do 1 160 pracodawców) dokonano
analizy potrzeb kadrowych, planów zwolnień oraz potrzeb szkoleniowych pracodawców z lokalnego rynku pracy.
W ramach potrzeb kadrowych 131 pracodawców zdeklarowało chęć zatrudnienia niesubsydiowanego –
992 osoby, zatrudnienia subsydiowanego – 499 osób. 79 pracodawców określiło swoje potrzeby szkoleniowe najczęściej wymieniane zawody to: magazynier, spawacz, operator sprzętu ciężkiego, kierowca, elektryk
z uprawnieniami SEP. Pracodawcy zadeklarowali również możliwość zwolnień 54 osób w ramach uzyskania
uprawnień emerytalnych przez pracowników.
W miesiącu grudniu 2008r. tut,. Urząd rozesłał kwestionariusze badania sondażowego popytu na pracę
do 1 150 Pracodawców z lokalnego rynku pracy, które pozwolą na ustalenie danych j/w. na rok 2009.

W Sądzie Rejonowym w Jaworznie przedstawiciele tut. Urzędu Pracy przeprowadzili szkolenie dla kuratorów
sądowych zawodowych i społecznych z pionu karnego Sądu Rejonowego w Jaworznie w zakresie możliwości
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych oraz w zakresie sytuacji na rynku pracy, przepisów ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także ustawy o rehabilitacji zawodowej, społecznej i zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych i ustawy o zatrudnieniu socjalnym.
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III. WZROST ZAANGAŻOWANIA MIESZKAŃCÓW JAWORZNA W PROCESY PRACY

Dodatkowe działania

Punkt Informacji Komputerowej
Punkt Informacji Komputerowej umożliwia
osobom bezrobotnym, poszukującym pracy
dostęp do baz ofert pracy,
przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,
korzystanie z poczty elektronicznej.
W 2008r. z Punktu Informacji Komputerowej
skorzystało 65 osób

Promocja Urzędu
Promocja Urzędu w ramach wizyt
pośredników pracy u pracodawców
-177 wizyt, w wyniku których pozyskano
115 ofert pracy

Infokioski
W celu dalszego budowania społeczeństwa informacyjnego
zakupiono w 2008r. kolejnych 10 infokiosków multimedialnych.
Aktualnie tut. Urząd posiada 17 infokiosków, które udostępniają
internetową bazę ofert pracy oraz informacje nt. świadczonych usług.
Nowe kioski planuje się umieścić m.in. w : Urzędzie Miejskim
w Jaworznie (Plac Górników 5), Centrum Integracji Społecznej
w Jaworznie, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Miejskim Zespole
ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności
w Jaworznie oraz Filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej
(w dzielnicach: Byczyna, Jeziorki, Gigant,
Ciężkowice, Osiedle Stałe)

Strona internetowa PUP Jaworzno
Stronę internetową PUP zawierającą m.in. oferty pracy,
ogłoszenia dot. realizacji określonych projektów,
informacje o przedsięwzięciach na rzecz
bezrobotnych i poszukujących pracy,
w 2008r. odwiedziło łącznie ponad 183 000 osób
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IV. WSPÓŁDZIAŁANIE Z PARTNERAMI RYNKU PRACY W CELU PROMOCJI ZATRUDNIENIA

Projekty partnerskie
„URZĄD PRACY PARTNEREM DLA
PRACODAWCÓW – modernizacja
systemu współpracy publicznych
służb zatrudnienia z pracodawcami” EFS – Działanie 1.1 SPO RZL

Okres realizacji: I 2007 – III 2008

PARTNERZY: POWIATOWE URZĘDY PRACY (Z WOJ.ŚLĄSKIEGO,
OPOLSKIEGO, DOLNOŚLĄSKIEGO), WOJEWÓDZKIE URZĘDY PRACY
W KATOWICACH I OPOLU ORAZ PRACODAWCY
Cel główny:
wprowadzenie modelowego systemu współpracy urzędów pracy
z pracodawcami
Rezultaty:
 wdrożenie w urzędach pracy modelowego systemu współpracy urzędów
pracy z pracodawcami
 podniesienie poziomu świadomości pracodawców o oferowanych usługach
urzędów w zakresie aktywnych form wsparcia zatrudnienia,
 ukształtowanie pozytywnego wizerunku urzędów pracy w opinii
pracodawców,
 podniesienie wśród pracodawców poziomu gotowości do podejmowania
wszechstronnej współpracy z urzędami pracy.

PARTNER: POWIATOWY URZĄD PRACY W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

„PROFESJONALISTA
– osoby bezrobotne na stażu w
Niemczech realizowany w ramach
programu Leonardo Da Vinci

Okres realizacji: X 2007 – XII 2008

Cel główny:
Stworzenie szansy osobom bezrobotnym w wieku 18 – 35 lat, zarejestrowanych
w urzędach pracy mającej na celu zdobycie doświadczenia zawodowego
oraz doskonalenia znajomości języka niemieckiego poprzez odbycie stażu
w Niemczech w zawodach: piekarz, cukiernik, kucharz, kelner, barman,
stolarz, florysta, ogrodnik lub opiekun społeczny.
Zakres współpracy:
 zrekrutowano 27 osób
 3 osoby wyjechały i dobywały staż w Niemczech
 1 osoba podjęła zatrudnienie
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ADMINISTRACYJNA OBSŁUGA BEZROBOTNYCH W 2008r.
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie jako jednostka administracyjna wykonuje również szereg zadań pasywnych związanych z obsługą osób
bezrobotnych. Ilość oraz rodzaj zadań realizowanych w 2008r. przedstawia poniższe zestawienie:

600
Ilość wydanych
zaświadczeń

Ilość wydanych
informacji
PIT-11
Ilość pism do sądów,
prokuratury, komornika
i policji, zakładów
karnych i ZUS
Ilość wydanych
wniosków do celów
rentowych
i emerytalnych
Ilość postanowień
wznawiających
postępowanie
administracyjne

Ilość dziennie
obsługiwanych
bezrobotnych

Ilość
obsługiwanych
kont osobistych

5 142

3 007

1 586
225

196

16 435

ok.

2 396
Ilość wydanych
decyzji

15 000

Ilość dokumentów
ubezpieczeniowych
przekazanych do ZUS
za pomocą programu
PŁATNIK

584

Ilość wydanych
legitymacji
ubezpieczeniowych

289

2 802

Ilość pism
dotyczących
refundacji

Ilość udzielonych
informacji dla MOPS
i kuratorów
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ZAKOŃCZENIE
Opracowane sprawozdanie z trzeciego roku realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy
w Jaworznie na lata 2006 – 2008 pozwala stwierdzić, iż założone efekty programowe skupiające się na czterech priorytetowych obszarach
zostały osiągnięte.
Przeprowadzona analiza wskaźników zarówno w 2008 roku, jak i w poprzednim okresie obejmującym realizację Programu,
tj. w latach 2006 - 2007 jest potwierdzeniem uzyskania pozytywnych rezultatów w zakresie:
I.

Aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, w tym osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
W okresie realizacji Programu 8 154 osoby skorzystały z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, w samym 2008r.2 372 osoby. Biorąc pod uwagę liczbę osób, które zostały objęte pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym, to pomoc otrzymało
20 275 osób (2008r.- 6 416 osób).
Intensywne działania aktywizujące zostały skierowane zgodnie z założeniami Programu do osób bezrobotnych, zdefiniowanych
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jako osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W okresie objętym
Programem w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu zaktywizowano 3 555 osób do 25 roku życia, 3 407 długotrwale
bezrobotnych, 1 802 osoby bez kwalifikacji zawodowych, 773 osoby powyżej 50 roku życia, 179 osób bezrobotnych niepełnosprawnych
oraz 358 osób samotnie wychowujących dziecko.
Objęcie wsparciem tak licznej, a zarazem trudnej do aktywizacji grupy osób możliwe było dzięki dysponowaniu znacznymi środkami
finansowymi w wysokości 18 434 842 zł, z czego 9 106 787 zł pozyskał tut. Urząd. Aplikując o dodatkowe fundusze zrealizowano
28 programów finansowanych m. in. z Europejskiego o Funduszu Społecznego, rezerwy Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

II.

Ograniczenia zjawiska bezrobocia w mieście
Z każdym rokiem realizacji Programu obserwowaliśmy korzystne tendencje mające odzwierciedlenie w:
¾ zmniejszeniu liczby zarejestrowanych bezrobotnych- na przestrzeni 2008r. poziom bezrobocia zmniejszył się o 1 274 osoby,
natomiast w okresie ostatnich trzech lat - o 3 207 osób (spadek o 54, 3% w stosunku do XII. 2005). Największa redukcja odnotowana
została w zbiorowości bezrobotnych kobiet – o 1 849 osoby.
¾ spadku stopy bezrobocia w mieście- wskaźnik bezrobocia w okresie realizacji Programu uległ zmniejszeniu o 10 % (grudzień
2005r. – 19, 1%, grudzień 2008r.- 9,1%)
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III.

Wzrostu zaangażowania mieszkańców Jaworzna w procesy pracy
Jednym z przedsięwzięć, w których uczestniczą mieszkańcy naszego miasta poszukujący zatrudnienia są organizowane cyklicznie –
dwa razy w roku Targi Pracy. W 2008 roku zainicjowano nową formę organizacji Targów dostosowując ich charakter do aktualnych trendów
rynku pracy. Na wiosnę zorganizowano Targi Pracy i Edukacji, a w jesiennej edycji Targi Pracy i Przedsiębiorczości. Na Targach Pracy
oferowano średnio 1 400 miejsc pracy, po których blisko 100 osób podjęło zatrudnienie.
Początkiem 2006 roku rozpoczęto realizację nowego instrumentu jakim są prace społecznie użyteczne, mające na celu weryfikację
umiejętności społeczno – zawodowych osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
W latach 2006- 2008 pracami społecznie użytecznymi objęto 1 042 osoby zagrożone marginalizacją społeczną.
Poza statutowymi zadaniami tut. Urząd Pracy włączał się w inicjatywy, których ideą jest szeroko pojmowana integracja, w tym dostęp do
pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie współpracował z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
oraz Stowarzyszeniem „BETLEJEM” (od października 2008r. Stowarzyszeniem „REDA”) przy realizacji Klubu Integracji Społecznej „REDA”
oraz Centrum Integracji Społecznej.
Mając na uwadze aktywizację zawodową, wyrównanie szans osób niepełnosprawnych oraz zmianę postaw lokalnych pracodawców
w stosunku do osób niepełnosprawnych, tut. Urząd Pracy w 2008r. współuczestniczył w organizacji konferencji poświęconej „Osobom
niepełnosprawnym na rynku pracy”, a także podjął współpracę z Kołem Terenowym Polskiego Związku Niewidomych w ramach której
m. in. zapoznano osoby j/w. o możliwości aktywizacji zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem ich potrzeb i oczekiwań. Ponadto tut.
Urząd Pracy realizował program „Razem Sprawniej”, w wyniku którego zaktywizowano 31 osób niepełnosprawnych oraz opracowano
i rozpowszechniono broszury informacyjne wśród pracodawców lokalnego rynku pracy w ramach kampanii informacyjnej.
Innowacyjne działania w ramach Programu zostały również skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz
nauczycieli. Przeprowadzono prelekcje w szkołach na temat aktualnych wymagań pracodawców względem przyszłych pracowników.
Nowością był realizowany na przestrzeni lat 2007-2008 program „PRZEDSIĘBIORCZA EDUKACJA – modelowanie roli edukacji
w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i planowaniu kariery zawodowej”. Podjęte przedsięwzięcia miały na celu promowanie
przedsiębiorczości, jak również wskazanie na konieczność planowania swojej przyszłości zawodowej na każdym etapie edukacji.
Realizując ideę budowania społeczeństwa informacyjnego w mieście Jaworznie zakupiono w 2008r. 10 kolejnych infokiosków
multimedialnych, które docelowo zostaną umieszczone w dzielnicach miasta Jaworzna. Umożliwi to dostęp większej grupie osób do stron
internetowych z ofertami pracy, a także do informacji o usługach świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia. Tut. Urząd Pracy
dysponuje aktualnie 17 infokioskami.

IV.

Współdziałania z partnerami rynku pracy w celu promocji zatrudnienia
Realizując założenia Programu, tut. Urząd na przestrzeni ostatnich trzech lat nawiązał współpracę z partnerami lokalnego rynku
pracy w zakresie wspólnej realizacji projektów ukierunkowanych nie tylko na promocję zatrudnienia, ale i łagodzenie skutków bezrobocia
oraz aktywizację osób bezrobotnych. Łącznie wzięto udział w blisko 15 projektach partnerskich finansowanych głównie przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz programu Leonardo da Vinci.
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W lipcu 2008 roku tut. Urząd Pracy wdrożył standardy usług rynku pracy celem pobudzenia osób bezrobotnych do aktywności
zawodowej z zastosowaniem usług, instrumentów i form zatrudnienia wspieranego zawartych w ustawie o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.
W roku bieżącym Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie stanie przed kolejnymi wyzwaniami i nowymi zadaniami, które wynikają
z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. m.in.:
1. konieczność utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej,
2. obowiązek zastosowania Indywidualnego Planu Działania wobec osób, które nie podjęły zatrudnienia przez co najmniej 6 miesięcy od
czasu rejestracji,
3. realizacja programów specjalnych oraz projektów pilotażowych,
4. realizacja dodatkowego instrumentu rynku pracy – przygotowania zawodowego dorosłych,
5. refundowanie pracodawcy kosztów szkolenia pracownika,
6. organizacja i realizacja szkoleń dla osób pracujących w wieku 45 lat i więcej,
7. możliwość wsparcia pracodawców w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.
Dodatkowo tut. Urząd Pracy staje przed koniecznością wprowadzenia nowych rozwiązań dotyczących trybu współpracy urzędu z klientem
oraz poszerzenia grona obsługiwanych beneficjentów usług rynku pracy o poszukujących pracy.
Z uwagi na zakończenie w 2008 roku okresu realizacji Programu na lata 2006-2008 opracowano kolejny Program Promocji
Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Jaworznie na lata 2009 – 2020, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej
w Jaworznie na sesji w dniu 22 stycznia 2009r. Program został przygotowany w oparciu o analizę sytuacji na jaworznickim rynku pracy
w ostatnich trzech latach oraz efektów realizacji poprzedniego Programu w latach 2006-2008. Uwzględnia on również zapisy i wytyczne
strategicznych dokumentów odnoszących się do rynku pracy szczebla krajowego, wojewódzkiego oraz lokalnego.
Dotychczasowa skuteczność przyjętych kierunków działań przy wsparciu Samorządu Miasta i partnerów rynku pracy daje nadzieje
na osiągniecie w 2009 roku równie pozytywnych rezultatów.
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Dziękujemy za uwagę !

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Północna 9b
43-600 Jaworzno
e-mail: urzad@pupjaworzno.internetdsl.pl,
www.pupjaworzno.internetdsl.pl

