POWIATOWY URZĄD PRACY
W MYŚLIBORZU

INFORMACJA
O REALIZACJI ZADAŃ
POWIATOWEJ STRATEGII ROZWIAZYWANIA
PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
ZA

2008 rok

MYŚLIBÓRZ, MAJ 2009 R.

1

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu w 2008r. realizował zadania w ramach celów
strategicznych sformułowanych w „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
Powiatu Myśliborskiego”.
Jednym z celów strategicznych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla
Powiatu Myśliborskiego założono utrzymanie wysokiego poziomu produktywnego
zatrudnienia i poprawę sytuacji na rynku pracy.
Powiatowy Urząd Pracy powyższy cel strategiczny realizował w ramach celów operacyjnych:
1. Przyjazne warunki do rozwoju przedsiębiorczości,
2. System kształcenia przystosowany do potrzeb lokalnego rynku pracy,
3. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Cele strategiczne i cele operacyjne Urząd Pracy osiągał poprzez różne działania w formie
realizowanych projektów :

Program „Aktywizacja –praca – sukces”

2008r.

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w
regionie.
Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności
zawodowej osób bezrobotnych.

– kwota dofinansowania 2.042,6 tys. zł
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym biernych
zawodowo oraz zwiększenie ich szans na integrację zawodową i społeczną. W ramach
projektu wsparciem objęto 360 osób bezrobotnych, zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myśliborzu.
W ramach projektu realizowano następujące formy wsparcia:

-
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pośrednictwo pracy,
poradnictwo zawodowe,
warsztaty z zakresu metod aktywnego poszukiwania pracy,
staże/przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,
szkolenia indywidualne,
wsparcie w formie przyznania jednorazowych środków na podjęcie własnej
działalności gospodarczej.

Finansowano również działania towarzyszące w formie zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia,
staże/przygotowanie zawodowe oraz poczęstunku dla uczestników warsztatów
Realizacja wsparć:
- Staże dla 140 bezrobotnych ( w tym zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania
stażu dla 47 osób),
- Przygotowanie zawodowe dla 50 osób bezrobotnych ( w tym zwrot kosztów
dojazdu do miejsca odbywania przygotowania zawodowego dla 12 osób),
- Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla
21 bezrobotnych,
- Szkolenia indywidualne dla 150 bezrobotnych ( w tym zwrot kosztów dojazdu do
miejsca odbywania szkolenia dla 58 osób).

Uczestnikami projektu były w szczególności następujące osoby bezrobotne,
zarejestrowane w PUP w Myśliborzu (zgodnie z art. 49 ustawy O promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy – Dz. U z 2004r., Nr 99, poz. 1001 ze zmianami):
¨
młodzież poniżej 25 roku życia,
¨
bezrobotni długotrwale,
¨
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
¨
bezrobotni powyżej 50 roku życia,
¨
bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub
bez wykształcenia średniego,
¨
bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
¨
bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
¨
bezrobotni niepełnosprawni.

Program „Akcja Dotacja 2008r.”
Regionalny program wspierania samozatrudnienia, dla osób chcących założyć własną
działalność gospodarczą, realizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Program finansowany jest z rezerwy Funduszu Pracy Samorządu Województwa –

kwota dofinansowania 1.216,0 tys. zł.
Celem projektu jest wsparcie samozatrudnienia poprzez kompleksową pomoc
w założeniu własnej firmy przez osoby bezrobotne oraz krzewienie wśród nich idei
przedsiębiorczości.
W ramach programu realizowane były następujące formy aktywizacji:
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- Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” dla 97 osób,
- Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
dla 76 osób.

Program „Szkolenie na życzenie 2008r.”
Regionalny program wsparcia dla osób bezrobotnych województwa
zachodniopomorskiego poprzez uczestnictwo w wybranym szkoleniu.
Program finansowany jest z rezerwy Funduszu Pracy Samorządu Województwa –

kwota dofinansowania 200,0 tys. zł.
Celem programu jest zmotywowanie, zaktywizowanie osób bezrobotnych do
dokonania samodzielnego wyboru szkolenia, które pozwoli uzyskać kwalifikacje
zwiększające szansę powrotu na rynek pracy.
W ramach programu realizowano:
- Szkolenia indywidualne dla 104 osób.

Program „Paszport do zatrudnienia” 2008r.
Regionalny program aktywizacji zawodowej młodzieży do 25 roku życia oraz
absolwentów szkół wyższych do 27 roku życia.
Program finansowany jest z rezerwy Funduszu Pracy Samorządu Województwa –

kwota dofinansowania 582,0 tys. zł.
Celem programu jest aktywizacja i wzrost zatrudnienia wśród bezrobotnej młodzieży.
Program skierowany był do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP, które nie
ukończyły 25 roku życia oraz do zarejestrowanych bezrobotnych, którzy w okresie
12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie
poświadczającym ukończenie szkoły wyżej, nie ukończyli 27 roku życia i chcą zwiększyć
swoje szanse na zdobycie zatrudnienia poprzez szkolenia zawodowe i staż.

W ramach programu realizowane były następujące formy aktywizacji:
- Staże dla 60 bezrobotnych,
- Szkolenia dla 66 bezrobotnych,
- Zwrot kosztów dojazdu dla 30 osób.

4

Projekt „Skorzystaj z oferty” 2008r.
Program finansowany jest z Fundusz Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej

– kwota dofinansowania 910,0 tys. zł.
Celem projektu było podnoszenie kwalifikacji, pozyskanie doświadczenia
zawodowego oraz kształtowania postaw ułatwiających wejście na rynek pracy w pierwszej
kolejności dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy:
- młodzieży poniżej 25 roku życia,
- osób powyżej 50 roku życia,
- osób zamieszkałych na wsi,
- kobiet,
- osób bez kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego,
- osób długotrwale zarejestrowanych w urzędzie pracy.
W ramach programu realizowane były następujące formy aktywizacji:
- Szkolenia w trybie grupowym dla 65 beneficjentów,
- Staże zawodowe dla 50 uczestników,
- Przygotowanie zawodowe dla 30 uczestników,
- Roboty publiczne dla 25 uczestników programu (po 5 miejsc pracy w każdej z gmin),
- Jednorazowe środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej dla 20 osób.

Finansowano również działania towarzyszące w formie zwrotu kosztów dojazdu do
miejsca odbywania stażu, przygotowania zawodowego oraz szkolenia.
We wrześniu 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu złożył – w trybie
konkursowym – dwa wnioski o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 7.3
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji PO KL 2007-2013, które zostały
zaakceptowane do realizacji w 2009r.:
1. „Inicjatywa 2008 – aktywna integracja w Gminie Nowogródek Pomorski” – dla 20
osób bezrobotnych, obejmujący następujące działania:
− spotkania indywidualne i grupowe z psychologiem obejmujące następujące
zagadnienia: trening umiejętności społecznych, kształtowanie umiejętności pełnienia
ról społecznych oraz aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej, wzmacnianie
samooceny i poczucia własnej wartości,
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− cykl warsztatów prowadzonych przez doradców zawodowych z zakresu
autoprezentacji, aktywnego poszukiwania pracy, prowadzenia rozmowy z
pracodawcą, negocjacji, mających na celu promowanie postaw aktywnych oraz
integracji środowisk lokalnych,
− przeprowadzenie kursu „Obsługa komputera + podstawy języka niemieckiego”.
Wszystkim uczestnikom projektu finansowane będą również działania towarzyszące.

Celem strategicznym projektu jest aktywizacja postaw w środowiskach
wiejskich, zagrożonych marginalizacją poprzez reintegrację społeczną i zawodową.
Beneficjentami projektu są osoby bezrobotne, mieszkańcy wsi Gminy Nowogródek
Pomorski, w szczególności w wieku 25-45 lat, bez kwalifikacji zawodowych lub
posiadających kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy, z wykształceniem
podstawowym, gimnazjalnym i zawodowym.

2. „Inicjatywa 2009 – aktywna integracja w Gminie Boleszkowice” - dla 20 osób
bezrobotnych, obejmujący następujące działania:
− spotkania indywidualne i grupowe z psychologiem obejmujące następujące
zagadnienia: trening umiejętności społecznych, kształtowanie umiejętności pełnienia
ról społecznych oraz aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej, wzmacnianie
samooceny i poczucia własnej wartości,
− cykl warsztatów prowadzonych przez doradców zawodowych z zakresu
autoprezentacji, aktywnego poszukiwania pracy, prowadzenia rozmowy z
pracodawcą, negocjacji, mających na celu promowanie postaw aktywnych oraz
integrację środowisk lokalnych,
− przeprowadzenie kursu „Obsługa komputera + podstawy języka niemieckiego”.
Wszystkim uczestnikom projektu finansowane będą również działania towarzyszące.

Celem strategicznym projektu jest aktywizacja postaw w środowiskach
wiejskich, zagrożonych marginalizacją poprzez reintegrację społeczną i zawodową.
Beneficjentami projektu są osoby bezrobotne, mieszkańcy wsi Gminy Boleszkowice,
w szczególności w wieku 25-45 lat, bez kwalifikacji zawodowych lub posiadających
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kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy, z wykształceniem podstawowym,
gimnazjalnym i zawodowym

Ponadto również we wrześniu 2008r. złożony został w trybie konkursowym wniosek
o dofinansowanie w kwocie 1.763.000,- zł, realizacji projektu w ramach Działania 6.2
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, mający na celu
wspieranie postaw przedsiębiorczych wśród bezrobotnych mieszkańców powiatu
myśliborskiego, zarejestrowanych w PUP w Myśliborzu w zakresie udzielenia dotacji na
uruchomienie własnej działalności gospodarczej oraz przyznania wsparcia pomostowego na
okres do 6/12 miesięcy. Wniosek został zaakceptowany i realizację tego projektu
rozpoczynamy również w 2009r.

Szkolenia
W 2008r. 228 bezrobotnych uczestniczyło w 6 szkoleniach grupowych oraz 265
bezrobotnych skorzystało ze szkoleń indywidualnych pod konkretne zatrudnienie.

Kierunki szkoleń grupowych:

1. „Kurs przedsiębiorczości” w ramach programu „Akcja-dotacja”:
- łącznie skierowano 97 osób bezrobotnych w pięciu grupach szkoleniowych w okresie od
03.03.2008 r. do 03.10.2008 r.
2.. „Kurs przedsiębiorczości” w ramach programu „Skorzystaj z oferty”:
- łącznie skierowano 20 osób bezrobotnych na szkolenie w okresie od 18.08.2008 r. do
22.08.2008 r.
3.. „Kurs profesjonalny sprzedawca” w ramach programu „Paszport do zatrudnienia”:
- łącznie skierowano 8 osób bezrobotnych na szkolenie w okresie od 02.06.2008 r. do
20.06.2008 r.
4. „Kurs profesjonalny pracownik biura i sekretariatu” w ramach programu „Paszport do
zatrudnienia”:
- łącznie skierowano 47 osób bezrobotnych na szkolenie w okresie od 02.06.2008 r. do
20.06.2008 r. w trzech grupach ( Barlinek, Dębno, Myślibórz )
5.. „Kurs sekretarka-asystentka szefa” w ramach programu „Paszport do zatrudnienia”:
- łącznie skierowano 11 osób bezrobotnych na szkolenie w okresie od 15.09.2008 r. do
21.11.2008 r.
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6. „Kurs nabywanie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia” w ramach
programu „Skorzystaj z oferty”:
- łącznie skierowano 45 osób bezrobotnych w trzech grupach szkoleniowych ( Barlinek,
Dębno, Myślibórz ) w okresie od 15.09.2008 r. do 17.10.2008 r.

Działania realizowane w 2008r.

przez Powiatowy Urząd Pracy w

Myśliborzu na rzecz osób niepełnosprawnych :
1. - W ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych, realizowane były następujące działania ustawowe w tym na
zadania określone:

- art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, zorganizowano staże,
kwota wydatkowana na realizację tego zadania wyniosła:

29.457,26 zł

(zorganizowano staż dla 5 osób niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 53 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz.
415, z późn. zm.),

- art. 11 ust. 2 pkt 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, dokonywane były zwroty
kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia (dla 1 osoby) oraz miejsca odbywania stażu
(dla 1 osoby) – kwota wydatkowana na to zadanie wyniosła:

3.859,36zł

(zwrot dotyczył kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004r. o promocji zatrudnienia (…).

Łącznie ze środków PFRON wydatkowano kwotę w wysokości: 33.316,62 zł.
2. – W ramach działań ustawowych określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy realizowane były następujące
zadania na rzecz osób niepełnosprawnych:
- z zakresu poradnictwa zawodowe i pośrednictwa pracy: poradami indywidualnymi
objęto 124 osoby, poradą grupową – 8 osób, zajęciami w Klubie Pracy – 19 osób,
oferty pracy zostały przedstawione 92 osobom,
- przeszkolono – 22 osoby, w tym 15 osób w ramach szkolenia grupowego z zakresu
nabywania umiejętności poszukiwania i uzyskania zatrudnienia, 3 osoby uczestniczyły

8

|

w kursie przedsiębiorczości, 1 osoba odbyła kurs prawa jazdy kat. C, 1 osoba
przeszkolona z zakresu spawania, 2 osoby pracownik profesjonalny biura i sekretariatu,
środki wydatkowane - 21.951,20 zł,
- jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej otrzymała – 1 osoba ,
wysokości – 13.000,00 zł ,
- zorganizowano 8 miejsc w ramach stażu, kwota wydatkowana 27.863,30 zł,
- zorganizowano 3 miejsca w ramach przygotowania zawodowego, kwota wydatkowana
w wysokości 7.674,50 zł
- skierowano 8 osób do pracy w ramach prac społecznie użytecznych, kwota 3.971,60 zł,
- zorganizowane 1 stanowisko w ramach prac interwencyjnych - kwota wydatkowana
w wysokości 4.960, 90 zł,
- skierowano 8 osób do pracy w ramach robót publicznych kwota wydatkowana 42.088,- zł

Łącznie ze środków Funduszu Pracy wydatkowano kwotę w wysokości: 121.509,50 zł.

3.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 6.1.3,
udzielono wsparcia dla 6 osób niepełnosprawnych, w tym:

- zorganizowano 3 miejsca stażu, kwota wydatkowana 30.866,30 zł,
- przeprowadzono 3 szkolenie indywidualne, kwota wydatkowana 8.832,50 zł.

Łącznie ze środków PO KL wydatkowo kwotę w wysokości 39.698,80 zł

.
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LICZBA BEZROBOTNYCH OBJĘTYCH AKTYWNYMI FORMAMI W 2008r.

GMINA

Staże

Przygotowanie
zawodowe

Prace
interwencyjn
e

Roboty
publiczne

Szkolenia

Bezrobotni objęci
aktywizacją
w 2008r.

Bezrobotni objęci
aktywizacją
w 2008r.

Bezrobotni
objęci
aktywizacją
w 2008r.

Bezrobotni
objęci
aktywizacją
w 2008r.

Bezrobotni
objęci
aktywizacją
w 2008r.

Fundusz
Pracy

EFS

Fundusz
Pracy

EFS

Fundusz Pracy

Fundusz Pracy

Myślibórz

178

71

57

15

65

Nowogródek
Pom.
Barlinek

15

3

4

-

109

21

45

Dębno

97

42

Boleszkowice

17

Razem
OGÓŁEM

416

10

556

Prace
SpołecznoUżyteczne

Dotacje

Bezrobotni objęci Bezrobotn
aktywizacją
i objęci
w 2008r.
aktywizacj
ą
w 2008r.
Fundusz
Fundusz
EFS

R
A
Z
E
M

Fundusz
Pracy

EFS

25

131

57

37

5

31

672

23

19

10

6

1

2

-

83

30

30

30

103

46

33

11

39

497

13

5

46

31

97

37

40

2

55

465

3

4

-

17

18

17

4

3

1

-

84

140

123

50

181
181

123
123

358

150

114

21

125
125

1801

173

508

Pracy

Pracy

135

Zadania realizowane w 2008r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu
w ramach celów strategicznych sformułowanych w
„Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla powiatu
Myśliborskiego”.

Cele strategiczne

Cele operacyjne

Realizowane zadania w 2008r.

1.Pełna integracja i
partycypacja
mieszkańców w
życiu społecznym i
zawodowym

1.1 Pełne
uczestnictwo osób
niepełnosprawnych
w życiu
zawodowym i
społecznym.

Realizowane przez Urząd Pracy projekty swoimi
założeniami obejmowały między innymi aktywizację
zawodową osób niepełnosprawnych.
Liczba osób niepełnosprawnych objętych projektami
realizacyjnymi:
- porady indywidualne – 124 osoby,
- porady grupowe – 8 osób,
- zajęcia w Klubie Pracy – 19,
- szkolenie – 22,
- staże – 16,
- zwrot kosztów dojazdu do pracy lub stażu -2,
- dotacja na rozp. dział.gosp.-1,
- przygotowanie zawodowe – 3,
- prace społecznie użyteczne – 8,
- prace interwencyjne – 1,
- roboty publiczne - 8
Liczba osób niepełnosprawnych podejmujących zatrudnienie
na otwartym rynku pracy:
- po szkoleniu – 10 osób,
- po stażu – 3,
- po przygotowaniu zawod. – 1,
- po pracy interwencyjnej – 1,
- po robotach publicznych – 4,
- po pracach społecznie użytecznych – 4,
- po poradnictwie indywid.- 5,
- po zajęciach aktywizacyjn. – 1.

1.3 Inicjatywy
społeczne, które
sprzyjają integracji
i aktywności
społecznej na
poziomie lokalnym.

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu w 2008r.
podjął działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku
pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z
Gminy Nowogródek Pomorski i Gminy Boleszkowice.
Wobec tych osób zostaną zastosowane instrumenty
aktywnej integracji, mające na celu przywrócenie osób
zagrożonych wykluczeniem na rynek pracy oraz ich
integrację ze społeczeństwem, poprzez przywrócenie
zdolności lub możliwości zatrudnienia, uzyskanie wsparcia
dochodowego oraz wyeliminowanie przeszkód
napotykanych przez osoby i rodziny w procesie dostępu do
praw i usług społecznych, a przez to wspierających ich
powrót do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
W ramach inicjatyw lokalnych dla tych środowisk
przygotowano 2 projekty.
We wrześniu 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu
złożył – w trybie konkursowym – dwa wnioski o
dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 7.3
Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji PO KL 20072013, które zostały zaakceptowane i będą realizowane w
2009r.:
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- w grudniu 2008r. do dwóch projektów dobrano po 20
beneficjentów ostatecznych, będących mieszkańcami
Gminy Nowogródek Pomorski i Gminy Boleszkowice.

2. Wysoki poziom
produktywnego
zatrudnienia i
poprawa sytuacji na
rynku pracy

3.1 Przyjazne
warunki do rozwoju
przedsiębiorczości.

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu przyjął min. za cel
aktywizację bezrobotnych, szczególnie młodych ludzi, w
zakresie pomocy w kształtowaniu ich kariery zawodowej i
uświadomienie młodym ludziom szans, jakie stwarza im
gospodarka wolnorynkowa, w tym możliwość prowadzenia
własnej działalności gospodarczej. Dążymy do podniesienia
szans bezrobotnych na polskim i europejskim rynku pracy.
Dzięki szkoleniom i dotacjom wielu przedsiębiorczych ludzi
rozpoczęło własną działalność gospodarczą.
Liczba projektów, służących wsparciem osobom
rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej:
1. realizowano 3 projekty:
- „Aktywizacja – praca – sukces” 2008r – przyznano 21
dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- „Akcja dotacja 2008r.” – przyznano 76 dotacji na
rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- „Skorzystaj z oferty”- przyznano 26 dotacji na rozpoczęcie
działalności gospodarczej.
W ramach każdego projektu, potencjalnych beneficjentów
do otrzymania dotacji przeszkolono w zakresie „ABC
przedsiębiorczości”.
2. ze środków Funduszu Pracy ( w ramach przyznanego
algorytmu), przyznano 18 dotacji.
3.

3.2 System
kształcenia
przystosowany do
potrzeb lokalnego
rynku.

we wrześniu 2008r.. złożony został w trybie
konkursowym wniosek o dofinansowanie w wysokości
1.763.000,- zł realizacji projektu w ramach Działania 6.2
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i
samozatrudnienia”, mający na celu wspieranie postaw
przedsiębiorczych wśród bezrobotnych mieszkańców
powiatu myśliborskiego, zarejestrowanych w PUP w
Myśliborzu w zakresie udzielenia dotacji na
uruchomienie własnej działalności gospodarczej oraz
przyznania wsparcia pomostowego na okres do 6/12
miesięcy. Wniosek został zaakceptowany do realizacji
na 2009r.

Zmieniający się rynek pracy, nowe technologie, nowe
zawody i specjalności, powodują, iż wzrasta znaczenie
kształcenia ustawicznego dorosłych.
Kierując się potrzebami lokalnego rynku pracy oraz polityką
Unii Europejskiej, ukierunkowaną na aktywne uczestnictwo
w społeczeństwie, osobiste spełnienie, dostosowywanie się
do ciągłych zmian i umożliwienie uzyskania zatrudnienia,
Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu realizował zadania z
zakresu szkoleń bezrobotnych.
1. Liczba projektów obejmujących szkolenie
bezrobotnych:
- „Aktywizacja-praca-sukces” 2008r. – skorzystało 150 osób,
- „Akcja dotacja 2008r.”- 97 osób,
- „Szkolenie na życzenie 2008r.” -104 osoby ,
- „Paszport do zatrudnienia 2008r.” – 66 osób,
- „Skorzystaj z oferty 2008r.”- 65 osób.
W ramach powyższych projektów:
- 228 osób uczestniczyło w 6 szkoleniach grupowych,
- 265 osób skorzystało ze szkoleń indywidualnych pod
konkretne zatrudnienie.
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3.3 Rynek pracy
otwarty dla
wszystkich.

Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej na lokalnym rynku pracy
realizowane było poprzez:

o

o

o
o

o

realizację usług i instrumentów
aktywizacji zawodowej w powiecie,
skierowanych do różnych grup osób
niepozostających w zatrudnieniu lub
poszukujących pracy (w tym przede
wszystkim do kobiet, osób młodych,
niepełnosprawnych, osób po
pięćdziesiątym roku życia, długotrwale
bezrobotnych, bez kwalifikacji
zawodowych),
działania wspierające podnoszenie,
uzupełnienie lub zmianę kwalifikacji
zawodowych, zgodnie ze specyfiką
lokalnego rynku pracy,
upowszechnianie elastycznych form
zatrudnienia oraz alternatywnych metod
organizacji pracy,
rozwijanie różnorodnych form wsparcia
udzielanego osobom bezrobotnym i
poszukującym pracy (w tym m.in.
wspieranie inicjatyw samoorganizacji i
samopomocy, zajęcia aktywizacyjne w
klubie pracy, poradnictwo zawodowe),
promocję mobilności i elastyczności
zawodowej oraz aktywnych postaw na
rynku pracy, w ramach działań
pośrednictwa pracy, doradztwa
zawodowego i klubów pracy.

W 2008r. w ramach realizowanych projektów 1801
bezrobotnych było objętych różnymi aktywnymi formami
rynku pracy:
- staże – 556 osób,
- przygotowania zawodowe – 173 osoby,
- prace interwencyjne – 181 osób,
- roboty publiczne – 123 osoby,
- szkolenia – 508 ( w tym 15 osób, które rozpoczęły
szkolenie w 2007r.),
- dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 135
osób,
- prace społecznie użyteczne – 125 osób,
- poradnictwo zawodowe indywidualne – 634 osoby,
- zajęcia aktywizacyjne – 682 osoby.
Liczba osób uczestniczących w projektach, które podjęły
zatrudnienie:
- po szkoleniu – 327 osób,
- po stażu – 197 osób,
- po przygotowaniu zawodowym – 85 osób,
- po pracach interwencyjnych – 67 osób,
- po robotach publicznych – 71 osób,
- po pracach społecznie użytecznych – 47 osób,
- po usługach poradnictwa indywidualnego – 253 osoby,
- po zajęciach aktywizacyjnych – 67 osób.

Ponadto, oprócz wdrożonych projektów , Urząd realizował
nie subsydiowane pośrednictwo pracy. Ogółem
zarejestrowano i realizowano 3.414 ofert pracy. Z tego 2.362
stanowiły oferty pracy nie subsydiowanej.
W 2008r w związku z podjęciem zatrudnienia wyrejestrowało
się 2.473 bezrobotnych lub poszukujących pracy.
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W badanym okresie na terenie powiatu
myśliborskiego zgłoszonych zostało najwięcej ofert pracy w
następujących
zawodach: ślusarz, szlifierz, kowal,
spawacz, sprzedawca, szwaczka, stolarz, pracownik linii
produkcyjnej, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych,
rozbieracz – wykrawacz, kierowca C+ E, nauczyciele
różnych przedmiotów.
Aktywizacja zawodowa ludzi młodych:
Uczestniczenie w: Zatrudnienie po:
- szkolenie –
203 osoby
- staż522
- przygotowanie zaw.
1
- prace interwencyjne
36
- prace społ.użyteczne 15
- roboty publiczne
3
- usługi poradnictwa
Indywidualnego
186
- udział w zajęciach
Aktywizacyjnych
89

127
188
1
24
5
1
141
16

Aktywizacja zawodowa długotrwale bezrobotnych:
Uczestniczenie w: Zatrudnienie po:
- szkolenie –
- staż- przygotowanie zaw.
- prace interwencyjne
- prace społ.użyteczne
- roboty publiczne
- usługi poradnictwa
Indywidualnego
- udział w zajęciach
Aktywizacyjnych

137 osób
90
141
41
111
93

80
35
71
14
41
48

265

89

429

33

Opracowała: Ewa Makowska, Kierownik Działu Pośrednictwa Pracy, Poradnictwa
Zawodowego i Szkoleń .
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