POWIATOWY URZĄD PRACY
w JAWORZNIE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2009r.
„PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA
ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO
RYNKU PRACY W JAWORZNIE
NA LATA 2009- 2020”

Jaworzno, styczeń 2010r.

Wstęp

Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Jaworznie na lata 2009- 2020 został przyjęty
Uchwałą Nr XXIX/393/2009 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 stycznia 2009r. wyznaczając priorytetowe działania zmierzające do
promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w mieście Jaworznie.
Program będący dokumentem długookresowym koncentruje się na sześciu głównych obszarach związanych z zagadnieniami
dotyczącymi polityki rynku pracy oraz zjawiskiem bezrobocia tj.: na aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej
sytuacji na rynku pracy oraz osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym, ograniczeniem zjawiska wykluczenia społecznego, wpływie
narzędzi stosowanych przez urząd na rozwój zasobów pracy w mieście, wzmocnieniu potencjału lokalnej przedsiębiorczości
oraz poszerzeniu katalogu partnerstw lokalnych.
Kierunki działań i cele strategiczne Programu są spójne z elementami strategicznych dokumentów wspólnotowych oraz
krajowych, a w szczególności są zgodne z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, a takŜe ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Niniejszy Program
stanowi integralną część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Jaworznie na lata 2006-2020.
Sporządzone sprawozdanie z Programu zawiera opis działań, jakie zostały podjęte by sprostać aktualnym wyzwaniom rynku
pracy, głównie w zakresie pobudzenia i utrzymania aktywności zawodowej, poprawy poziomu zatrudnienia, rozwoju przedsiębiorczości
jak równieŜ działania dotyczące wspierania lokalnego rynku pracy poprzez usługi, instrumenty rynku pracy i dodatkowe formy
wspierające zatrudnienie przy pomocy środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Osiągniecie poprawy sytuacji na rynku pracy, a tym samym zrealizowanie załoŜonych celów w kilkuletniej perspektywie, moŜliwe
będzie poprzez stałe podejmowanie inicjatyw i działań sprzyjających efektywności, monitoring rynku pracy oraz budowanie
partnerskiego modelu współpracy przy jednoczesnym dialogu społecznym oraz efektywnej współpracy wszystkich sektorów lokalnego
rynku pracy.
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Bezrobotni poprzednio pracujący rejestrujący się w 2009r. najczęściej posiadali zawód: sprzedawca, robotnik budowlany, robotnik
gospodarczy, sprzątaczka, pakowacz, pracownik biurowy, magazynier, a takŜe operator maszyn do formowania szkła płaskiego (dotyczy
w szczególności pracowników zwalnianych ze SLAG RECYCLING).
Najczęstszymi powodami wyłączeń z ewidencji były: podjęcia pracy- 32,8%, brak gotowości do podjęcia pracy- 29,6%, rozpoczęcia szkoleń,
staŜu, prac społecznie uŜytecznych- 24,5%.
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POZIOM ORAZ STOPA BEZROBOCIA NA PRZESTRZENI ROKU 2009
2009

Stopa bezrobocia w m. Jaworznie na koniec grudnia 2009r. ukształtowała się na poziomie 11%, tj. o 0,9% poniŜej wskaźnika
krajowego (Polska 11,9%) oraz o 1,8 punktu procentowego powyŜej stopy bezrobocia woj. śląskiego (9,2%).
Dynamika stopy bezrobocia w m. Jaworznie, Polsce i woj. śląskim:
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Osób bezrobotnych w końcu 2009r. pozostawało zarejestrowanych 3 377, tj. o 683 osoby więcej niŜ końcem 2008r. Jednak na
tle sytuacji w innych powiatach województwa śląskiego, wzrost ten był jednym z najniŜszych.
Dynamika liczby bezrobotnych wg płci:
Dynamika liczby bezrobotnych w ujęciu rocznym:
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DZIAŁ
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REALIZACJA USŁ
USŁUG I INSTRUMENTÓ
INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY
ORAZ FORM WSPIERAJĄ
WSPIERAJĄCYCH ZATRUDNIENIE
W ramach aktywnych form wsparcia Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie zaktywizował 2 484 osoby bezrobotne
i poszukujące pracy. 51% ogółu objętych wsparciem zostało zaktywizowanych w ramach zainicjowanych i zrealizowanych
programów aktywizacji rynku pracy, finansowanych m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego, rezerwy Funduszu Pracy oraz
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
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Zatrudnienie wspierane
Studia podyplomowe
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AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH BĘ
BĘDĄCYCH W SZCZEGÓ
SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY
POPRZEZ REALIZACJĘ
REALIZACJĘ USŁ
USŁUG I INSTRUMENTÓ
INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY
(art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
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Szkolenia
Klub Pracy
Staże*
Przygotowanie zawodowe

Roboty publiczne
Jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej
Refundacja kosztów doposażenia
lub wyposażenia stanowiska pracy

* Poszerzono katalog odbiorców staŜy – w 2009r. weszły w Ŝycie zmiany ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowe uregulowania umoŜliwiły
korzystanie ze staŜu wszystkim osobom znajdującej się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (wyszczególnionym w art.49 w/wym. ustawy). Osoby w wieku do 25 lub do
27 roku Ŝycia mogą odbywać staŜ trwający do 12 miesięcy. Pozostałe osoby bezrobotne określone w art.49 mogą odbywać staŜ w okresie nie dłuŜszym niŜ 6 miesięcy.
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PROMOWANIE I ŚWIADCZENIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO

Udzielanie porad indywidualnych i grupowych

3 571 osób

Udzielanie informacji zawodowych

322 osoby

Organizacja zajęć aktywizacyjnych

357 osób

Przeprowadzanie badań testowych w zakresie oceny uzdolnień
przedsiębiorczych, językowych, określenia predyspozycji zawodowych,
kompetencji społecznych

Współpraca z placówkami oświatowymi,
w tym szkołami gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi

203 osoby

12 prelekcji, w których uczestniczyło 267 uczniów

DZIAŁANIA W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY
Pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na terenie miasta Jaworzna
podjęto przedsięwzięcia, w których łącznie wzięło udział blisko 400 osób. W ramach działań zrealizowano m.in.:
• Warsztaty dla doradców zawodowych i pedagogów pn: „Mój wybór” oraz ”Zakres współpracy doradcy zawodowego w placówkach oświatowych i instytucjach
rynku pracy”
• Kinotekę doradcy zawodowego
• Międzygimnazjalny Konkurs Zawodoznawczy pn. „Szkolne Targi Pracy”
• Spotkanie z Państwową Inspekcją Pracy w Katowicach dla Pracodawców i Uczniów szkół ponadgimnazjalnych
• Lekcję otwartą „Komunikacja interpersonalna – sztuka publicznego zabierania głosu”
• Warsztaty dla mieszkańców Jaworzna pn. „Trudna sztuka autoprezentacji, czyli poznać po słowie, co kto ma w głowie”
• Uruchomiono punkty konsultacyjne
Podjęte działania miały na celu: promocję poradnictwa zawodowego, upowszechnienie usług świadczonych przez PUP Jaworzno, promowanie
planowania własnej kariery, zachęcenie do realizacji nowatorskich programów z dziedziny poradnictwa zawodowego, zacieśnianie współpracy
pomiędzy doradcami zawodowymi, pedagogami, psychologami, nauczycielami, pracującymi w róŜnych instytucjach i placówkach w Jaworznie.
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POŚ
POŚREDNICTWO PRACY
- UDZIELENIE POMOCY BEZROBOTNYM I INNYM OSOBOM POSZUKUJĄ
POSZUKUJĄCYM PRACY W UZYSKANIU
ODPOWIEDNIEGO ZATRUDNIENIA ORAZ PRACODAWCOM W ZNALEZIENIU ODPOWIEDNICH
ODPOWIEDNICH PRACOWNIKÓ
PRACOWNIKÓW

2 387 ofert

646 informacji

1 130 ofert pracy

1 257 ofert

niesubsydiowanych

subsydiowanych

Najczęściej w zawodach
• kierowca,
• sprzedawca,
• magazynier,
• lekarz (roŜnych specjalności),
• pielęgniarka,
• operator sprzętu do robót ziemnych,
• kucharz,
• telemarketer,
• monter wod- kan. i CO,
• pracownik ochrony mienia i osób

Najczęściej w zawodach
• pracownik biurowy,
• sekretarka,
• sprzedawca,
• robotnik gospodarczy,
• pomoc kuchenna,
• opiekunka dziecięca,
• kosmetyczka,
• fryzjer

o wolnych miejscach
zatrudnienia
Najczęściej w zawodach
• kierowca,
• przedstawiciel handlowy,
• spawacz,
• pracownik magazynowy,
• pracownik ochrony,
• elektryk,
• sprzedawca,
• mechanik samochodowy,
• operator wózka widłowego

191 ofert pracy
w ramach EURES
Najczęściej w zawodach
• farmaceuci,
• lekarze (róŜnych specjalności),
• informatycy,
• kierowcy,
• programiści,
• opiekunki osób starszych i niepełnosprawnych,
Najczęściej z krajów
• Wielka Brytania,
• Finlandia,
• Holandia,
• Hiszpania,
• Republika Czeska

235 osobom udzielono informacji
na temat EURES

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU POZYSKANIE OFERT PRACY I ICH ODPOWIEDNIĄ REALIZACJĘ
•
•
•
•
•
•

utrzymanie kontaktu z pracodawcami dotychczas współpracującymi- 966, pozyskanie do współpracy nowych pracodawców- 141; z wykorzystaniem bezpośrednich wizyt
u pracodawców - 264 wizyty u pracodawców,
stała współpraca z ościennymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o ofertach pracy „trudnych do realizacji” (Sosnowiec, Mysłowice, Katowice, Chrzanów, Tychy),
stała współpraca z 16 agencjami zatrudnienia w zakresie informacji o wolnych miejscach zatrudnienia,
udostępnianie ofert pracy będących w dyspozycji tut. Urzędu na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu- w gablotach informacyjnych, a takŜe za pomocą infokiosów
multimedialnych zlokalizowanych w dzielnicach miasta Jaworzna,
zorganizowanie 2 edycji Targów Pracy, w tym wiosenne Targi Pracy i Edukacji, oraz jesienne Targi Pracy w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery – łącznie
przedstawiono 666 ofert na 1 393 miejsca pracy. Efektywność- 115 zatrudnionych,
zorganizowanie 12 Giełd Pracy na 136 miejsc pracy, zaproszono na giełdy pracy łącznie 482 osoby, spośród których zatrudnionych zostało 105 osób.

GIEŁDY
GIEŁDY PRACY
PRACY

Spośród
Spośród 12
12 zorganizowanych
zorganizowanych giełd
giełd pracy
pracyna
na szczególną
szczególną uwagę
uwagę zasługuje:
zasługuje:
 Giełda
Giełda zorganizowana
zorganizowana dla
dla Mc
Mc Donald’s
Donald’s –– zapotrzebowanie
zapotrzebowanie m.in..
m.in.. na
na stanowiska:
stanowiska: stanowisko
stanowisko menagera,
menagera, personel
personel pomocniczy.
pomocniczy. W
W wyniku
wyniku selekcji
selekcji osób
osób bezrobotnych
bezrobotnych tut.
tut. Urząd
Urząd
Pracy
Pracy wyłonił
wyłonił 322
322 osoby,
osoby, które
które przystąpiły
przystąpiły do
do procesu
procesu rekrutacji.
rekrutacji. Ostatecznie
Ostatecznie zakwalifikowano
zakwalifikowano do
do zatrudnienia
zatrudnienia 67
67 osób.
osób.
 Rekrutacja
Rekrutacja dla
dla M&M
M&M Logistik
Logistik Sp.
Sp. zz o.o.
o.o. wwWarszawie
Warszawie (aktualnie
(aktualnie ET
ET Logistik)
Logistik) oraz
oraz ET
ET EUROTERMINAL
EUROTERMINAL S.A.
S.A. –– zgodnie
zgodnie zz zapotrzebowaniem
zapotrzebowaniem kadrowym
kadrowym Firmy
Firmy M&M
M&M Logistik
Logistik na
na 29
29
stanowisk
stanowisk -- prowadzącej
prowadzącej działalność
działalność operatora
operatora logistycznego
logistycznego oraz
oraz ET
ET EUROTERMINAL
EUROTERMINAL S.AS.A- 66 stanowisk,
stanowisk, zorganizowano
zorganizowano dwie
dwie giełdy
giełdy pracy,
pracy, na
na które
które zaproszono
zaproszono 65
65 osób
osób
bezrobotnych
bezrobotnych uprzednio
uprzednio wyselekcjonowanych
wyselekcjonowanych przez
przez pośredników
pośredników pracy
pracy wg
wg kryteriów
kryteriów wskazanych
wskazanych przez
przez Pracodawcę.
Pracodawcę. Ostatecznie
Ostatecznie zatrudniono
zatrudniono ww M&M
M&M Logistik
Logistik 55 osób
osób oraz
oraz 33 osoby
osoby
objęto
objęto staŜem.
staŜem. ET
ET EUROTERMINAL
EUROTERMINAL S.A.
S.A. zatrudnił
zatrudnił 11 osobę.
osobę.
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STOSOWANIE RÓ
RÓśNYCH METOD I INSTRUMENTÓ
INSTRUMENTÓW SPRZYJAJĄ
SPRZYJAJĄCYCH AKTYWIZACJI
Z UWZGLĘ
Ę
DNIENIEM
EKONOMII
SPOŁ
Ł
ECZNEJ
I
PARTNERSTWA
LOKALNEGO
UWZGL
SPO
Działanie podjęte w celu aktywizacji bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy i wykluczonych społecznie

CENTRUM
CENTRUM INTEGRACJI
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
SPOŁECZNEJ w
w Jaworznie
Jaworznie


 Centrum
Centrum Integracji
Integracji Społecznej
Społecznej ww Jaworznie
Jaworznie realizuje
realizuje program
program reintegracji
reintegracji
społecznej
społecznej ii zawodowej
zawodowej m.
m. in.
in. poprzez
poprzez nabywanie
nabywanie ww ramach
ramach warsztatów
warsztatów
umiejętności
umiejętności zawodowych.
zawodowych.

W
W zajęciach
zajęciach zz zakresu
zakresu reintegracji
reintegracji społeczno
społeczno zawodowej
zawodowej uczestniczy
uczestniczy
30
30 osób.
osób. W
W ramach
ramach fluktuacji
fluktuacji ww 2009r.
2009r. tut.
tut. Urząd
Urząd skierował
skierował 17
17 osób.
osób. Spośród
Spośród 22
22
osób,
osób, które
które ukończyły
ukończyły CIS
CIS ww 2009r.
2009r. m.in.:
m.in.: 33 osoby
osoby podjęły
podjęły pracę
pracę
ww ramach
ramach robót
robót publicznych,
publicznych, 11 osoba
osoba ww ramach
ramach dalszej
dalszej aktywizacji
aktywizacji ukończyła
ukończyła
szkolenie
szkolenie zawodowe,
zawodowe, 44 osoby
osoby podjęły
podjęły pracę
pracę na
na otwartym
otwartym rynku
rynku pracy.
pracy.

KLUB
KLUB INTEGRACJI
INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
SPOŁECZNEJ w
w Jaworznie
Jaworznie

(od
(od 2009r.
2009r. w
w strukturach
strukturach MOPS
MOPS w
w Jaworznie)
Jaworznie)

 KIS
KIS realizuje
realizuje program
program ww zakresie
zakresie reintegracji
reintegracji społecznej
społecznej ii zawodowej
zawodowej osób
osób
wykluczonych
wykluczonych społecznie.
społecznie.

W
W 2009r.
2009r. wśród
wśród 259
259 osób
osób bezrobotnych
bezrobotnych przeprowadzono
przeprowadzono proces
proces rekrutacyjny
rekrutacyjny do
do
czterech
czterech edycji
edycji zajęć
zajęć zz zakresu
zakresu reintegracji
reintegracji zawodowej
zawodowej ii społecznej.
społecznej. Ostatecznie
Ostatecznie
spośród
spośród wyŜej
wyŜej wymienionych
wymienionych ww zajęciach
zajęciach reintegracyjnych
reintegracyjnych uczestniczyło
uczestniczyło 71
71 osób,
osób,
zz tego
tego 54
54 osoby
osoby ukończyły
ukończyły zajęcia,
zajęcia, ww tym
tym 45
45 kobiet),
kobiet), aa następnie
następnie 12
12 osób
osób podjęło
podjęło
pracę
pracę ww ramach
ramach robót
robót publicznych,2
publicznych,2 osoby
osoby podjęły
podjęły pracę
pracę na
na otwartym
otwartym rynku
rynku pracy,
pracy,
55 osób
osób ukończyło
ukończyło szkolenie
szkolenie zawodowe.
zawodowe.

AKTYWIZACJA
AKTYWIZACJA OSÓB
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
NIEPEŁNOSPRAWNYCH


W
W ramach
ramach realizacji
realizacji zadań
zadań zz zakresu
zakresu rehabilitacji
rehabilitacji zawodowej
zawodowej osób
osób
niepełnosprawnych
niepełnosprawnych tut.
tut. Urząd
Urząd Pracy
Pracy ww 2009r.
2009r. zawarł
zawarł jedną
jedną umowę
umowę ww sprawie
sprawie
zwrotu
zwrotu kosztów
kosztów wyposaŜenia
wyposaŜenia stanowiska
stanowiska pracy
pracy osoby
osoby niepełnosprawnej
niepełnosprawnej oraz
oraz dwie
dwie
umowy
umowy ww sprawie
sprawie przyznania
przyznania jednorazowych
jednorazowych środków
środków na
na podjęcie
podjęcie działalności
działalności
gospodarczej,
gospodarczej,

 131
131 osób
osób niepełnosprawnych,
niepełnosprawnych, bezrobotnych
bezrobotnych ii poszukujących
poszukujących pracy,
pracy, nie
nie
pozostających
pozostających ww zatrudnieniu
zatrudnieniu objęto
objęto poradnictwem
poradnictwem zawodowym,
zawodowym, 78
78 osób
osób objęto
objęto
m.in.
m.in. staŜem
staŜem ((wwtym
tym wwramach
ramachprogramu
programu JUNIOR),
JUNIOR), pracami
pracami społecznie
społecznie uŜytecznymi,
uŜytecznymi,
szkoleniami
szkoleniami zawodowymi,
zawodowymi, robotami
robotami publicznymi,
publicznymi, refundacja
refundacja składki
składki ZUS,
ZUS,
zrealizowano
zrealizowano 25
25 niesubsydiowanych
niesubsydiowanych ofert
ofert pracy,
pracy, ww ramach
ramach których
których 16
16 osób
osób
niepełnosprawnych
niepełnosprawnych podjęło
podjęło pracę.
pracę.
AKTYWIZACJA
AKTYWIZACJA DŁUśNIKÓW
DŁUśNIKÓW ALIMENTACYJNYCH
ALIMENTACYJNYCH –– w
w 2009r.
2009r. objęto
objęto
aktywizacją
aktywizacją zawodową
zawodową 38
38 dłuŜników
dłuŜników alimentacyjnych,
alimentacyjnych, spośród
spośród których:
których:

 99 osób
osób podjęło
podjęło zatrudnienie,
zatrudnienie,

 55 osób
osób pozbawiono
pozbawiono statusu
statusu ww wyniku
wyniku odmowy
odmowy przyjęcia
przyjęcia propozycji
propozycji pracy,
pracy,

 11 osobę
osobę skierowano
skierowano na
na staŜ,
staŜ, 11 osobę
osobę do
do prac
prac społecznie
społecznie uŜytecznych,
uŜytecznych,

 13
13 osób
osób pozbawiono
pozbawiono statusu
statusu zz powodu
powodu braku
braku gotowości
gotowości do
do podjęcia
podjęcia pracy.
pracy.

ROBOTY
ROBOTY PUBLICZNE
PUBLICZNE

W
W 2009r.
2009r. ww ramach
ramach robót
robót publicznych
publicznych zatrudniono
zatrudniono 121
121 osób
osób bezrobotnych
bezrobotnych
będących
będących ww szczególnej
szczególnej sytuacji
sytuacji na
na rynku
rynku pracy
pracy (116
(116 kobiet),
kobiet), ww tym
tym absolwentów
absolwentów
KIS
KIS oraz
oraz Centrum
Centrum Integracji
Integracji Społecznej,
Społecznej, aa takŜe
takŜe dłuŜników
dłuŜników alimentacyjnych.
alimentacyjnych.
Ponadto
Ponadto zorganizowano
zorganizowano roboty
roboty publiczne
publiczne ww ramach
ramach programu
programu „Usuwanie
„Usuwanie skutków
skutków
powodzi
powodzi na
na Śląsku”
Śląsku” ww ramach
ramach którego
którego zatrudniono
zatrudniono kolejne
kolejne 25
25 osób
osób bezrobotnych,
bezrobotnych,
co
co łącznie
łącznie przyczyniło
przyczyniło się
się do
do objęcia
objęcia ww roku
roku 2009
2009 tą
tą formą
formą zatrudnienia
zatrudnienia 146
146 osób.
osób.
Spośród
Spośród osób
osób wyŜej
wyŜej wymienionych
wymienionych 69
69 osób
osób podjęło
podjęło pracę
pracę po
po zakończeniu
zakończeniu
powyŜszej
powyŜszej formy
formy aktywizacji.
aktywizacji.
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PRACE
PRACE SPOŁECZNIE
SPOŁECZNIE UśYTECZNE
UśYTECZNE


W
W roku
roku 2009r.
2009r. zaplanowano
zaplanowano objęcie
objęcie pracami
pracami społecznie
społecznie uŜytecznymi
uŜytecznymi 170
170 osób.
osób.

W
W wyniku
wyniku naboru
naboru do
do prac
prac społecznie
społecznie uŜytecznych
uŜytecznych organizowanych
organizowanych na
na terenie
terenie miasta
miasta
Jaworzna
Jaworzna ww 2009r.
2009r. skierowano
skierowano do
do wykonywania
wykonywania prac
prac 248
248 osób
osób bezrobotnych,
bezrobotnych, spośród
spośród
których
których 211
211 osób
osób (( ww tym
tym 133
133 kobiety)
kobiety) podjęło
podjęło prace.
prace. Spośród
Spośród osób,
osób, które
które ww 2009
2009 roku
roku
wykonywały
wykonywały prace
prace społecznie
społecznie uŜyteczne
uŜyteczne 83
83 osoby
osoby podjęły
podjęły pracę
pracę na
na otwartym
otwartym rynku
rynku
pracy.
pracy.

PARTNERSTWA
PARTNERSTWA zawarte
zawarte w
w 2009r.
2009r. w
w ramach
ramach porozumień:
porozumień:


 oo wspólnej
wspólnej realizacji
realizacji projektu
projektu zintegrowanej
zintegrowanej pomocy
pomocy dla
dla osób
osób podlegających
podlegających
wykluczeniu
wykluczeniu społecznemu,
społecznemu, zawarte
zawarte pod
pod patronatem
patronatem Prezydenta
Prezydenta Miasta
Miasta Jaworzna
Jaworzna
zz CIS
CIS ii MOPS
MOPS ww Jaworznie,
Jaworznie,

 ww sprawie
sprawie organizacji
organizacji prac
prac społecznie
społecznie uŜytecznych
uŜytecznych ww 2009r.
2009r. -- zz MOPS
MOPS ww Jaworznie,
Jaworznie,

 oo współpracy
współpracy ww zakresie
zakresie aktywizacji
aktywizacji zawodowej
zawodowej ii aktywnej
aktywnej integracji
integracji społecznej
społecznej
zz MOPS
MOPS ww Jaworznie,
Jaworznie,

 ww celu
celu zachowania
zachowania przejrzystości
przejrzystości oraz
oraz zwiększenia
zwiększenia efektywności
efektywności podejmowanych
podejmowanych
działań
działań ukierunkowanych
ukierunkowanych na
na przywrócenie
przywrócenie zdolności
zdolności do
do aktywności
aktywności zawodowej
zawodowej
ii społecznej
społecznej osób
osób bezrobotnych
bezrobotnych oraz
oraz zagroŜonych
zagroŜonych wykluczeniem
wykluczeniem społecznym
społecznym
-z
-z ARL
ARL ww Jaworznie,
Jaworznie, MOPS
MOPS ww Jaworznie,
Jaworznie, WYG
WYG International
International Sp.
Sp. zz o.o
o.o ww Katowicach
Katowicach

 oo uruchomieniu
uruchomieniu Punktu
Punktu Obsługi
Obsługi Interesantów
Interesantów Punktu
Punktu Naboru
Naboru do
do Zawodowej
Zawodowej SłuŜby
SłuŜby
Wojskowej
Wojskowej przez
przez Wojskową
Wojskową Komisję
Komisję Uzupełnień
Uzupełnień ww Mysłowicach
Mysłowicach dla
dla mieszkańców
mieszkańców
Jaworzna,
Jaworzna,

 ww zakresie
zakresie podejmowania
podejmowania działań
działań na
na rzecz
rzecz wspólnych
wspólnych klientów
klientów ww celu
celu ustalenia
ustalenia ich
ich
potrzeb
potrzeb niezbędnych
niezbędnych do
do zastosowania
zastosowania właściwych
właściwych form
form wsparcia
wsparcia –– zz MOPS
MOPS
ww Jaworznie.
Jaworznie.
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BUDOWA PARTNERSKIEGO MODELU WSPÓ
WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI
Z LOKALNEGO RYNKU PRACY

BADANIE
BADANIE LOKALNEGO
LOKALNEGO RYNKU
RYNKU PRACY
PRACY
NAWIĄZANIE
NAWIĄZANIE KONTAKTÓW
KONTAKTÓW ZZ INWESTORAMI
INWESTORAMI
Nawiązano
Nawiązano kontakt
kontakt zz inwestorami,
inwestorami, pojawiającymi
pojawiającymi się
się na
na lokalnym
lokalnym
rynku
pracy
tj.:
rynku pracy tj.:
•• ET
ET EUROTERMINAL
EUROTERMINAL S.A.
S.A. zz siedzibą
siedzibą w
w Warszawie,
Warszawie,
•• GC
INVESTMENT
Sp.
z
o.o.
z
siedzibą
GC INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w
w Katowicach,
Katowicach,
•• INOXA
INOXA Sp.
Sp. zz o.o.
o.o. zz siedzibą
siedzibą w
w Chrzanowie,
Chrzanowie,
•• ULMA
ULMA Construccion
Construccion Polska
Polska Sp.
Sp. zz o.o.
o.o. zz siedzibą
siedzibą w
w Warszawie,
Warszawie,
•• Mc
Mc Donald’s
Donald’s w
w Warszawie,
Warszawie,
•• M&M
M&M Logistik
Logistik Sp.
Sp. zz o.o.
o.o. w
w Warszawie,
Warszawie,
•• SCC
Sp.
z
o.o.
w
Tarnowskich
SCC Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach
Górach

Powiatowy
Powiatowy Urząd
Urząd Pracy
Pracy w
w Jaworznie
Jaworznie mając
mając na
na uwadze
uwadze znaczenie
znaczenie
Pracodawców
Pracodawców w
w kształtowaniu
kształtowaniu lokalnego
lokalnego rynku
rynku pracy
pracy przeprowadził
przeprowadził
badania
badania sondaŜowe
sondaŜowe popytu
popytu na
na pracę
pracę mające
mające na
na celu
celu m.in.
m.in. ustalenie
ustalenie na
na
2009
2009 rok
rok potrzeb
potrzeb kadrowych,
kadrowych, planów
planów zwolnień
zwolnień oraz
oraz potrzeb
potrzeb
szkoleniowych
szkoleniowych lokalnych
lokalnych pracodawców.
pracodawców. Na
Na podstawie
podstawie pozyskanych
pozyskanych 193
193
kwestionariuszy
badania
(ankiety
rozesłane
do
1150
kwestionariuszy badania (ankiety rozesłane do 1150 pracodawców)
pracodawców)
uzyskano
uzyskano następujące
następujące informacje
informacje na
na temat
temat potrzeb
potrzeb kadrowych,
kadrowych, potrzeb
potrzeb
szkoleniowych,
szkoleniowych, zwolnień:
zwolnień:
•• 11 200
200 miejsc
miejsc pracy
pracy w
w ramach
ramach form
form niesubsydiowanych
niesubsydiowanych
•• 568
stanowisk
w
ramach
form
568 stanowisk w ramach form subsydiowanych
subsydiowanych
•• 58
58 pracodawców
pracodawców zgłosiło
zgłosiło potrzeby
potrzeby szkoleniowe
szkoleniowe
•• 518
518 osób
osób zostanie
zostanie zwolnionych
zwolnionych (w
(w większości
większości w
w związku
związku zz uzyskaniem
uzyskaniem
uprawnień
uprawnień emerytalnych
emerytalnych przez
przez pracowników).
pracowników).
Ponadto
Ponadto w
w grudniu
grudniu 2009r.
2009r. rozesłano
rozesłano kwestionariusze
kwestionariusze do
do badania
badania
sondaŜowego
popytu
na
prace
na
rok
2010.
sondaŜowego popytu na prace na rok 2010.

ZASTOSOWANIE
ZASTOSOWANIE SYSTEMU
SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO
TELEINFORMATYCZNEGO
JAKO
JAKO NARZĘDZIA
NARZĘDZIA INFORMACYJNOINFORMACYJNO- PROMOCYJNEGO
PROMOCYJNEGO
Wykorzystując
Wykorzystując nowoczesne
nowoczesne narzędzia
narzędzia ii metody
metody informacyjno
informacyjno -promocyjne
promocyjne w
w 2009r.
2009r. rozpoczęto
rozpoczęto tworzenie
tworzenie systemu
systemu teleinformatycznego
teleinformatycznego
w
w postaci
postaci subskrypcji
subskrypcji sms
sms lub
lub e-mail
e-mail dla
dla pracodawców,
pracodawców, którzy
którzy są
są
zainteresowani
zainteresowani otrzymywaniem
otrzymywaniem informacji
informacji nt.
nt. działalności,
działalności, projektów,
projektów,
przedsięwzięć,
przedsięwzięć, oferty
oferty tut.
tut. Urzędu
Urzędu Pracy
Pracy w
w tym
tym Targów
Targów Pracy,
Pracy, Konferencji,
Konferencji,
badań
badań rynku.
rynku. Zakładano
Zakładano pozyskanie
pozyskanie do
do bazy
bazy subskrybentów
subskrybentów w
w 2009r.
2009r.
300
300 pracodawców,
pracodawców, ostatecznie
ostatecznie do
do bazy
bazy pozyskano
pozyskano 335.
335. Wykorzystując
Wykorzystując
metodę
metodę j/w.
j/w. w
w roku
roku 2009
2009 do
do pracodawców
pracodawców zz powyŜszej
powyŜszej bazy
bazy przesłano
przesłano 20
20
informacji
informacji ii komunikatów.
komunikatów.
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SPOTKANIA
SPOTKANIA PRACODAWCÓW
PRACODAWCÓW
ZZ PAŃSTWOWĄ
PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĄ
INSPEKCJĄ PRACY
PRACY ZZ KATOWIC
KATOWIC
W
W wyniku
wyniku współpracy
współpracy tut.
tut. Urzędu
Urzędu zz PIP
PIP zorganizowano
zorganizowano w
w siedzibie
siedzibie
Urzędu
Urzędu spotkanie
spotkanie Pracodawców
Pracodawców zz lokalnego
lokalnego rynku
rynku pracy
pracy zz pracownikiem
pracownikiem
Państwowej
Państwowej Inspekcji
Inspekcji Pracy
Pracy zz Katowic
Katowic w
w przedmiocie
przedmiocie obowiązującego
obowiązującego
prawa
prawa pracy
pracy oraz
oraz programu
programu prewencyjnego
prewencyjnego „Zdobądź
„Zdobądź dyplom
dyplom PIP”.
PIP”.
W
spotkaniu
i
programie
uczestniczyło
9
Pracodawców
z
terenu
W spotkaniu i programie uczestniczyło 9 Pracodawców z terenu miasta
miasta
Jaworzna.
Jaworzna. Edycja
Edycja szkoleniaszkolenia- max
max 10
10 Pracodawców.
Pracodawców.
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WSPIERANIE OSÓ
OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄ
POSZUKUJĄCYCH PRACY W ROZWOJU ZAWODOWYM

W ramach realizacji zadań z zakresu promowania kształcenia ustawicznego
organizowano szkolenia i instrumenty wspierające rozwój zawodowy

Na szkolenia zawodowe
w trybie indywidualnym
i grupowym skierowano:

Sfinansowano koszty
egzaminów i licencji:

819
819 osób
osób ww tym:
tym:
773
773 osoby
osoby bezrobotne
bezrobotne
46
osób
poszukujących
46 osób poszukujących pracy
pracy

16
16 osobom
osobom
bezrobotnym
bezrobotnym

Sfinansowano koszty
studiów podyplomowych:

17
17 osobom
osobom bezrobotnym
bezrobotnym
oraz
oraz 1
1 osobie
osobie pracującej
pracującej
w
w wieku
wieku powyŜej
powyŜej 45
45 lat
lat

Zorganizowano szkolenia
z zakresu „Umiejętności
poszukiwania pracy”
- Klub Pracy

Strona 12

Szczególnym wsparciem przy podnoszeniu kwalifikacji
zawodowych objęto osoby bezrobotne, będące
w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
- bezrobotni do 25 roku Ŝycia- 239 osób
- bezrobotni bez doświadczenia zawodowego- 237 osób
- bezrobotni powyŜej 50 roku Ŝycia- 97 osób
- bez kwalifikacji zawodowych- 181 osób
- długotrwale bezrobotni- 160 osób
- niepełnosprawni- 12 osób
- bez wykształcenia średniego- 314 osób
- bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko
do 18 r. Ŝycia- 44 osoby
- bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie
podjęli zatrudnienia- 4 osoby

101
101 osób
osób uczestniczyło
uczestniczyło
w
w zajęciach
zajęciach

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie

INICJOWANIE I REALIZACJA PROGRAMÓ
PROGRAMÓW I PROJEKTÓ
PROJEKTÓW AKTYWIZACJI RYNKU PRACY
W 2009r. Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie realizował 10 programów, z czego 9 na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej bezrobotnych. W ramach realizowanych programów zaktywizowano ponad 1200 osób bezrobotnych, które objęte zostały następującymi aktywnymi
formami wsparcia: szkolenia zawodowe i z zakresu przedsiębiorczości, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zatrudnienie w ramach
wyposaŜenia/doposaŜenia stanowisk pracy, staŜe u pracodawcy, przygotowanie zawodowe oraz roboty publiczne.
Program realizowany ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Program realizowany ze środków Funduszu Pracy
stanowiący rezerwę Samorządu Województwa

„WEJŚCIE NA RYNEK PRACY”

„JUNIOR- program aktywizacji zawodowej

CEL GŁÓWNY

absolwentów niepełnosprawnych ”

umoŜliwienie przedsiębiorcom funkcjonującym na lokalnym rynku
tworzenia nowych miejsc pracy oraz promowanie wśród osób
bezrobotnych podejmowania pracy na własny rachunek
OKRES REALIZACJI
kwiecień 2009 – grudzień 2009

CEL GŁÓWNY
stworzenie szansy niepełnosprawnym absolwentom w zdobyciu
i utrzymaniu zatrudnienia oraz moŜliwości zaprezentowania się
przyszłemu pracodawcy, a takŜe pomoc pracodawcy w
przełamaniu barier w kontaktach z niepełnoprawnymi
OKRES REALIZACJI

BENEFICJENCI

maj 2009 – grudzień 2009

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

ILOŚĆ OSÓB

WARTOŚĆ PROGRAMU

48 osób

517.200,00 zł

PLANOWANE FORMY AKTYWIZACJI
szkolenia
(zawodowe oraz z zakresu
przedsiębiorczości)

48 osób

przyznanie jednorazowo
środków na rozpoczęcie
działalności gospodarczej

5 osób
po uprzednim
przeszkoleniu

wyposaŜenie/doposaŜenie
stanowisk pracy po uprzednim
szkoleniu zawodowym

20 osób
po uprzednim
przeszkoleniu
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BENEFICJENCI
Bezrobotni absolwenci posiadający ustalony stopień
niepełnosprawności – zarejestrowani w PUP.

WYKONANIE

ILOŚĆ OSÓB

WARTOŚĆ PROGRAMU

48 osób

5 osób

19.199,07 zł

6 osób

21 osób

PLANOWANE FORMY AKTYWIZACJI

staŜe

4 osoby

WYKONANIE

5 osób

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie

INICJOWANIE I REALIZACJA PROGRAMÓ
PROGRAMÓW I PROJEKTÓ
PROJEKTÓW AKTYWIZACJI RYNKU PRACY
Programy realizowane ze środków Funduszu Pracy stanowiących rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej

„GOTOWI NA SUKCES”
CEL GŁÓWNY
zwiększenie aktywności zawodowej osób w wieku
do 30 lat, poprzez umoŜliwienie uczestnikom projektu
wykorzystania ich potencjału, przedsiębiorcom
działającym na lokalnym rynku tworzenia nowych
miejsc pracy oraz wspieranie przedsiębiorczych
bezrobotnych w ich dąŜeniach do załoŜenia
i prowadzenia własnej działalności gospodarczej

„TERAZ ZNÓW CZAS NA
TWÓJ RUCH”

„USUWANIE SKUTKÓW
POWODZI NA ŚLĄSKU”

CEL GŁÓWNY

CEL GŁÓWNY

wspieranie aktywności zawodowej przy jednoczesnym
zapobieganiu szeroko rozumianego wykluczenia
społecznego osób w wieku niemobilnym tj. powyŜej
45 roku Ŝycia, ze szczególnym uwzględnieniem
bezrobotnych powyŜej 50 roku Ŝycia

niwelowanie negatywnych następstw ulewnych
deszczy, które wystąpiły na terenie miasta
Jaworzna oraz umoŜliwienie aktywizacji zawodowej
osobom bezrobotnym, w tym przede wszystkim
osobom długotrwale bezrobotnym poprzez
zatrudnienie ich w ramach robót publicznych

OKRES REALIZACJI

OKRES REALIZACJI

OKRES REALIZACJI

maj 2009 – grudzień 2009

maj 2009 – grudzień 2009

BENEFICJENCI

BENEFICJENCI

lipiec 2009 – grudzień 2009

Osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 roku Ŝycia ze
szczególnym naciskiem na osoby bezrobotne do
25 roku Ŝycia, w tym osoby będące w szczególnej
sytuacji na rynku pracy.

Osoby bezrobotne znajdujące się w wieku powyŜej 45 roku
Ŝycia, wśród których zaobserwowano niski wskaźnik
zatrudnienia, który spowodowany jest rozbieŜnością
między posiadanymi kwalifikacjami i doświadczeniem
zawodowym beneficjentów, a wymaganiami pracodawców
na rynku pracy

BENEFICJENCI

ILOŚĆ OSÓB

WARTOŚĆ PROGRAMU

337 osób

1.116.600,00 zł

PLANOWANE FORMY AKTYWIZACJI

WYKONANIE

szkolenia

142 osoby

147 osób

staŜe

131 osób

185 osób

WARTOŚĆ PROGRAMU

130 osób

512.440,00 zł

PLANOWANE FORMY AKTYWIZACJI
szkolenia

refundacja kosztów
wyposaŜenia/doposaŜenia
stanowisk pracy

4 osoby

4 osoby

przyznanie jednorazowo
środków na rozpoczęcie
działalności gospodarczej

1 osoba

1 osoba
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ILOŚĆ OSÓB

99 osób

WYKONANIE
74 osoby

staŜe

23 osoby

47 osób

przyznanie jednorazowo
środków na podjęcie
działalności gospodarczej

8 osób

9 osób

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie pracy w Jaworznie, w tym – zgodnie
z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia osoby
długotrwale bezrobotne oraz będące dłuŜnikami
alimentacyjnymi
ILOŚĆ OSÓB

WARTOŚĆ PROGRAMU

20 osób

90.000,00 zł

PLANOWANE FORMY
AKTYWIZACJI

roboty publiczne

20 osób

WYKONANIE

25 osób

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie

INICJOWANIE I REALIZACJA PROGRAMÓ
PROGRAMÓW I PROJEKTÓ
PROJEKTÓW AKTYWIZACJI RYNKU PRACY
Programy realizowane ze środków Funduszu Pracy stanowiących rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej

„TWOJA PRZYSZŁOŚĆ
W TWOICH RĘKACH”

„PRZEDSIĘBIORCY NA START”

„INWESTUJESZ – ZYSKUJESZ”

CEL GŁÓWNY

CEL GŁÓWNY

CEL GŁÓWNY

wspieranie rozwoju sektora jaworznickiej małej
i średniej przedsiębiorczości poprzez oferowanie
przeszkolenia z zakresu przedsiębiorczości, pomocy
finansowej w postaci udzielania jednorazowo środków na
podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji
pracodawcom kosztów utworzenia lub doposaŜenia
stanowisk pracy

realizacja działań promujących przedsiębiorczość,
a tym samym zwiększenie szansy szeregu
przedsiębiorców na lokalnym rynku pracy o osoby
bezrobotne, które wyróŜniają się pomysłowością
i zaradnością oraz są gotowe pracować na własny
rachunek

OKRES REALIZACJI

OKRES REALIZACJI

Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Jaworznie,
które odznaczają się przedsiębiorczością i są
zdecydowane by wprowadzić pomysł na biznes w Ŝycie
przy finansowym wsparciu

ILOŚĆ OSÓB

WARTOŚĆ PROGRAMU

13 osób

59.500,00 zł

przyznanie jednorazowych
środków na podjęcie
działalności gospodarczej
refundacja kosztów
wyposaŜenia/doposaŜenia
stanowisk pracy
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10 osób
1 osoba

2 osoby

listopad 2009 – grudzień 2009

BENEFICJENCI

BENEFICJENCI

szkolenia

OKRES REALIZACJI

lipiec 2009 – grudzień 2009

maj 2009 – grudzień 2009

PLANOWANE FORMY
AKTYWIZACJI

wspieranie rozwoju sektora jaworznickiej małej i średniej
przedsiębiorczości poprzez udzielenie przedsiębiorczym
bezrobotnym pomocy finansowej w postaci
jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej

WYKONANIE
10 osób
1 osoba

2 osoby

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Jaworznie, w tym osoby będące
w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz jaworzniccy
przedsiębiorcy chcący stworzyć nowe miejsca pracy

ILOŚĆ OSÓB

WARTOŚĆ PROGRAMU

78 osób

918.520,00 zł

PLANOWANE FORMY
AKTYWIZACJI
szkolenia z zakresu
przedsiębiorczości

30 osób

przyznanie jednorazowych
środków na podjęcie
działalności gospodarczej

30 osób

refundacja kosztów
wyposaŜenia/doposaŜenia
stanowisk pracy

17 osób

WYKONANIE
30 osób

32 osoby

BENEFICJENCI
Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Jaworznie, które chcą rozpocząć
własną działalność gospodarczą

ILOŚĆ OSÓB

WARTOŚĆ PROGRAMU

8 osób

147.840,00 zł

PLANOWANE FORMY AKTYWIZACJI
przyznanie jednorazowych środków na
podjęcie działalności gospodarczej

8 osób

WYKONANIE
16 osób

8 osobom przyznano jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej
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INICJOWANIE I REALIZACJA PROGRAMÓ
PROGRAMÓW I PROJEKTÓ
PROJEKTÓW AKTYWIZACJI RYNKU PRACY

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

„NASZE WSPARCIE – TWÓJ SUKCES”
Poddziałanie 6.1.3. PO KL

„NASZĄ DEWIZĄ PROFESJONALIZM” –
Poddziałanie 6.1.2 PO KL

CEL GŁÓWNY

CEL GŁÓWNY

wsparcie osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie Pracy oraz zwiększenie ich szans na
podjęcie zatrudnienia, w tym osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy

podniesienie jakości funkcjonowania i zwiększenie efektywności
działania PUP Jaworzno m.in. poprzez podniesienie kwalifikacji
i umiejętności zawodowych pracowników tut. Urzędu Pracy

OKRES REALIZACJI

OKRES REALIZACJI

styczeń 2009 – grudzień 2009

styczeń 2009 – grudzień 2009

BENEFICJENCI

BENEFICJENCI

Osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy natrafiające na trudności w odejmowaniu
zatrudnienia, przede wszystkim osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy

POZYSKANE ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU NA 2009 ROK

2.628.900,00 zł

24 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie
tj. osoby wykonujące zadania bezpośrednio związane
z obsługą osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz
pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju
zawodowego

ILOŚĆ OSÓB

WARTOŚĆ PROGRAMU NA 2009

24 osoby

147.158,79 zł

REZULTATY W 2009r.
staŜ zawodowy

311 osób

szkolenia zawodowe

227 osób

przygotowanie zawodowe

25 osób

przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

38 osób

W ramach projektu w 2009r. objęto wsparciem 601 osób bezrobotnych, które skorzystały
ze szkoleń zawodowych, staŜu, przygotowania zawodowego oraz jednorazowych środków na
podjęcie działalności gospodarczej. Dodatkowo kaŜdy beneficjent powyŜszych form wsparcia został
objęty poradnictwem zawodowym, natomiast osoby skierowane na szkolenie zawodowe pośrednictwem pracy
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REZULTATY
W ramach programu zatrudniono 4 osoby na stanowiskach:
doradca zawodowy (2 osoby) oraz pośrednik pracy (2 osoby).
Ponadto na szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności
zawodowe skierowano 24 kluczowych pracowników.
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INICJOWANIE I REALIZACJA PROGRAMÓ
PROGRAMÓW I PROJEKTÓ
PROJEKTÓW AKTYWIZACJI RYNKU PRACY
- Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie z innymi instytucjami

Projekt „Mama pracująca nie mniej kochająca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1

PARTNER: WYG International Sp. z o.o.w Katowicach

Cel główny: Aktywizacja społeczna i zawodowa niepracujących kobiet, które po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem
dziecka zdecydowały się na podjęcie zatrudnienia. W ramach projektu beneficjentki mogły skorzystać z następujących form
wsparcia: warsztatów motywacyjnych, indywidualnego poradnictwa zawodowego, indywidualnego wsparcia psychologicznego,
szkoleń, warsztatów z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, indywidualnego pośrednictwa pracy oraz staŜu zawodowego.

Rezultaty:
zrekrutowano 11 kobiet,
1 kobieta odbyła staŜ u pracodawcy
2 kobiety podjęły zatrudnienie

Projekt „Wyprawa po zawód – osoby bezrobotne na staŜu w Niemczech” realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci.
Okres realizacji: V 2009 – V 2010

PARTNER: Powiatowy Urząd Pracy w Siemianowicach Śląskich

Cel główny: stworzenie szansy osobom bezrobotnym w wieku do 35 lat, zarejestrowanych w urzędach pracy, mającej na celu
zdobycie doświadczenia zawodowego oraz doskonalenia znajomości języka niemieckiego poprzez odbycie staŜu w Niemczech
w zawodach: piekarz, cukiernik, kucharz, kelner, barman, stolarz meblowy, florysta, ogrodnik, opiekun społeczny, mechanik
samochodowy, monter instalacji sanitarnych, przedszkolanka oraz spawacz.

Zakres współpracy:
1 osoba wyjechała i odbyła
staŜ w Niemczech

Projekt „Jestem tego warta – wspieranie aktywności zawodowej kobiet” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1
Okres realizacji: 02.02.2009 – 30.05.2010
PARTNER: Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie
Cel główny: wsparcie kobiet pozostających bez zatrudnienia poprzez objęcie ich szkoleniami
zawodowymi oraz doradztwem psychologicznym. W ramach projektu uczestniczki otrzymały
wsparcie w postaci: warsztatów psychologiczno – doradczych, szkoleń zawodowych,
indywidualnych zajęć z Job Coachem.

Rezultaty:
poprawa dostępu kobiet do rynku pracy, poprzez podwyŜszenie
ich kwalifikacji zawodowych i podniesienie wiary w siebie
- udział w projekcie rozpoczęły 54 kobiety zarejestrowane w tut. Urzędzie

Projekt „Teraz ja! - aktywizacja kobiet na rynku pracy województwa śląskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1
Okres realizacji: 2008 – 2009
PARTNER: bit Polska Sp. z o.o. Warszawa
Cel główny: podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu kobiet
z województwa śląskiego pozostających bez zatrudnienia, w tym zwłaszcza kobiet powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na
rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci. W ramach projektu beneficjentki otrzymały wsparcie w postaci:
doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego, doradztwa psychologicznego, szkoleń informatycznych oraz pośrednictwa pracy.

Rezultaty:
zrekrutowano 4 kobiety,
które uczestniczą w projekcie

Projekt „Partnerstwo – Wiedza – Rozwój – program kompleksowego przygotowania gminy Jaworzno do zarządzania zmianą
gospodarczą” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2
Okres realizacji: 01.05.2009 – 30.04.2010
PARTNER: Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Jaworznie
Cel główny projektu koncentruje się na zawiązaniu trwałego partnerstwa w gminie Jaworzno mającego przewidywać i zarządzać zmianą gospodarczą.
Przewidywane rezultaty projektu: Uzyskanie wiedzy o potencjale gospodarczym miasta Jaworzna, Zawiązanie Partnerstwa poprzez umocnienie współpracy i wymiany
informacji, Integracja środowisk odpowiedzialnych za rozwój społeczno – gospodarczy miasta, Doskonalenie dialogu i partnerstwa społecznego na poziomie gminy,
Wypracowanie i publikacja Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą miasta Jaworzna.
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STANDARYZACJA I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚ
JAKOŚCI USŁ
USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ
POWIATOWY URZĄ
Ą
D
PRACY
W
JAWORZNIE
ORAZ
PROMOCJA
ZATRUDNIENIA
URZ
Usługi rynku pracy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie są świadczone zgodnie ze standardami usług rynku pracy realizowanymi
przez publiczne słuŜby zatrudnienia - określonymi przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w drodze rozporządzeń.
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług w 2009r. przeprowadzono szkolenia kadry Urzędu, m.in. w zakresie:
nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
kodeksu postępowania administracyjnego,
ustawy – Prawo zamówień publicznych,
pośrednictwa pracy,
poradnictwa zawodowego oraz rozwoju zawodowego,
pomocy publicznej,
rachunkowości wykorzystywania środków funduszy unijnych w sektorze finansów publicznych,
egzekucji nienaleŜnie pobranych świadczeń,
zarządzania projektami EFS.
Pracownicy uczestniczyli równieŜ w organizowanych konferencjach i sympozjach, m.in. dot. ekonomii społecznej, spółdzielni socjalnych,
bezinwestycyjnych narzędzi walki z kryzysem oraz wsparcia procesów restrukturyzacyjnych w województwie śląskim.
Działania Urzędu, zakres świadczonych usług, oferty pracy upowszechniano poprzez:
 Infokioski mulimedialne
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie dzięki zakupionym infokioskom multimedialnym umoŜliwia osobom bezrobotnym i poszukującym pracy dostęp
do internetu, w szczególności w zakresie zamieszczanych ofert pracy w internetowej bazie ofert pracy oraz usług świadczonych przez tut. Urząd.
W 2009r. pozyskano dodatkowe środki finansowe z Funduszu Pracy i zakupiono 5 kolejnych infokiosków.
Łącznie tut. Urząd dysponuje juŜ 22 infokioskami multimedialnymi przeznaczonymi do udostępniania internetowej bazy ofert pracy oraz informacji
nt. świadczonych przez Urząd usług. Infokioski multimedialne zlokalizowane są w róŜnych dzielnicach naszego miasta, m.in.: Urzędzie Miejskim
w Jaworznie (na ul. Grunwaldzkiej oraz Placu Górników 5), Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie, Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Jaworznie w Centrum oraz 6 filiach (w dzielnicach: Byczyna, Jeziorki, Gigant, CięŜkowice, Osiedle Stałe, Szczakowa), w siedzibie tut. Urzędu Pracy,
Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie, Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Jaworznie.
 Strona internetowa
Na stronie internetowej PUP zawierającej m.in. oferty pracy, ogłoszenia dot. realizacji określonych projektów, informacje o przedsięwzięciach na rzecz
bezrobotnych i poszukujących pracy, w 2009r. odnotowano ponad 265 000 odwiedzin.

www.pupjaworzno.internetdsl.pl
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ŚRODKI FINANSOWE BĘ
BĘDĄCE W DYSPOZYCJI
POWIATOWEGO URZĘ
URZĘDU PRACY W JAWORZNIE W 2009r.
(Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, Europejski Fundusz Społeczny)

Ogółem-- 14
14259
259822
822zł
zł
Ogółem
29,2%

ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA
DLA BEZROBOTNYCH

4,6%

4 167 587 zł

POZOSTAŁE ŚRODKI NA
REALIZACJĘ ZADAŃ
FAKULTATYWNYCH

649 600 zł
65,2%

ŚRODKI NA
AKTYWIZACJĘ

9 295 476 zł

1%

ŚRODKI Z EFS- PODZIAŁANIE 6.1.2
-REALIZACJA PROJEKTU „NASZĄ DEWIZĄ
PROFESJONALIZM” (skierowanego do
pracowników PUP Jaworzno)

147 159 zł
przyznane
algorytmem

pozyskane

64,7%
ŚRODKI POZYSKANE:
• z rezerwy Funduszu Pracy:
• z UE:
• z Państwowego Funduszu
Osób Niepełnosprawnych
Program „Junior”:
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6 010 199 zł
3 362 100 zł
2 628 900 zł
19 199 zł

35,3%
ŚRODKI PRZYZNANE
ALGORYTMEM
• z Funduszu Pracy:
• z Państwowego Funduszu
Osób Niepełnosprawnych:

3 285 277 zł
3 102 500 zł
182 777 zł
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ADMINISTRACYJNA OBSŁ
OBSŁUGA BEZROBOTNYCH W 2009r.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie jako jednostka administracyjna wykonuje szereg zadań pasywnych związanych z obsługą osób
bezrobotnych. Ilość oraz rodzaj zadań realizowanych w 2009r. przedstawia poniŜsze zestawienie:

Ilość
Ilość dziennie
dziennie obsługiwanych
obsługiwanych osób
osób
Ilość
Ilość obsługiwanych
obsługiwanych kont
kont osobistych
osobistych

700
700
2
2 766
766

Ilość
Ilość wydanych
wydanych
decyzji
decyzji

Ilość
Ilość postanowień
postanowień
wznawiających
wznawiających
postępowanie
postępowanie
administracyjne
administracyjne

Ilość
Ilość wydanych
wydanych
zaświadczeń
zaświadczeń

Ilość
Ilość wydanych
wydanych
legitymacji
legitymacji
ubezpieczeniowych
ubezpieczeniowych

21
21 326
326

323
323

5
5 808
808

1
1 454
454

Ilość
Ilość pism
pism do
do sądów,
sądów,
prokuratury,
prokuratury,
komornika
komornika
ii policji,
policji, zakładów
zakładów
karnych
karnych ii ZUS
ZUS

1
1 454
454
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Ilość
Ilość dokumentów
dokumentów
ubezpieczeniowych
ubezpieczeniowych
przekazanych
przekazanych
do
do ZUS
ZUS za
za
pomocą
pomocą programu
programu
PŁATNIK
PŁATNIK

32
32 000
000

ok.
ok.

Ilość
Ilość wydanych
wydanych
wniosków
wniosków do
do celów
celów
rentowych
rentowych
ii emerytalnych
emerytalnych

189
189

Ilość
Ilość wydanych
wydanych
informacji
informacji PIT-11
PIT-11

Ilość
Ilość udzielonych
udzielonych
informacji
informacji dla
dla
MOPS
MOPS
ii kuratorów
kuratorów

Ilość
Ilość przyznanych
przyznanych
dodatków
dodatków
aktywizacyjnych
aktywizacyjnych

2
2 879
879

2
2 883
883

309
309
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Zakończenie
Przedstawione w sprawozdaniu wyniki realizacji zadań Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego
Rynku Pracy w Jaworznie na lata 2009- 2020 wskazują na osiągniecie pozytywnych rezultatów w postaci: złagodzenia wzrostu
bezrobocia spowodowanego niekorzystną sytuacją gospodarczą, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, reintegracji
społecznej i zawodowej osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym oraz wsparcia rozwoju sektora małej i średniej
przedsiębiorczości na terenie miasta Jaworzna.
Podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie działania w ramach Programu mają odzwierciedlenie
w wyznaczonych kierunkach działań w postaci :
I.

Udzielenia pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz
pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników

•

dysponowano 1 130 ofertami zatrudniania, 646 informacjami o wolnych miejscach zatrudnienia, a takŜe 1 257 miejscami pracy
w ramach form subsydiowanych.

•

podjęto przedsięwzięcia sprzyjające kontaktom osób bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami poprzez organizację:

•



2 edycji Targów Pracy, w których uczestniczyło łącznie 2 500 mieszkańców miasta Jaworzna,



12 giełd pracy na 136 miejsc pracy, w których uczestniczyło ponad 300 osób- realizacja procesu rekrutacji
kandydatów do nowo powstałych firm, m.in. do: Centrum Logistycznego M&M Logistik, Restauracji Mc Donald’s,

zawarto 8 porozumień, w tym porozumienie podpisane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jaworznie oraz Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie dotyczące wspólnej realizacji projektu zintegrowanej
pomocy dla osób podlegających wykluczeniu społecznemu.

II. Zapewnienia odpowiedniej skuteczności zatrudnieniowej z wykorzystaniem instrumentów rynku pracy
•

2 484 osoby skorzystały z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, z czego w ramach staŜu objęto wsparciem 888 osób,

•

podjęto intensywne działania aktywizujące skierowane do osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
w tym do: 1 038 osób do 25 roku Ŝycia, 677 długotrwale bezrobotnych, 928 osób bez kwalifikacji zawodowych, 304 osób powyŜej
50 roku Ŝycia, 66 osób bezrobotnych niepełnosprawnych oraz 159 osób samotnie wychowujących dziecko,
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Zakończenie
•
•

•

III.









udzielono 104 jednorazowych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, oraz dofinansowano koszty wyposaŜenia
lub doposaŜenia 92 stanowisk pracy,
utworzono system teleinformatyczy w postaci subskrypcji sms i e-mail dla pracodawców zainteresowanych otrzymywaniem
informacji nt. działalności tut. Urzędu Pracy. Na przestrzeni roku przesłano 20 informacji i komunikatów do lokalnych
przedsiębiorców będących w bazie subskrybentów,
pozyskano dodatkowe środki finansowe z Funduszu Pracy na zakup 5 kolejnych infokiosków multimedialnych. Łącznie
tut. Urząd dysponuje juŜ 22 infokioskami przeznaczonymi do udostępniania internetowej bazy ofert pracy oraz informacji
nt. świadczonych przez Urząd usług.
Objęcia działaniami aktywizującymi osoby bezrobotne i poszukujące pracy w celu zwiększenia ich mobilności
zawodowej na rynku pracy
w zakresie poradnictwa zawodowego udzielono 3 571 osobom porad indywidualnych i grupowych, 322 osobom informacji
zawodowych, zorganizowano zajęcia aktywizacyjne w ramach Klubu Pracy, w których uczestniczyło 357 osób;
przeprowadzono 12 prelekcji w szkołach na temat aktualnych wymagań pracodawców względem przyszłych pracowników,
w których uczestniczyło 267 uczniów;
w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na terenie miasta Jaworzna podjęto przedsięwzięcia, mające na celu: promowanie
poradnictwa zawodowego, upowszechnienie usług świadczonych przez PUP Jaworzno, promowanie planowania własnej
kariery, zacieśnianie współpracy pomiędzy doradcami zawodowymi, pedagogami, psychologami, nauczycielami, pracującymi
w róŜnych instytucjach i placówkach w Jaworznie, w których łącznie wzięło udział blisko 400 osób;
zorganizowano szkolenia grupowe i indywidualne, którymi objęto 819 osób, w tym 379 kobiet. Szczególnym wsparciem przy
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych objęto osoby defaworyzowane na rynku pracy: bezrobotne do 25 roku Ŝycia (239 osób),
bez doświadczenia zawodowego (237), powyŜej 50 roku Ŝycia (97) czy teŜ bez kwalifikacji zawodowych (181);
sfinansowano 16 osobom koszty egzaminów i licencji, a takŜe 18 osobom koszty studiów podyplomowych;
zrealizowano 10 programów, z czego 9 na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej bezrobotnych. W ramach pozyskanych dodatkowych środków zaktywizowano ponad 1200 osób bezrobotnych.
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Przemiany zachodzące na rynku pracy oraz nowe zadania wynikające z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy wymagają skuteczności i zaangaŜowania ze strony tut. Urzędu Pracy.
Zgodnie z załoŜeniami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tut. Urząd juŜ w 2009 roku podjął działania
zmierzające do wyodrębnienia w strukturach Urzędu Centrum Aktywizacji Zawodowej. Celem CAZ-u jest ukierunkowanie działań
Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie na realizację podstawowych usług i instrumentów rynku pracy, tj. pośrednictwa pracy,
poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacji szkoleń, a takŜe
wzmocnienie prymatu działań aktywizujących nad działaniami pasywnymi. Wyodrębnienie CAZ-u pozwoli na skupienie się na
potrzebach coraz trudniejszych klientów oraz ułatwi podejmowanie bardziej zindywidualizowanych działań aktywizujących na ich
rzecz.
Próbując sprostać wymaganiom lokalnego rynku pracy, w szczególności zaspokojenia potrzeb zatrudnieniowych przedsiębiorców,
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie w 2010 roku rozpocznie realizację projektu „Naprzeciw zmianom – badanie trendów
gospodarczych miasta Jaworzna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Poddziałania 8.1.2 PO KL. Projekt ma charakter badawczy, a jego celem jest przeprowadzenie badań i analiz
lokalnego rynku pracy w zakresie dynamiki zmian gospodarczych w mieście Jaworznie, ich przewidywanego wpływu na profil
działalności przedsiębiorstw, kształtu jaworznickiego rynku pracy oraz zbieŜności potrzeb lokalnego rynku pracy z systemem
edukacyjnym i ofertą szkoleniową. Efektem projektu będzie opracowana publikacja, która zostanie zaprezentowana na konferencji
kończącej realizację projektu w 2011r. Powstała w wyniku badań dogłębna analiza pomocna będzie w kształtowaniu świadczonych
przez tut. Urząd Pracy usług i instrumentów rynku pracy dostosowanych do zapotrzebowania lokalnych pracodawców.
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