POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno,
tel. centrala: 32 618-19-00, fax 32 618-19-01
e-mail: urzad@pup-jaworzno.pl, www.pup-jaworzno.pl

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W 2013r.
„PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA
ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO
RYNKU PRACY W JAWORZNIE NA LATA 2009 - 2020”

Jaworzno, styczeń 2014r.

Wstęp
Sprawozdanie z realizacji w 2013r. „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
w Jaworznie na lata 2009 – 2020” to sporządzany rokrocznie dokument, określający przedsięwzięcia i zadania jakie
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie podejmował w okresie sprawozdawczym, zmierzając do realizacji celów
i kierunków działań zapisanych w Programie.
Kierując się założeniami Programu, a także 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 dążono do zwiększenia
poziomu zatrudnienia oraz pobudzenia i utrzymania aktywności zawodowej mieszkańców Jaworzna.
Podjęte w 2013r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie przedsięwzięcia zmierzające do osiągnięcia
założeń programu zostały skupione wokół następujących obszarów:
•

partnerstwo i dialog na szczeblu lokalnym i regionalnym (w tym pozyskanie pracodawców do współpracy);

•

kompleksowość udzielanego wsparcia;

•

koncentracja środków na realizację autorskich projektów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej;

•

komplementarność działań z priorytetami regionalnej i krajowej polityki rynku pracy.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono celem zapewnienia rzetelnej i wiarygodnej informacji na temat stopnia
zaawansowania realizacji przedmiotowego Programu w ramach działań podejmowanych przez Powiatowy Urząd
Pracy w Jaworznie we współpracy z partnerami rynku pracy .
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POZIOM BEZROBOCIA W JAWORZNIE
Stopa bezrobocia rejestrowanego w m. Jaworznie na koniec 2013r. ukształtowała się na poziomie 10,8%, tj. o 0,4 pkt proc. poniżej
stopy bezrobocia odnotowanej dla woj. śląskiego (11,2%) i o 2,6 pkt. proc. poniżej wskaźnika krajowego (Polska 13,4%).
Osób bezrobotnych w końcu 2013r. w ewidencji PUP w Jaworznie pozostawało zarejestrowanych 3 206, w tym 1 879 kobiet
i 1 327 mężczyzn.
Poziom bezrobocia w Jaworznie w ujęciu rocznym:
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PŁYNNOŚĆ
YNNOŚĆ BEZROBOCIA
Łącznie na przestrzeni 2013r. zarejestrowano 5 935 bezrobotnych, natomiast z ewidencji osób bezrobotnych wyłączono 6 178 osób
(w tym 44% z powodu podjęcia zatrudnienia, a 29% w wyniku nie zgłoszenia się na wskazany termin w celu potwierdzenia gotowości
do podjęcia pracy).
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3 449
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5 935
osoby
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DZIAŁANIA AKTYWIZACYJNE SKIEROWANE DO OSÓB BEZROBOTNYCH
I POSZUKUJĄCYCH PRACY WPŁYWAJĄCE NA POBUDZENIE I UTRZYMANIE
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

W ramach działań aktywizacyjnych wsparciem w 2013r. objęto

6 784

osoby

1.

PORADNICTWO ZAWODOWE
w zakresie udzielania porad, informacji zawodowych oraz prelekcji

4 354

osoby

2.

REALIZACJA USŁUG, INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY I FORM WSPIERAJĄCYCH
ZATRUDNIENIE z wykorzystaniem środków finansowych
m.in.: staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej, refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska
pracy, szkolenia (w tym z zakresu umiejętności poszukiwania pracy)

1 228

osób

3.

POŚREDNICTWO PRACY
w zakresie zatrudnienia niesubsydiowanego

742

osoby

4.

ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE
realizowane w ramach Klubu Pracy

460

osób
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REALIZACJA USŁUG I INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY
ORAZ FORM WSPIERAJĄCYCH ZATRUDNIENIE
z wykorzystaniem środków finansowych

W ramach aktywnych form wsparcia Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie zaktywizował 1
Liczba osób
objętych
wsparciem

228 osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Osoby, które
ukończyły
aktywną formę

Efektywność programu *
Wydatkowane środki
liczbowa

%

Szkolenia

308

292

122

42%

795 525 zł

Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy w ramach Klubu Pracy

121

112

26

23%

78 373 zł

Staż

496

406

238

59%

2 793 483 zł

Prace społecznie użyteczne

116

116

19

16%

40 906 zł

Prace interwencyjne

15

14

8

57%

51 656 zł

Roboty publiczne

67

59

27

46%

301 055 zł

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

48

48

48

100%

974 100 zł

Refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy

44

44

44

100%

521 230 zł

Studia podyplomowe

5

1

1

100%

18 592 zł

Refundacja składki ZUS

2

2

2

100%

3 207 zł

Opieka nad dzieckiem

6

4

2

50%

1 644 zł

1 228

1 098

537

49%

5 579 770 zł

* Zgodnie z wytycznymi MPiPS efektywność programu liczona jest w okresie do 3 miesięcy od ukończenia udziału w programie, stąd też ostateczna efektywność w/wym. programów zostanie zaktualizowana
wg stanu na 31 marca br.
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AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA
RYNKU PRACY POPRZEZ REALIZACJĘ USŁUG I INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY
(art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określiła kategorie bezrobotnych zaliczanych do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
W stosunku do w/wym. osób Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie stosował różnorodne formy aktywizacji zawodowej:

Osoby
do 25
roku

• Szkolenia

Osoby
powyżej
50 roku
życia

Długotrwale
bezrobotni

Osoby
niepełnosp
rawne

Osoby bez
kwalifikacji
zawodowych

Osoby bez
wykształcenia
średniego

Osoby bez
doświadczenia
zawodowego

Kobiety, które
nie podjęły
zatrudnienia
po urodzeniu
dziecka

Samotnie
wychowujący
co najmniej
jedno dziecko
do 18 roku
życia

Osoby, które
po odbyciu
kary
pozbawienia
wolności nie
podjęły
zatrudnienia

118

41

83

14

79

122

92

16

20

8

35

28

76

5

23

54

42

10

14

-

309

32

147

27

111

65

301

45

21

1

• Prace społecznie użyteczne

4

62

99

10

31

88

16

18

24

4

• Roboty publiczne

1

32

37

2

9

52

8

8

9

2

• Refundacja kosztów
doposażenia stanowiska pracy

15

3

10

2

4

10

10

2

3

-

• Jednorazowe środki na
podjecie działalności
gospodarczej

10

1

9

2

2

8

10

2

1

-

• Pozostałe formy

10

1

10

1

5

1

11

5

5

-

• Szkolenia z zakresu
umiejętności poszukiwania
pracy w ramach Klubu Pracy
• Staż

(prace interwencyjne, studia podyplomowe,
refundacja składki ZUS, opieka nad dzieckiem )

Uwagi: Uczestnik danej formy aktywizacji może być ujęty w więcej niż jednej grupie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, np.: uczestnik szkolenia był osobą do 25r. życia, bez kwalifikacji
zawodowych, która pozostawała długotrwale bezrobotna.
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POŚREDNICTWO PRACY
UDZIELENIE POMOCY BEZROBOTNYM I OSOBOM POSZUKUJĄCYM PRACY W UZYSKANIU ODPOWIEDNIEGO ZATRUDNIENIA
ORAZ PRACODAWCOM W ZNALEZIENIU ODPOWIEDNICH PRACOWNIKÓW
Ilość ofert pracy będących w dyspozycji PUP:
- Oferty pracy niesubsydiowanej
- Oferty subsydiowane

1 855
- 1 165
- 690

Oferty pracy niesubsydiowanej zgłaszano najczęściej w zawodach: kierowca kat. C + E, D, mechanik
samochodowy, kucharz, pomoc kuchenna, kelner, zawody budowlane, sprzedawca, lekarz (różnych
specjalności), operator koparko – ładowarki, fryzjer, pracownik ochrony mienia i osób, stolarz, monter instalacji
sanitarnych, kierownik sklepu, kierownik ds. zaopatrzenia, kierownik ds. klientów, magazynier, pakowacz.
Oferty subsydiowane zgłaszano najczęściej w zawodach: pracownik biurowy, asystent ds. księgowości, fryzjer,
robotnik gospodarczy, kelner, kosmetyczka, magazynier, sprzedawca, pomoc kuchenna, opiekunka, technik
handlowiec, technik farmaceutyczny.

Ilość ofert pracy w ramach EURES
/Europejskie Służby Zatrudnienia/

488

Najwięcej ofert dotyczyło zawodów : spawacz, stolarz, kelner, barman, kucharz, recepcjonista hotelowy,
opiekun osób starszych, operator CNC, pielęgniarka, robotnik budowlany, monter co, kierowca, rzeźnik –
wykrawacz, pracownik sezonowy (zbiór owoców).
Oferty pracy pochodziły głównie od pracodawców z: Niemiec, Wlk. Brytanii, Austrii, Norwegii, Belgii, Czech,
Francji, Holandii i Hiszpanii.

Ilość ofert pracy przekazanych z ościennych urzędów
pracy na prośbę pracodawcy celem upowszechnienia

573

Oferty najczęściej przekazywano w zawodach: kierowca C+E, kucharz, monter instalacji sanitarnych, spawacz,
przedstawiciel handlowy, ślusarz, pomoc kuchenna, windykator.

PODEJMOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ SPRZYJAJĄCYCH KONTAKTOM OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Z PRACODAWCAMI:
•

zorganizowanie 2 edycji Targów Pracy:
- Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości, na których połączono płaszczyznę edukacji, przedsiębiorczości i zatrudnienia
- Integracyjne Targi Pracy, które miały m.in. na celu promocję zatrudnienia osób niepełnosprawnych i kreowania pozytywnego wizerunku idei rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Łącznie na Targach przedstawiono 962 oferty pracy na 1444 miejsca pracy. Efektywność 227 zatrudnionych.
• zorganizowanie 44 Giełd Pracy, w wyniku których 46 osób podjęło pracę. Na szczególną uwagę zasługuje giełda zorganizowana dla
- Majster RCMB S.A. w Rzeszowie na stanowisko sprzedawca – 50 miejsc pracy oraz magazynier - 4 miejsca pracy. W wyniku zorganizowanej giełdy pracy 6 osób zostało zatrudnionych, ok. 15 osób
planowanych jest do zatrudnienia w styczniu 2014r. Na pozostałe miejsca pracy ( ok 30. miejsc pracy) zaplanowano kolejną Giełdę Pracy w styczniu 2014 roku.
- NOMIR w Jaworznie na stanowisko sprzedawca - 3 miejsca pracy. W wyniku giełdy pracy 2 osoby zostały zatrudnione.
- FUD – MEN S.J. w Jaworznie na stanowisko montażysta – 3 miejsca pracy. W wyniku giełdy pracy 2 osoby zostały zatrudnione.
- FORNIT Sp. z o.o. w Jaworznie na stanowisko operator centrum obróbczego /pomocnik – 2 miejsca pracy. W wyniku giełdy pracy 2 osoby zostały zatrudnione.
Pozostałe giełdy pracy zorganizowano dla pracodawców, którzy zgłosili ofertę pracy na pojedyncze miejsca pracy.

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU POZYSKANIE OFERT PRACY I ICH WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ
• utrzymanie kontaktu z pracodawcami dotychczas współpracującymi (954 kontaktów), pozyskanie do współpracy 170 nowych pracodawców, w tym w ramach bezpośrednich wizyt
u pracodawców (560 wizyt)
• udostępnianie ofert pracy będących w dyspozycji tut. Urzędu na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu - w gablotach informacyjnych, na ekranie multimedialnym, a także za pomocą
infokiosków multimedialnych zlokalizowanych w dzielnicach miasta Jaworzna, portalu publicznych służb zatrudnienia (CBOP) oraz w systemie „Zielona Linia”,
• stała współpraca z ościennymi urzędami pracy w zakresie wymiany informacji o ofertach pracy „trudnych do realizacji” - upowszechnienie oferty pracy na prośbę pracodawcy - przede wszystkim do
urzędów pracy: Sosnowiec, Mysłowice, Katowice, Chrzanów, Tychy, Dąbrowa Górnicza,
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PROMOWANIE I ŚWIADCZENIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO
Ilość osób objętych wsparciem w 2013 r. w ramach poradnictwa zawodowego
Porady indywidualne
Porady grupowe
Informacja zawodowa indywidualna
Informacja zawodowa grupowa
Prelekcje w jaworznickich szkołach

4 354

osoby

2 036
154

osób
osoby

1 083
112
53
dla 969
w 15

osoby
osób
prelekcje
uczniów
szkołach

UDZIAŁ
UDZIAŁ W OGÓ
OGÓLNOPOLSKIM TYGODNIU KARIERY
•
•
•

•

•
•

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery - corocznej akcji Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej organizowanej pod patronatem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej - przeprowadzono działania mające na celu promowanie i rozwój poradnictwa zawodowego.
Hasło przewodnie OTK 2013 tj. "Odkryj talenty swojego dziecka" miało na celu wzmocnienie świadomości potrzeby wsparcia dla lepszej edukacji, pracy i kariery każdego obywatela.
W ramach OTK zrealizowano warsztaty pn. "Talenty przydatne w pracy" dla uczniów jaworznickich szkół. Celem warsztatów było omówienie roli talentów w życiu zawodowym
każdego człowieka - trening umiejętności i kompetencji zawodowych. W 6 edycjach warsztatów uczestniczyło łącznie 65 uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów. Warsztaty
zorganizowano w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie.
Celem integracji lokalnego środowiska na rzecz upowszechcniania poradnictwa zawodowego przeprowadzono edycję warsztatów dla szkolnych doradców zawodowych
pn. "Znaczenie talentów w świecie pracy". W warsztatach uczestniczyło łącznie 4 doradców zawodowych - przeprowadzono trening umiejętności w zakresie prowadzenia porad
zawodowych dla uczniów. Warsztaty zorganizowano w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie.
Przygotowano i zaprezentowano wystąpienie na konferencję pn. "Rola szkoły w kształtowaniu świadomości zawodowej młodzieży". Konferencja odbyła się w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Jaworznie.
Łącznie w ramach OTK wzięło udział 69 osób.

ZORGANIZOWANIE SPOTKAŃ
SPOTKAŃ POŚ
POŚWIĘ
WIĘCONYCH PROBLEMATYCE DORADZTWA ZAWODOWEGO W MIEŚ
MIEŚCIE
Z inicjatywy Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie na przestrzeni marca i kwietnia 2013r. zorganizowano spotkania z doradcami zawodowymi oraz Naczelnikiem Wydziału
Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, mające na celu określenie potrzeb w zakresie wsparcia uczniów przede wszystkim ostatnich klas gimnazjów, przy wyborze zawodu oraz
wypracowanie formy współpracy z placówkami szkolnymi.
W wyniku spotkań opracowano ostateczny model współpracy polegający na wymianie informacji, doświadczeń, terminów realizacji prelekcji dla gimnazjalistów, który jest aktualnie
wdrażany.
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WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
UDZIELANIE PRZEDSIĘ
PRZEDSIĘBIORCOM WSPARCIA FINANSOWEGO PRZY TWORZENIU NOWYCH MIEJSC PRACY
W wyniku udzielonych refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia nowo powstałych stanowisk pracy, zatrudnienie podjęły
44 osoby, w tym:
- 28 osób w ramach stanowisk sfinansowanych w 2013 r.
- 16 osób w ramach uzupełnienia stanowisk pracy utworzonych w latach ubiegłych (fluktuacja kadry).
Najczęściej dokonywano refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowisk: mechanik samochodowy, pracownik biurowy,
montażysta, fryzjer.
W 2013 r. dokonano refundacji kosztów poniesionych z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne w związku
zatrudnieniem skierowanych bezrobotnych na 3 stanowiska pracy.
Osoby bezrobotne zostały zatrudnione na stanowisku: sprzedawca, wulkanizator oraz pomocnik stolarza.

UDZIELANIE WSPARCIA FINANSOWEGO OSOBOM PODEJMUJĄ
PODEJMUJĄCYM DZIAŁ
DZIAŁALNOŚĆ
ALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
GOSPODARCZĄ
Dzięki wsparciu w formie bezzwrotnego dofinansowania podmiotów gospodarczych powstających w m. Jaworznie 48 podjęło
działalność gospodarczą.
Osoby, które otrzymały wsparcie, najczęściej podejmowały działalność gospodarczą w zakresie usług: remontowo – budowlanych,
prawniczych, pośrednictwa ubezpieczeniowego, kosmetyczno – fryzjerskich, usługi gastronomicznych, informatycznych oraz w zakresie
mechaniki samochodowej.

Łącznie na powyższe wsparcie wydatkowano 1 498 537 zł,
tj. 27 % środków, jakie pozostawały w dyspozycji Urzedu na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
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BUDOWA PARTNERSKIEGO MODELU WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI
I INSTYTUCJAMI Z LOKALNEGO RYNKU PRACY
WSPÓŁPRACA
Z INWESTORAMI
WCHODZĄCYMI NA RYNEK
PRACY W JAWORZNIE

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie w związku z pozyskanymi informacjami nt. inwestorów prowadzących inwestycje na terenie miasta Jaworzna - nawiązał
kontakt z 16 pracodawcami przedstawiając ofertę współpracy, w tym przeprowadzenia rekrutacji na nowe miejsca pracy.
Na szczególną uwagę zasługują:
RCMB S.A. „MAJSTER” w Rzeszowie - w trakcie spotkania z kierownikiem ww. sklepu (oddział w Trzebini) pozyskano oferty pracy na stanowisko sprzedawcy
- 50 miejsc pracy i magazynier - 4 miejsca pracy. W wyniku zorganizowanej giełdy pracy 6 osób zostało zatrudnionych, ok. 15 osób planowanych jest do
zatrudnienia w styczniu 2014r. Na pozostałe miejsca pracy (ok 30. miejsc pracy) zaplanowano kolejną Giełdę Pracy w styczniu 2014 r.
BRICOMAN Polska Sp. z o.o. w Warszawie – pozyskano ofertę pracy na stanowisko: sprzedawca – magazynier - 30 miejsc pracy. Zaplanowano Giełdę Pracy
na miesiąc styczeń 2014r.

UDZIAŁ W JAWORZNICKIM
FORUM DORADZTWA
ZAWODOWEGO

Dnia 13 listopada 2013r. została podpisana przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie deklaracja przystąpienia do Jaworznickiego Forum Doradztwa
Zawodowego. Działalność JFDZ ma na celu zintegrowanie środowiska związanego z doradztwem edukacyjno - zawodowym, prowadzenie wspólnych
projektów, wymianę doświadczeń, wspieranie przedsięwzięć na rzecz edukacji i zatrudnienia, poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów doradztwa
zawodowego.
W ramach prac JFDZ tut. Urząd Pracy uczestniczył w spotkaniach roboczych dotyczących wypracowania pomysłów konkretnych działań, które można
zrealizować na terenie Jaworzna dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie poradnictwa zawodowego. Pierwszym wspólnym projektem była realizacja
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2013, w ramach którego tut. Urząd Pracy był współorganizatorem konferencji "Rola szkoły w kształtowaniu świadomości
zawodowej młodzieży", podczas której pracownik tut. Urzędu Pracy przedstawił prezentację pn. „Ścieżki kariery absolwentów szkół – doświadczenia
Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie w zakresie realizacji usług rynku pracy dla młodzieży”

BADANIE LOKALNEGO
RYNKU PRACY

PROMOCJA
SPÓŁDZIELCZOŚCI
SOCJALNEJ

PARTNERSTWA
zawarte w 2013r.
w ramach porozumień:
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Mając na uwadze znaczenie Pracodawców w kształtowaniu lokalnego rynku pracy tut. Urząd przeprowadził badania sondażowe popytu na pracę mające na celu
m.in. ustalenie na 2013 rok potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy, planów zwolnień oraz zaplanowanie form subsydiowanych i szkoleń.
Na podstawie pozyskanych 179 kwestionariuszy (rozesłane do 1637 Pracodawców ) zdiagnozowano, iż:
Pracodawcy określili potrzeby kadrowe na 494 miejsca pracy w ramach form niesubsydiowanych, 552 stanowiska w ramach form subsydiowanych,
38 pracodawców zadeklarowało potrzeby szkoleniowe, natomiast w zakresie planów zwolnień wskazano, iż 98 osób może utracić zatrudnienie,
w tym 19 osób w związku z uzyskaniem uprawnień emerytalnych.
Planowanie potrzeb kadrowych, w tym także uwzględniajace formy subsydiowane nie pozostaje bez znaczenia przy udzielaniu wsparcia pracodawcom.
W grudniu 2013r. wystosowano kwestionariusze do badania sondażowego popytu na pracę na rok 2014.
W 2013r. tutejszy Urząd Pracy prowadził działania wspierające powstanie spółdzielni socjalnej na terenie Jaworzna. W ramach powyższego organizowano
spotkania z potencjalnymi członkami - założycielami spółdzielni socjalnej. Zorganizowano spotkania z przedstawicielem Ośrodka Wsparcia Spółdzielczości
Socjalnej z Rudy Śląskiej. Dodatkowo nawiązano współpracę z Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych w Jaworznie. Celem współpracy była promocja
spółdzielczości socjalnej oraz upowszechnienie wiedzy na temat ekonomii społecznej. Pomimo licznych spotkań i zaangażowania Urzędu w utworzenie
spółdzielni inicjatorzy wycofali się z projektu.
o wspólnej realizacji projektu zintegrowanej pomocy dla osób podlegających wykluczeniu społecznemu – Centrum Integracji Społecznej – zawarte pod
patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna ze Stowarzyszeniem „REDA” w Jaworznie i MOPS w Jaworznie,
w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w 2013r. - z MOPS w Jaworznie,
o współpracy w zakresie wymiany danych za pośrednictwem platformy komunikacyjnej - z MOPS w Jaworznie,
w sprawie obsługi systemu Zielona Linia zawarte z Komendą OHP w Warszawie.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie

ŁAGODZENIE NEGATYNYCH SKUTKÓW ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH
PRZEPROWADZANYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW JAWORZNA

FIAT AUTO POLAND S.A w Tychach - W związku ze zwolnieniami grupowymi w Fiat Auto Poland S.A w Tychach obejmującymi 47 osób, zorganizowano na terenie firmy
2 spotkania w ramach Terenowego Punktu Informacyjnego, w którym uczestniczyli pracownicy z PUP Katowice, PUP Mysłowice, PUP Jaworzno, PUP Pszczyna i PUP
Bielsko Biała. Punkty te miały na celu udzielanie informacji nt rejestracji, wysokości zasiłku dla bezrobotnych, ofert pracy, szkoleń. Dodatkowo pracownicy tut. Urzędu
udostępniali „Informatory dla osób zagrożonych utratą pracy”.
- W celu podjęcia działań aktywizacyjnych w stosunku do osób objętych zwolnieniami jw., tut. Urząd opracował program i uzyskał dodatkowe środki z przeznaczeniem
na aktywizację osób zwalnianych z Fiat Auto Poland S.A. Tychy. W ramach programu 31 osób uczestniczyło w szkoleniach zawodowych oraz z zakresu
przedsiębiorczości, 2 osoby zostały objęte stażem, 2 osoby otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, natomiast 5 osób podjęło zatrudnienie
w ramach doposażenia/ wyposażenia stanowisk pracy.
- Łącznie 40 osób (byłych pracowników firmy jw.) utraciło status osoby bezrobotnej z powodu: podjęcia pracy (30 osób), podjęcia własnej działalności (2 osoby), nie
zgłoszenie się na termin ( 7 osób), długotrwałej choroby (1 osoba)
Firmy kooperujące z FIAT AUTO POLAND S.A . w Tychach - WUP w Katowicach przesłał do tut. Urzędu w miesiącu styczniu 2013r. wykaz 76 kooperantów z Fiat Auto
Poland S.A, w których mogą nastąpić zwolnienia grupowe spowodowane ograniczeniem produkcji w tyskiej Fabryce Fiata. Łącznie 10 osób, które utraciły zatrudnienie
z kooperujących firm dokonało rejestracji w tut. Urzędzie, z czego 8 osób utraciło status z powodu: podjęcia pracy ( 5 osób), nie zgłoszenia się na wskazany termin oraz
rezygnacji ze statusu na własny wniosek (3 osoby).
TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III – zwolnienia grupowe objęły 84 osoby, z czego 78 osób zarejestrowało się w tut. Urzędzie. Większość
osób spełniała warunki do świadczeń przedemerytalnych, pozostałe zostały objęte aktywizacją zawodową.
Śląski Zakład Przewozów Regionalnych w Katowicach– w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie dokonało rejestracji 10 osób, spośród których 6 osób podjęło pracę,
a pozostałe nadal są objęte aktywizacją zawodową.
Centrum Szkoleniowo Konferencyjne NOT Sp. z o.o. Jaworzno – 46 osób przewidzianych do zwolnienia, z czego 21 osób dokonało rejestracji końcem roku 2013.
Osoby te objęte są procesem aktywizacji zawodowej.
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ZASTOSOWANIE METOD I INSTRUMENTÓW SPRZYJAJĄCYCH AKTYWIZACJI
Z UWZGLĘDNIENIEM EKONOMII SPOŁECZNEJ I PARTNERSTWA LOKALNEGO
Działanie podjęte w celu aktywizacji bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy i wykluczonych społecznie
AKTYWIZACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie w zakresie działań związanych z rehabilitacją zawodową objął wsparciem 82 osoby niepełnosprawne, w tym:
• 2 osobom niepełnosprawnym przyznano środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym 1 osobie bezrobotnej w zakresie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz 1 osobie
niepełnosprawnej poszukującej pracy w zakresie agencji fotograficznej i reklamowej,
• zatrudniono 3 osoby niepełnosprawne w ramach umów o refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy, w tym: 1 osobę bezrobotną w ramach umowy zawartej w 2013 roku (stanowisko:
pracownik księgowości) oraz 1 osobę bezrobotną i 1 osobę poszukującą pracy w ramach uzupełnienia stanowiska pracy utworzonego w 2011 roku (stanowisko: kosmetyczka),
• zatrudniono 1 osobę niepełnosprawną bezrobotną w ramach umowy w sprawie jednorazowej refundacji poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne
w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego (stanowisko: sprzedawca),
• 10 osób bezrobotnych niepełnosprawnych objęto pracami społecznie – użytecznymi. 2 osoby bezrobotne niepełnosprawne zostały zatrudnione w ramach robót publicznych,
• zatrudniono 2 osoby niepełnosprawne poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu w ramach prac interwencyjnych,
• szkoleniami objęto 19 osób ( w tym 14 osób bezrobotnych i 5 poszukujących pracy), natomiast w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy wzięło udział 5 osób bezrobotnych.
• stażem objęto 38 osób niepełnosprawnych (w tym 27 osób bezrobotnych i 11 poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu) na stanowiskach: pomoc kuchenna, sprzedawca, pracownik
biurowy, cukiernik, pokojowa, florysta, asystent księgowości.
Ponadto 31 osób niepełnosprawnych podjęło pracę lub inną formę zarobkową
Mając na uwadze promocję zatrudnienia także osób niepełnosprawnych i kreowanie pozytywnego wizerunku idei rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy
w Jaworznie zorganizował 17 września 2013 r. Integracyjne Targi Pracy. Gośćmi na Targach Pracy byli poseł na Sejm Marek Plura, dyrektor śląskiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, Anna Wandzel oraz przewodniczący śląskiego oddziału Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Tomasz Jakubiec, którzy dodatkowo indywidualnie
rozmawiali z osobami niepełnosprawnymi, a także przeprowadzili prelekcje na tematy z zakresu rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością oraz ulg i uprawnień dla pracodawców
zatrudniających osoby z niepełnosprawnością.

PUNKT INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ
W związku z kontynuacją w 2013r. współpracy, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaworznie, na rzecz wspólnych klientów, w ramach Projektu „AWR – Akademia Własnego Rozwoju” Program
Aktywnej Integracji w Jaworznie w zakresie działalności Punktu Integracji Społecznej i Zawodowej (Klub Integracji Społecznej) – tut. Urząd Pracy na mocy porozumienia wytypował 29 osób bezrobotnych,
spełniających warunki programu, celem objęcia procesem rekrutacji do udziału w zajęciach prowadzonych w ramach punktu jw.

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W JAWORZNIE
Współpracę z Centrum Integracji Społecznej, w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tut. Urząd Pracy realizuje od 2007 r. W styczniu 2013r.
w ramach kontynuacji współpracy, zawarte zostało kolejne Porozumienie pod patronatem Prezydenta miasta Jaworzna o wspólnej realizacji projektu zintegrowanej pomocy dla osób podlegających
wykluczeniu społecznemu w 2013r. w ramach CIS w Jaworznie. Partnerami Projektu jest Stowarzyszenie „REDA” w Jaworznie, tut. Urząd Pracy oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie.
W zajęciach z zakresu reintegracji społeczno - zawodowej uczestniczy łącznie 30 osób. W 2013r. tut. Urząd Pracy, zgodnie z zawartym porozumieniem skierował do uczestnictwa w Centrum 24 osoby
długotrwale bezrobotne (pozostałych kandydatów do uczestnictwa w CIS skierował MOPS).

AKTYWIZACJA DŁUZNIKÓW ALIMENTACYJNYCH
W 2013r. objęto aktywizacją zawodową 27 dłużników alimentacyjnych, spośród których 25 pozbawiono statusu osoby bezrobotnej z powodu:
- podjęcia zatrudnienia (12 osób) oraz podjęcia działalności gospodarczej (1 osoba)
- rozpoczęcia zajęć w CIS (1 osoba), niezgłoszenia się w wyznaczonym terminie w związku z objęciem aktywizacją (10 osób), odmowy przyjęcia propozycji pracy (1 osoba).
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INICJOWANIE I REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW
AKTYWIZACJI RYNKU PRACY
W 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie realizował 14 programów, w tym 11 programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych:
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„NASZE WSPARCIE
- TWÓJ SUKCES”
Poddziałanie 6.1.3. PO KL
OKRES REALIZACJI
WARTOŚĆ
PROGRAMU

PLANOWANA ILOŚĆ
UCZESTNIKÓW
CEL GŁÓWNY

REZULTATY
PROJEKTU
OSIAGNIETE
W 2013R.
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styczeń 2013 – grudzień 2013
2.181.500,00 zł (kwota dofinansowania)

„KUŹNIA PRZYSZŁYCH
PRACOWNIKÓW”
Poddziałanie 7.2.1. PO KL
kwiecień 2013 – czerwiec 2015
873.456,00 zł *, kwota
dofinansowania: 847.252,32 zł,
wkład własny: 26.203,68 zł
kwota na 2013 r. - 69.334,72 zł

„MŁODZI, AKTYWNI,
KREATYWNI”
Poddziałanie 6.1.1. PO KL
marzec 2013 – luty 2015
1.001.057,60 zł*
(kwota dofinansowania)
kwota na 2013r.- 127.303,88 zł

280 osób

80 osób

80 osób

zwiększenie szans osób bezrobotnych na
lokalnym rynku pracy na podjęcie
zatrudnienia poprzez zastosowanie
kompleksowego systemu działań
aktywizujących, a przede wszystkim
osób znajdujących się w szczególnej
sytuacji na rynku pracy

podniesienie poziomu aktywności
zawodowej oraz zwiększenie
szans na podjęcie zatrudnienia
osób w wieku do 27 roku życia
zagrożonych wykluczeniem
społecznym zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Jaworznie na przestrzeni
2013 - 2015

podniesienie poziomu aktywności
zawodowej oraz zwiększenie
szans na podjęcie zatrudnienia
przez młode osoby bezrobotne do
27 roku życia, zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Jaworznie

Staże - 180 osób
Szkolenia zawodowe - 133 osób
Przyznanie jednorazowo środków na
rozpoczęcie działalności gospodarczej 25 osób
W ramach doposażenia/ wyposażenia
stanowisk pracy zostało zatrudnionych
5 osób bezrobotnych.

Poradnictwo zawodowe
i psychologiczne – 41 osób
Szkolenia zawodowe - 20 osób
Staże- 21 osób

Opracowanie Indywidualnego
Planu Działań- 56 osób
Staże - 40 osób
Szkolenia zawodowe - 10 osób

„KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”
Działanie 6.2 PO KL”
Projekt systemowy, realizowany w partnerstwie
z WUP w Katowicach (lider projektu)
oraz Powiatowymi Urzędami Pracy woj. śląskiego

czerwiec 2013 – maj 2015
39 500 000,00 zł,
wartość projektu przypadająca na Urząd Pracy
w Jaworznie: 705.230,00 zł *(w tym kwota dofinansowania:
608.722,60 zł, wkład własny: 96 507,40 zł)
kwota na 2013 r. - 21.076,56 zł
29 osób
promocja i rozwój przedsiębiorczości w naszym regionie
W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 29 osób
bezrobotnych. Aktywizacja zawodowa realizowana będzie
poprzez opracowanie IPD, skierowanie na szkolenia
z zakresu przedsiębiorczości oraz doradztwo w zakresie
prowadzenia własnej firmy. W ramach projektu
przewidziano również wypłatę dotacji na podjecie
działalności gospodarczej dla 24 osób.
Indywidualny Plan Działania - 27 osób
Szkolenia z przedsiębiorczości- 12 osób
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INICJOWANIE I REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW
AKTYWIZACJI RYNKU PRACY
Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„PROFESJONALIŚCI”
Poddziałanie 6.1.2 PO KL

„PROFESJONALIŚCI II”
Poddziałanie 6.1.2 PO KL

OKRES REALIZACJI

luty 2012 – luty 2013

WARTOŚĆ
PROGRAMU/

• 228.800,00 zł * (kwota dofinansowania)
• 103.610,96 zł, kwota
• 185.086,35 zł*, kwota dofinansowania:
dofinansowania: 88.069,32 zł,
157.323,40 zł, wkład własny: 27.762,95 zł • kwota na 2013 r. - 2.730,60 zł
wkład własny: 15.541,64 zł)
• kwota na 2013 r. – 92.126,06 zł
• kwota na 2013 r. - 14.815,09 zł 4 pracowników
60 osób
4 pracowników

PLANOWANA ILOŚĆ
UCZESTNIKÓW
CEL GŁÓWNY

REZULTATY
PROJEKTU
OSIAGNIETE
W 2013R.

zwiększenie skuteczności
i dostępności usług rynku pracy
kierowanych do klientów
Powiatowego Urzędu Pracy
w Jaworznie na przestrzeni 2012 2013
W miesiącu lutym 2013r. tut.
Urząd zakończył realizację
projektu, w ramach którego
zatrudnionych zostało
4 pracowników (2 pośredników
pracy i 2 doradców
zawodowych).
Ponadto opracowano i wydano
informatory nt. usług,
instrumentów oraz form
wspierających zatrudnienie dla
osób bezrobotnych (2500 szt.)
i pracodawców (1000 szt.), które
na bieżąco były
rozpowszechniane wśród osób
rejestrujących się oraz podczas
wizyt u pracodawców.

marzec 2013 – lipiec 2014

zwiększenie skuteczności i dostępności
usług rynku pracy kierowanych do klientów
Powiatowego Urzędu Pracy
w Jaworznie, jak również podniesienie
jakości funkcjonowania i zwiększania
efektywności działania tut. Urzędu Pracy na
przestrzeni lat 2013 - 2014
W miesiącu marcu 2013r. tut. Urząd
rozpoczął realizację projektu.
W ramach projektu w 2013r. zatrudniono
4 pracowników tj. 2 doradców
zawodowych oraz 2 pośredników pracy.
Ponadto 11 kluczowych pracowników,
tj. 5 doradców zawodowych,
5 pośredników pracy oraz specjalista
ds. rozwoju zawodowego uczestniczyło
w szkoleniach zawodowych.

„TWARZĄ W TWARZ
Z RYNKIEM PRACY”
Poddziałanie 6.1.1. PO KL

„AKADEMIA KOMPETENCJI”
Poddziałanei 9.6.2 PO KL

sierpień 2013 – styczeń 2015

czerwiec 2013 – lipiec 2014

• 403.506,00 zł * (kwota
dofinansowania)
• kwota na 2013 r. – 5.718,27 zł

wzrost konkurencyjności na rynku pracy osób
bezrobotnych, którzy z własnej inicjatywy chcą nabyć
lub podwyższyć swoje umiejętności i kompetencje
w zakresie wiedzy informatycznej i językowej
potwierdzonych certyfikatem

W okresie wrzesień – październik 2013r. trwał nabór
do projektu.
W miesiącu listopadzie 2013r. Komisja Rekrutacyjna
dokonała oceny formalnej
i merytorycznej złożonych formularzy
zgłoszeniowych do projektu oraz dokonała selekcji
uczestników/ uczestniczek projektu.
W miesiącu grudniu 2013r. deklarację uczestnictwa
w projekcie podpisały 24 osoby. Został ogłoszony
przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie
szkoleń dla uczestników projektu z zakresu
umiejętności komputerowych zakończonych
egzaminem ECDL oraz języka angielskiego
zakończonych egzaminem TOEIC. Ponadto został
ogłoszony nabór uzupełniający do projektu, który
potrwa do 17 stycznia 2014r. Jednocześnie
kontynuowano działania promocyjno – informacyjne
projektu. Planowany termin rozpoczęcia szkoleń –
styczeń 2014r.

* Część niewydatkowanych środków przeniesiono do realizacji w latach następnych, zgodnie z wytycznymi dot. realizacji poszczególnych projektów.
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60 osób
podniesienie poziomu aktywności
zawodowej oraz zwiększenie szans
na podjęcie zatrudnienia przez
osoby bezrobotne zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Jaworznie, będące w szczególnej
sytuacji na rynku pracy
W miesiącu październiku 2013r.
ogłoszony został nabór do
projektu, który zakończył się
w grudniu 2013r. W ramach
przeprowadzonego naboru
wpłynęło 141 formularzy
rekrutacyjnych. Następnie
rozpoczęto oceną formalną
i merytoryczną w/w. formularzy.
Jednocześnie trwały działania
informacyjno – promocyjne
projektu.
Osoby, które przystąpią do
projektu zostaną objęte
aktywizacją zawodową poprzez
IPD, szkolenia zawodowe, staże,
zajęcia aktywizacyjne,
pośrednictwo pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie

INICJOWANIE I REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW
AKTYWIZACJI RYNKU PRACY
Program aktywizacji zawodowej pracowników
bezrobotnych zwolnionych z przyczyn
niedotyczących pracowników oraz pracowników
objętych zwolnieniami monitorowanymi w firmie
Fiat Auto Poland S.A. oraz podmiotów z nią
kooperujących

Program aktywizacji zawodowej
osób będących w szczególnej
sytuacji na rynku pracy zgodnie
z art. 49 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy

„ INWESTYCJA W NOWE KWALIFIKACJE”
Program wsparcia dla bezrobotnych nauczycieli

„KOMPAS”
Program rewitalizacji społecznej bloków socjalnych
w Jaworznie

OKRES REALIZACJI

styczeń 2013 – grudzień 2013

lipiec 2013 – grudzień 2013

czerwiec 2013 – grudzień 2013

2012r. - do nadal

WARTOŚĆ
PROGRAMU

216.600,00 zł - rezerwa MPiPS

475.000,00 zł - rezerwa MPiPS

Program realizowany w ramach środków
posiadanych przez Powiatowy Urząd Pracy na
aktywizację bezrobotnych

Program realizowany w ramach środków posiadanych przez
Powiatowy Urząd Pracy na aktywizację bezrobotnych

PLANOWANA ILOŚĆ
UCZESTNIKÓW

39 osób

82 osoby

50 bezrobotnych nauczycieli

CEL GŁÓWNY

REZULTATY
PROJEKTU
OSIAGNIETE
W 2013R.
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przywrócenie zdolności zatrudnieniowej,
poprzez objęcie działaniami aktywizującymi
wykorzystującymi zarówno usługi
i instrumenty rynku pracy, 47 osób
bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie,
zwolnionych z przyczyn niedotyczących
pracowników oraz pracowników objętych
zwolnieniami monitorowanymi w firmie Fiat
Auto Poland S.A. oraz podmiotów z nią
kooperujących

aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych będących w
szczególnej sytuacji na rynku
pracy określonych w art. 49
ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy

podniesienie poziomu aktywności zawodowej i
zdolności do zatrudnienia z wykorzystaniem
możliwości zdobywania nowych kompetencji
oraz doświadczeń zawodowych
kształtowanie umiejętności pozyskiwania
wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie
nowych relacji społecznych (głównie z
instytucjami oświatowymi)
wspieranie mobilności na rynku pracy
kompleksowe przygotowanie do procesu
poszukiwania pracy lub otwarcia własnej
działalności gospodarczej

integracja i aktywizacja społeczności lokalnej
umocnienie rodziny i jej zdolności do samodzielnego
pokonywania trudności życiowych i prawidłowej realizacji funkcji
rodziny
skrócenie czasu zamieszkiwania w bloku socjalnym poprzez
umożliwienie zainteresowanym osobom i rodzinom zamiany na
lokal z innych zasobów

Staże - 2 osoby
Szkolenia zawodowe oraz z zakresu
przedsiębiorczości - 31 osób
Przyznanie jednorazowo środków na
rozpoczęcie działalności gospodarczej
- 2 osoby
W ramach doposażenia/ wyposażenia
stanowisk pracy zostało zatrudnionych
5 osób

Staże - 58 osób
Szkolenia zawodowe - 29 osób
Przyznanie jednorazowo
środków na rozpoczęcie
działalności gospodarczej
- 4 osoby
W ramach doposażenia/
wyposażenia stanowisk pracy
zostały zatrudnione
3 osoby

Poradnictwo indywidualne - 52 osoby
Poradnictwo grupowe – 16 osób
Informacja zawodowa indywidualna i grupowa –
30 osób
Szkolenia zawodowe – 5 osób
Staż zawodowy - 2 osoby
Studia podyplomowe – 3 osoby

Pośrednictwo pracy – 84 osoby
Poradnictwo zawodowe – 80 osób
Staż – 1 osoba
Prace społecznie użyteczne – 13 osób
Szkolenia zawodowe – 8 osób
Roboty publiczne – 5 osób
Szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania racy – 6 osób
Zajęcia aktywizacyjne – 16 osób

Łącznie do programu zgłosiło się
52 nauczycieli, z czego 26 objęto aktywizacją.
W wyniku powyższych działań pracę podjęło
38% zaktywizowanych osób.

W 2013r. objęto programem 154 osoby. W wyniku podjętych
działań zostało wyrejestrowanych 115 osób, w tym 27 osób
z powodu podjęcia zatrudnienia, 71 osób z powodu niezgłoszenia
się na termin w celu objęcia aktywizacją , 6 osób z powodu
odmowy propozycji, 2 osoby na własny wniosek, 9 osób z innych
powodów ( zmiany miejsca zameldowania, w związku
z przyznaniem prawa do renty, z uwagi na niezdolność do pracy
wskutek choroby, z tytułu przyznania zasiłku stałego).

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie

INICJOWANIE I REALIZACJA PROGRAMÓW I PROJEKTÓW
AKTYWIZACJI RYNKU PRACY
„EUROPEJSKI STAŻ – DROGĄ DO LEPSZEJ PRACY”
Program Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”

„KWALIFIKACJE NA EUROPEJSKIM POZIOMIE”
Program LdV „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci VETPRO (wymiana doświadczeń – mobilność)

OKRES
REALIZACJI

czas trwania wymiany – 9 tygodni na przełomie miesięcy maj lipiec 2014r. każda z grup
czas trwania projektu – październik 2013 – październik 2014r.

czas trwania wymiany – 1 tydzień każda z grup (wymagane 5 pełnych dni roboczych)
czas trwania projektu – wrzesień 2012 – wrzesień 2013

WARTOŚĆ

kwota dofinansowania 84.090,00 EURO
(355 297,07 zł *; 1EUR= 4,2252 zł z dn. 21.08.2013r.)
kwota na 2013 r. - 1.955,70 zł
30 osób zarejestrowanych w szczególności w PUP
w Jaworznie lub w urzędach pracy z terenu woj. śląskiego,
w tym w wieku od 18 do 35 roku życia, posiadających co najmniej
wykształcenie zawodowe, posługujących się językiem niemieckim
na poziomie co najmniej podstawowym
zdobycie doświadczenia zawodowego oraz umiejętności
i kwalifikacji za granicą,
podniesienie poziomu znajomości języka obcego (branżowego
i używanego w życiu codziennym),
rozwój motywacji ukierunkowanej na kształcenie się przez całe
życie,
poznanie technik i metod pracy stosowanych w zagranicznych
firmach,
poznanie kultury pracy i organizacji w innym kraju.
W okresie sprawozdawczym realizowano działania informacyjno promocyjne w ramach projektu.
Ponadto informowano osoby zainteresowane udziałem w
projekcie.
Aktualnie trwa nabór do projektu.

kwota dofinansowania 45.600 EURO (182 030,64 zł ; 1EUR=3,9919 zł z dn. 19.09.2012r.)
kwota na 2013 r. – 161.199,16 zł

BENEFICJENCI

CEL GŁÓWNY

REZULTATY
PROJEKTU
OSIAGNIETE
W 2013R.

25 osób, w tym:
- Kadra zarządzająca PUP w Jaworznie ( 9 osób) oraz pracownicy PUP w Jaworznie ( 10 osób)
- Przedstawiciele samorządu terytorialnego (5 osób)
- Przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach ( 1 osoba)
poszerzenie posiadanej wiedzy oraz nabycie nowych umiejętności,
poznanie innowacyjnych metod i technik aktywizacji osób bezrobotnych oraz zastosowanie ich w codziennej
pracy,
stały rozwój zawodowy poprzez zdobywanie wiedzy o innowacyjnych metodach pracy z osobami
bezrobotnymi, w tym podnoszenia ich kwalifikacji,
podnoszenie motywacji pracowników, stanowiącej element walki z wypaleniem zawodowym, związanym
z pracą z „trudnym” klientem,
zwiększenie tolerancji, otwartości i współpracy z osobami z różnych środowisk, w tym uwrażliwienie na pracę
z osobami dyskryminowanymi
Na przestrzeni miesięcy styczeń – kwiecień 2013r. uczestnicy projektu w ramach przygotowania językowokulturowo- pedagogicznego uczestniczyli w szkoleniu języka włoskiego.
Na przełomie miesięcy maj – czerwiec 2013r. uczestnicy projektu odbyli wymianie doświadczeń we Włoszech.
W miesiącu sierpniu 2013r. trwały działania związane z przeprowadzeniem badania ewaluacyjnego projektu.
W miesiącu listopadzie 2013r. uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty – Europass Moblity potwierdzające
uczestnictwo w wymianie doświadczeń we Włoszech.
Jednocześnie został wysłany do Narodowej Agencji raport końcowy z realizacji projektu.
Aktualnie tut. Urząd Pracy oczekuje na końcowe rozliczenie projektu.

* Część niewydatkowanych środków przeniesiono do realizacji w latach następnych, zgodnie z wytycznymi dot. realizacji poszczególnych projektów.

W 2013 r. złożono wniosek na aktywizację bezrobotnych w ramach programu „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”.
stworzenie szansy niepełnosprawnym absolwentom w zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia oraz możliwości zaprezentowania się przyszłemu pracodawcy,
a także pomoc pracodawcy w przełamaniu barier w kontaktach niepełnosprawnymi.
WARTOŚĆ
ŚĆ PROGRAMU
16.560,00 zł
PLANOWANE DZIAŁ
ŁANIA
staż zawodowy – 3 osoby
Aktualnie tut. Urząd oczekuje na rozpatrzenie powyższego wniosku
CEL GŁÓWNY PROGRAMU
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Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie

WSPÓŁPRACA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE
Z INNYMI INSTYTUCJAMI W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTÓW DOT. RYNKU PRACY
REALIZATOR PROJEKTU

OKRES REALIZACJI

Projekt “Moje miejsce na regionalnym rynku pracy.
Program aktywizacji społeczno-zawodowej młodych
bezrobotnych niepełnosprawnych z województwa
śląskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„EMAT”- Pośrednictwo,
Doradztwo, Pracownia
Psychologiczna Wolsztyn

01.05.2013r.
– 31.05.2015r.

pomoc w zdobyciu doświadczenia
zawodowego i kwalifikacji dostosowanych do
potrzeb regionalnego rynku pracy

zorganizowano spotkanie, w którym uczestniczyło 10 osób
5 osób złożyło formularz zgłoszeniowy
i zostało zakwalifikowanych do projektu

Projekt „KWALIFIKACJE + Dyplom = SUKCES”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie
9.3 Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego
w formach szkolnych

Centrum Edukacji
Zawodowej CARGO
Sp. z o.o. w Jaworznie

01.06.2012r.
- 30.05.2014r.

przeprowadzenie przygotowania
technicznego, które przybliży formułę
egzaminów
przeprowadzenie egzaminów
kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy

zorganizowano 5 spotkań,
w których uczestniczyło 45 osób
zrekrutowano 11 osób, 6 czeladników i 5 mistrzów
7 osób oczekuje na egzamin
4 osoby zdały egzamin, w tym 2 mistrzów i 2 czeladników

Projekt „ICT dla kobiet” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 9.6.2
Podwyższanie kompetencji osób dorosłych
w zakresie ICT i znajomości języków obcych

Centrum Edukacji
Zawodowej CARGO
Sp. z o.o. w Jaworznie

01.06.2013r.
- 31.05.2015r.

wzmocnienie pozycji i mobilności na rynku
pracy poprzez zdobycie Europejskiego
Certyfikatu Umiejętności Komputerowych –
ECDL

zorganizowano 5 spotkań
zrekrutowano 27 osób
24 osoby rozpoczęły szkolenie
23 osoby zdały egzamin

Projekt „Pełnosprawni na rynku pracy”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy

Centrum Edukacji
Zawodowej CARGO
Sp. z o.o. w Jaworznie

01.01.2013r.
- 30.06.2015r.

wzmocnienie pozycji i mobilności na rynku
pracy dzięki szkoleniom w zakresie :
- obsługi administracyjno – biurowej
- posługiwania się komputerem – kurs ECDL
Start oraz kurs ECDL Core
- posługiwania się językiem angielskim (kurs
na 2 poziomach zaawansowania:
podstawowym i średniozaawansowanym)

zorganizowano 5 spotkań,
25 osób zakwalifikowało się do projektu

Projekt „ICT dla niepełnosprawnych” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 9.6.2
Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT
i znajomości języków obcych

Centrum Edukacji
Zawodowej CARGO
Sp. z o.o. w Jaworznie

01.06.2013r.
- 31.05.2015r.

wzmocnienie pozycji i mobilności na rynku
pracy poprzez zdobycie Europejskiego
Certyfikatu Umiejętności Komputerowych –
ECDL

zorganizowano 4 spotkania,
11 osób zakwalifikowało się do projektu

Projekt „Niepełnosprawni Społecznie i Zawodowo –
wsparcie niepełnosprawnych w wieku 18-27 lat na
śląskim rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

Katolickie Centrum Edukacji
Młodzieży KANA w Gliwicach

-

wzmocnienie potencjału osobistego
i zawodowego, kompetencji społecznych
oraz konkurencyjności na rynku pracy osób
niepełnosprawnych

zorganizowano spotkanie, w którym uczestniczyły 4 osoby
z niepełnosprawnością
żadna z osób nie zdecydowała się udział w projekcie ,
z powodu stopnia i rodzaju schorzenia oraz miejsca
prowadzenia szkolenia (Gliwice)
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CEL PROJEKTU

REZULTATY PROJEKTU

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie

ŚRODKI FINANSOWE BĘDĄCE W DYSPOZYCJI
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JAWORZNIE W 2013r.
(Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Europejski Fundusz Społeczny)

ŚRODKI W DYSPOZYCJI
ŚRODKI NA AKTYWIZACJĘ

5 579 826 zł

ŚRODKI NA ŚWIADCZENIA DLA BEZROBOTNYCH

7 546 407 zł

POZOSTAŁE ŚRODKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ FAKULTATYWNYCH

516 400 zł

POZOSTAŁE ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW związanych z zatrudnieniem kadry tut. Urzędu, zarządzaniem

311 329 zł

realizowanych projektów (tj. plakaty, ulotki) oraz poradnictwem i doradztwem zawodowym, a także psychologicznym świadczonym w ramach projektu)

Struktura środków na aktywizację w 2013 r.
(%)
środki
przyznane
algorytmem

45,5%

Środki na aktywizację ogółem:

5 579 826 zł

1. ŚRODKI PRZYZNANE ALGORYTMEM :

2 538 700 zł

•

środki
pozyskane

54,5%

•

•
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z Funduszu Pracy:
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

2. ŚRODKI POZYSKANE:
•
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13 953 623 zł

z rezerwy Funduszu Pracy:
z UE:

2 418 700 zł
120 000 zł

3 041 126 zł
691 600 zł
2 349 526 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie

STANDARYZACJA I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH
PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZNIE ORAZ PROMOCJA ZATRUDNIENIA
STANDARYZACJA ŚWIADCZONYCH USŁUG
Mając na uwadze realizację powyższego celu, tutejszy Urząd podejmował działania dostosowujące
świadczone usługi do standardów, określonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, tj.:
• Wdrożenie internetowego systemu rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy
W celu podniesienia jakości obsługi naszych Klientów oraz realizując zapisy rozporządzenia w sprawie
rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, tut. Urząd w 2013r. uruchomił możliwość rejestracji
w przypadku osób posiadających ważny podpis kwalifikowany lub profil zaufany lub prerejestracji wraz
z rezerwacją terminu rejestracji za pośrednictwem internetu.
• Wdrożenie platformy komunikacyjnej
W 2013r. tut. Urząd pozyskał środki finansowe z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie na
wdrożenie platformy komunikacyjnej umożliwiającej dwukierunkowej wymiany danych dotyczących
beneficjentów obszaru rynku pracy i pomocy społecznej na poziomie lokalnym - drogą elektroniczną
pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Jaworznie, a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaworznie,
obsługującym również świadczenia rodzinne, w związku z tym zostało podpisane stosowne porozumienie
o współpracy w tym zakresie.
• Uruchomienie nowej strony internetowej
Od stycznia 2013r. w tut. Urzędzie funkcjonuje nowa strona internetowa dostosowana do wytycznych
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów stron internetowych. Wytyczne zostały
wprowadzone w celu ujednolicenia zawartości informacyjnej i wyglądu graficznego stron internetowych
powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w skali kraju oraz przystosowania ich dla potrzeb osób
niepełnosprawnych.
• Doskonalenie zawodowe pracowników
Zgodnie z założeniami kontroli zarządczej w 2013r. każdy pracownik uczestniczył w przynajmniej jednym
szkoleniu z zakresu powierzonych zadań i czynności. Łącznie 153 pracowników uczestniczyło w szkoleniach,
z czego w szkoleniach finansowanych ze środków budżetowych, Fundusz Pracy, jak również Europejskiego
Funduszu Społecznego udział wzięły 84 osoby, natomiast w szkoleniach bezpłatnych uczestniczyło 69 osób.
Celem było podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a przede wszystkim zdobywanie nowej wiedzy,
m.in. z zakresu: realizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zagadnień prawnych
(m.in. kodeksu postępowania administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych), zagadnień
finansowo-księgowych, problematyki Europejskiego Funduszu Społecznego, zagadnień informatycznych
(m.in. MS Excel i Openoffice calc), pierwszej pomocy przedmedycznej.
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PROMOCJA ZATRUDNIENIA POPRZEZ PROWADZENIE
STAŁEJ DZIAŁALNOSCI INFORMACYJNEJ
W 2013 r. podejmowano szereg działań promocyjno – informacyjnych poprzez
wykorzystywane narzędzia komunikacyjne, tj:
• przesłano 30 informacji i komunikatów poprzez subskrypcję sms lub e-mail do
Pracodawców z lokalnego rynku pracy, zainteresowanych otrzymywaniem
informacji nt. działalności, projektów, przedsięwzięć, oferty tut. Urzędu Pracy
• opracowywano materiały promocyjne w formie plakatów i ulotek nt.
organizowanych Targów Pracy oraz o projektach realizowanych przez tut. Urząd
• podejmowano współpracę z Wydziałem Rozwoju i Polityki Gospodarczej UM
w Jaworznie z zakresie opracowania w cyklach kwartalnych E- Informatora
Gospodarczego, prezentującego bieżące informacje gospodarcze oraz
wydarzenia społeczno – gospodarcze w Jaworznie
• wśród Pracodawców oraz osób bezrobotnych i poszukujących pracy
rozpowszechniano informatory nt. usług, instrumentów oraz form wspierających
zatrudnienie świadczonych przez tut. Urząd
Wykorzystywano nowoczesne narzędzia komunikacyjno – informacyjne
• Infokioski multimedialne- udostępnienie 21 infokiosków w dzielnicach
m. Jaworzna
• System prezentacji treści mulimedialnych- w siedzibie Urzędu udostępniano
oferty pracy w formie prezentacji multimedialnej
• Zielona Linia- obsługa systemu w ramach projektu „Zielona linia- Centrum
Informacyjno Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”
• Strona internetowa- Zawiera informacje na temat ofert pracy, działalności Urzędu
Pracy, a zwłaszcza przedsięwzięć na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy,
realizacji programów i projektów aktywizacji zawodowej, obowiązujących
przepisów prawa, a także statystyk lokalnego rynku pracy.
• Subskrypcja sms lub e-mail– komunikaty informacyjno – promocyjne przesyłano
do pracodawców z lokalnego rynku pracy pozostających w bazie sybskrybentów
(na przełomie 2013 r. do bazy subskrybentów pozyskano 100 nowych
pracodawców, końcem 2013 r. w bazie pozostawało 839 pracodawców).
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REALIZACJA ZADAŃ PASYWNYCH W 2013r.
Zadania pasywne realizowane w 2013r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie m.in. w ramach obsługi osób bezrobotnych:
Ilość
Ilość dziennie
dziennie obsługiwanych
obsługiwanych osób
osób

ok
ok 560
560

Średnia
Średnia liczba
liczba świadczeń
świadczeń przekazana
przekazana ww ciągu
ciągu m-ca
m-ca

11 082
082

Ilość wydanych decyzji
Ilość postanowień wznawiających postępowanie administracyjne
Ilość wydanych zaświadczeń
Ilość udzielonych informacji dla MOPS i kuratorów
Ilość pism do sądów, prokuratury, komornika i policji, zakładów karnych i ZUS
Ilość wydanych wniosków do celów rentowych i emerytalnych
Ilość dokumentów ubezpieczeniowych przekazanych do ZUS za pomocą programu PŁATNIK
Ilość dokumentów ZUS KOA przekazanych do ZUS
Ilość wydanych informacji PIT-11
Ilość przeprowadzonych postępowań przetargowych
- w tym ilość postępowań w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla osób bezrobotnych
Ilość przyznanych dodatków aktywizacyjnych
Ilość wniosków o przyznanie prawa do zasiłku po pracy za granicą
Ilość wydanych Informacji starosty nt. zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie
pracy cudzoziemcowi w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących
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1 5062
229
7 015
2 510
2 575
466
25 652
1 405
2 433
11
8 (na 28 zakresów)

367
48
137
((w tym 132 dla obywateli Chin)
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Zakończenie

Działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie w 2013r. skoncentrowano na skutecznym
wykorzystaniu dostępnych narzędzi aktywizacji zawodowej skierowanych do osób bezrobotnych i poszukujących
pracy. W wyniku realizacji działań aktywizacyjnych wsparciem objęto 6 784 osoby, w tym 1 228 poprzez realizację
usług i instrumentów rynku pracy oraz form wspierających zatrudnienie z wykorzystaniem środków finansowych.
Na realizację aktywnych form wsparcia urząd posiadał kwotę 5 579 826 zł, z czego 45,5% stanowiły środki
przyznane algorytmem (z Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
natomiast 54,5% to środki dodatkowo pozyskane przez urząd w wyniku zainicjowanych działań na rzecz
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Środki pozyskano z rezerwy Funduszu Pracy oraz
Unii Europejskiej.
Podejmując przedsięwzięcia sprzyjające kontaktom osób poszukujących zatrudnienia z pracodawcami już po
raz 36 Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie zorganizował Targi Pracy. Tym razem były to Integracyjne Targi
Pracy, które miały na celu m.in. promocję zatrudnienia osób niepełnosprawnych i kreowanie pozytywnego
wizerunku idei rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz połączenie otwartego rynku pracy z rynkiem
chronionym. W procesie rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnością ważne jest dla tut. Urzędu budowanie
wśród pracodawców pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej jako wartościowego i dobrego pracownika
oraz tworzenie wrażliwości społecznej na potrzeby osób niepełnosprawnych, stąd też zrodził się pomysł na
organizację Integracyjnych Targów Pracy.
Kluczowe w sferze pośrednictwa pracy było pozyskiwanie nowych pracodawców do współpracy, w tym
inwestorów pojawiających się na jaworznickim rynku pracy. Skutkiem podjętych działań było m.in. nawiązanie
efektywnej współpracy z: RCMB S.A. „MAJSTER” w Rzeszowie oraz BRICOMAN Polska Sp. z o.o. w Warszawie,
w wyniku której w 2014 r. kontynuowane będą wspólne działania.
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Kontynuując działania wspierające rozwój przedsiębiorczości w mieście Jaworznie, tut. Urząd podjął współpracę
o zasięgu regionalnym przystępując do nowego partnerskiego projektu pn. „Kierunek Przedsiębiorczość". Projekt ma
charakter systemowy i jest realizowany przy współpracy z 30 urzędami pracy woj. śląskiego, któremu przewodniczy
Lider Projektu - Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Celem projektu jest promocja i rozwój przedsiębiorczości
w naszym regionie poprzez udzielenie osobom bezrobotnym dotacji na założenie własnego biznesu. Z terenu miasta
Jaworzna do projektu przystąpi łącznie 29 osób bezrobotnych, które zostaną objęte Indywidualnym Planem Działania,
szkoleniem z zakresu przedsiębiorczości oraz specjalistycznym doradztwem w zakresie prowadzenia własnej firmy.
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej otrzymają 24 osoby.
Realizacja zaplanowanych działań wymagała podejmowania przez tut. Urząd Pracy przedsięwzięć
wykraczających poza ramy ustawowe, opartych na dialogu i partnerstwie lokalnym. Urząd podejmował współpracę
partnerską na rzecz aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz realizacji lokalnej polityki społecznej z sektorem
pozarządowym, środowiskami oświatowymi, instytucjami szkoleniowymi oraz innymi zainteresowanymi partnerami
rynku pracy. Efektem współpracy było min.:
• opracowanie działań dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie poradnictwa zawodowego, które będą
realizowane na terenie Jaworzna w ramach Jaworznickiego Forum Doradztwa Zawodowego
•

opracowanie modelu współpracy z placówkami szkolnymi w zakresie wymiany informacji, doświadczeń, terminów
realizacji prelekcji dla gimnazjalistów jaworznickich szkół

•

promocja oraz organizacja spotkań nt. projektów realizowanych przez partnerów rynku pracy, m.in. w zakresie
wzmocnienia potencjału zawodowego i mobilności na rynku pracy w szczególności osób niepełnosprawnych,
w wyniku których 79 osób zostało zakwalifikowanych do projektów
promocja spółdzielczości socjalnej oraz upowszechnienie wiedzy na temat ekonomii społecznej.

•

W ramach działań dostosowujących świadczone usługi do standardów, określonych przez Ministra Pracy i Polityki
Społecznej, tut. Urząd uruchomił w 2013r. nową stronę internetową, przystosowaną do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Dodatkowo uruchomiono nową usługę polegającą na możliwości dokonywania przez osoby
bezrobotne i poszukujące pracy rejestracji za pośrednictwem internetu (w przypadku osób posiadających ważny podpis
kwalifikowany lub profil zaufany) lub prerejestracji wraz z rezerwacją terminu rejestracji.
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W 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie podejmie kolejne wyzwania i zadania, m.in.:
•

Realizacja nowych form wspierania zatrudnienia - w 2014 roku wprowadzona zostanie nowelizacja ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która określa nową politykę rynku pracy. Głównym celem
projektu ustawy jest zwiększenie oddziaływania polityki rynku pracy na wzrost zatrudnienia oraz łagodzenie
skutków niedopasowania strukturalnego, zwłaszcza pod kątem kwalifikacji i kompetencji osób bezrobotnych.
Propozycje zawarte w projekcie ustawy przewidują nowy model obsługi bezrobotnych poprzez profilowanie oraz
wprowadzają m.in. nowe formy wspierania zatrudnienia ludzi młodych, tj. bony stażowe, szkoleniowe
i zatrudnieniowe, pożyczki na zakładanie działalności gospodarczej lub utworzenie stanowiska pracy.
Proponowane w ustawie zmiany koncentrują się przede wszystkim w następujących obszarach:
•

Wsparcie pracodawców zatrudniających pracowników młodych oraz osób, które ukończyły 50 rok życia
Nowe narzędzia wspierające tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym dla
powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka

•

Wspieranie pracodawców w podnoszeniu kwalifikacji pracowników – poprzez Krajowy Fundusz Szkoleniowy

•

Poprawa jakości usług świadczonych bezrobotnym stosownie do ich potrzeb.

•

•

Organizacja kolejnych Targów Pracy – dotychczas to przedsięwzięcie łączyło obszar zatrudnienia z płaszczyzną
edukacji, przedsiębiorczości, rehabilitacji zawodowej - kontynuując ten trend planujemy poprzez organizacje
targów pozwolić ich uczestnikom na poznanie kolejnego modułu rynku pracy.
Dodatkowo działania tut. Urzędu zostaną skoncentrowane na pobudzeniu aktywności zawodowej osób
bezrobotnych, m.in. w ramach kontynuacji realizacji projektów „Młodzi, aktywni, kreatywni”, „Twarzą w twarz
z rynkiem pracy”, „Akademia kompetencji”, „Kuźnia przyszłych pracowników”, „Nasze wsparcie – Twój sukces” oraz
„Europejski staż - drogą do lepszej pracy”.
Jaworzno, 29 stycznia 2014 r.
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