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Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu w 2010r. kontynuował realizację zadań
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 :

I. Projekty systemowe
1) Projekt „Aktywizacja –praca – sukces”

2010r.

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
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 3.371.340,00zł
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym
biernych zawodowo oraz zwiększenie ich szans na integrację zawodową i społeczną.
W ramach projektu realizowano następujące formy wsparcia:
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pośrednictwo pracy,



poradnictwo zawodowe,



staże,



szkolenia indywidualne,



szkolenie grupowe „Podstawy obsługi komputera” dla osób, które podjęły staż,



szkolenia grupowe
 „Kierowca wózków widłowych”,
 „Obsługa kas fiskalnych i komputera”,
 „Zagospodarowanie terenów zielonych”,
 „Opiekunka osób starszych + j. niemiecki”,



szkolenia z zakresu ABC Przedsiębiorczości dla osób, które otrzymały
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,



wsparcie w formie przyznania jednorazowych środków na podjęcie własnej
działalności gospodarczej.

Finansowano również działania towarzyszące w formie zwrotu kosztów
dojazdu na szkolenia i staże.
Wsparciem zostało objętych 405 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w PUP w
Myśliborzu, poprzez:






doradztwo zawodowe (405 osób),
staże zawodowe (89 osób),
przyznanie jednorazowych środków na podjęcie własnej dział. gospodarczej
(106 osób),
szkolenia indywidualne (160 osób),
szkolenia grupowe (50 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 – tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 69,poz. 415
z późniejszymi 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,
o bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku
życia,
o bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli
zatrudnienia,
o
o
o
o
o
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o bezrobotni niepełnosprawni.
2) Projekt „Mamy potencjał – możemy więcej!”
W 2010r. pojawiły się nowe możliwości pozyskania dodatkowych środków
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego. PUP w Myśliborzu , jak jeden z nielicznych urzędów pracy w
województwie zachodniopomorskim, złożył wniosek o dofinansowanie realizacji
projektu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój
pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych

w regionie. Wniosek został rozpatrzony

pozytywnie.
Okres realizacji projektu 01.07.2010 – 30.06.2011
- kwota dofinansowania 1.079.694 zł
Celem projektu jest pomoc 20 osobom, które utraciły pracę bądź są zagrożone jej
utratą z przyczyn dotyczących pracodawcy, zamieszkałym na terenie powiatu
myśliborskiego.
Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu myśliborskiego, którzy spełniają
jeden z poniższych warunków:
-

zostali zwolnieni, a stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn
dotyczących pracodawcy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed
przystąpieniem do projektu, zatrudnionych u pracodawców przechodzących
procesy adaptacyjne i modernizacyjne,

-

są przewidziani do zwolnienia, tj. otrzymali od pracodawcy wypowiedzenie
stosunku pracy lub stosunku służbowego lub zostali poinformowani przez
pracodawcę przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne o zamiarze
nieprzedłużenia stosunku pracy lub stosunku służbowego,

-

są zagrożeni zwolnieniem, tj. są zatrudnieni u pracodawców, którzy prowadzą
działalność w branży przechodzącej procesy adaptacyjne o znacznym nasileniu w
województwie zachodniopomorskim.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:
1. grupowe i indywidualne wsparcie psychologiczne (dla 20 osób),
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2. warsztaty doradcze (dla 20 osób),
3. szkolenie grupowe z zakresu „ABC Przedsiębiorczości” (dla 20 osób),
4. doradztwo indywidualne w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie
wsparcia finansowego oraz wniosku o przyznanie podstawowego wsparcie
pomostowego (dla 20 osób),
5. wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w kwocie do 40.000 zł (dla
15 osób),
6. wsparcie pomostowe podstawowe w kwocie do 1.200 zł miesięcznie przez
okres 6 miesięcy (dla 15 osób),
7. indywidualne wsparcie doradcze w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej (dla 15 osób),
8. szkolenia indywidualne dostosowane do potrzeb uczestników projektu, którzy
nie otrzymali wsparcia finansowego (dla 20 osób),
9. wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy dla osób, które nie
otrzymały wsparcia finansowego (dla 5 osób).
Ponadto uczestnicy szkolenia grupowego i szkoleń indywidualnych otrzymają
dodatek szkoleniowy, zwrot kosztów dojazdu oraz zwrot kosztów opieki nad osobą
zależną.

II. Projekty konkursowe
Projekt „Własna firma? To możliwe!”
1. PO KL/1/6.2/16/08 – projekt konkursowy, Działanie 6.2 PO KL
Wartość projektu: 1.234.458,80zł
Okres realizacji projektu: 01.01.2009r. – 31.12.2010r.
W miesiącu grudniu 2010 r. zakończono realizację 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.
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Beneficjentami

projektu

były

osoby

pozostające

bez

zatrudnienia,

zarejestrowane w PUP w Myśliborzu, zamierzające rozpocząć prowadzenie własnej
firmy, w szczególności długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby do 25 roku życia oraz
osoby powyżej 45 roku życia.
Wsparciem

zostało

objętych

30

osób

pozostających

bez

zatrudnienia,

zarejestrowanych w PUP w Myśliborzu, zamierzających rozpocząć prowadzenie
własnej firmy poprzez następujące formy wsparcia:
 szkolenie grupowe „ABC przedsiębiorczości” (30 osób),
 indywidualne konsultacje doradcze (30 osób),
 wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (21 osób) – 35.000,00 zł na
uruchomienie własnej działalności,
 wsparcie pomostowe podstawowe (21 osób) oraz przedłużone (do 12 m-cy) – po
850,00 zł miesięcznie przeznaczonych na bieżące koszty działalności
 organizacja specjalistycznego wsparcia szkoleniowo – doradczego dla osób,
które rozpoczęły prowadzenie własnej działalności gospodarczej (19 osób),
 organizacja szkolenia grupowego „Kompetencja menedżerskie szansą na trwały
sukces nowych inicjatyw”. (21 osób)
Ponadto BO skorzystali ze wsparcia towarzyszącego w postaci zwrotu kosztów
dojazdu, poczęstunku, stypendium/dodatku szkoleniowego.

„Aktywni na rynku pracy” PO KL/1/6.1.1/38/09 – projekt konkursowy, Działanie
6.1.1 PO KL
Wartość projektu: 1.268.600,00zł
Okres realizacji projektu: 01.08.2009r. – 31.10.2010r.
Projekt adresowany był do 155 osób bezrobotnych, zamieszkałych na terenie
powiatu myśliborskiego, zarejestrowanych w PUP Myślibórz powyżej 12 miesięcy, ze
szczególnym uwzględnieniem osób do 25 roku życia oraz osób powyżej 45 roku
życia.
W ramach projektu prowadzono następujące działania:
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organizacja warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, doradztwo zawodowe
( 145 osób)



organizacja staży zawodowych ( 110 osób).

W projekcie zorganizowano szkolenia zawodowe:


„Profesjonalny sprzedawca” 15 osób



„Magazynier – operator wózków jezdniowych” 10 osób



„Wizażystka” 10 osób



„Technolog robót wykończeniowych” 10 osób

Szkolenia poprzedziły działania w zakresie doradztwa zawodowego i organizacji
warsztatów aktywnego poszukiwania pracy .

III. Projekt konkursowy realizowany w partnerstwie
Projekt „Przepis na sukces”
VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w
regionie
6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
okres realizacji 02.08.2010-31.07.2011
Lider projektu:
F.H.-U. „JAR-MAR” Centrum Kształcenia "Wiedza Dla Wszystkich"
ul. Królewiecka 45
74-300 Myślibórz
Partnerzy :
Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu
ul. Spokojna 22
74-300 Myślibórz
Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach
ul. Dworcowa 23
74-200 Pyrzyce
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Cele projektu:
 zmiana postaw z pasywnych na aktywne poprzez udział w warsztatach
poszukiwania pracy oraz poradnictwo indywidualne i grupowe,
 podniesienie wiedzy lokalnych pracodawców nt. korzyści z zatrudniania osób
dł. bezrobotnych poprzez organizację kampanii informacyjnej,
 wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz pobudzenie motywacji do
działania na rynku racy poprzez warsztaty psychospołeczne i indywidualne
konsultacje z psychologiem,
 umożliwienie zdobycia, podniesienia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych
zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy poprzez udział w szkoleniach
grupowych,
 ułatwienie zaistnienia na rynku pracy poprzez organizację miejsc staży
zawodowych.
Projekt skierowany do 60 osób bezrobotnych, zamieszkałych na terenie powiatów
myśliborskiego i pyrzyckiego, zarejestrowanych w PUP w Myśliborzu/Pyrzycach
łącznie przez okres powyżej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat, w tym w
szczególności:


osoby do 25 roku życia,



osoby powyżej 45 roku życia,



kobiety,



osoby niepełnosprawne,



osoby zamieszkałe na wsi,



osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników.

Rodzaje wsparcia
Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, doradztwo zawodowe i pośrednictwo
pracy,
Organizacja wsparcia psychologicznego,
Organizacja szkoleń grupowych,


„Sekretarka – asystentka szefa + j. obcy + podst. przedsiębiorczości”



„Profesjonalny sprzedawca – magazynier +obsługa kasy fiskalnej”



„Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”



„Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B”
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Organizacja 6 miesięcznych staży zawodowych.
Ponadto w 2010r. realizowane były programy w ramach środków
Funduszu Pracy dodatkowo pozyskanych z rezerwy Ministra Pracy i Polityki
Społecznej :

I Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia.
Okres realizacji programu: 01.05.2010r. – 31.12.2010r.
Kwota dofinansowania: 2.060.800,00 zł
W ramach niniejszego programu zrealizowane zostały następujące formy aktywizacji:
1) staże zawodowe – dla 288 osób,
2) udzielonych zostało 20 jednorazowych dotacji na podjęcie działalności
gospodarczej,
3) zorganizowane zostały szkolenia grupowe „ABC przedsiębiorczości” dla 20 osób,
oraz szkolenie grupowe „Kelner- barman + język angielski” dla 10 osób,
4) finansowano również działania towarzyszące w formie zwrotu kosztów dojazdu do
miejsca odbywania stażu dla 87 osób.
Celem niniejszego projektu była aktywizacja zawodowa osób do 30 roku życia,
poprzez pomoc w uzyskaniu doświadczenia zawodowego w ramach odbytego stażu
oraz pomoc w podjęciu działalności gospodarczej. Udzielone wsparcie poprzez
przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej pozwoliło
na pomoc finansową dla osób chcących pracować na własny rachunek, lecz nie
mających wystarczających środków na jej rozpoczęcie a w przyszłości pozwoli
tworzyć przez nich nowe miejsca pracy.

Każdy beneficjent programu przed

otrzymaniem dotacji uczestniczył w szkoleniu „ABC przedsiębiorczości” ponieważ
kompleksowe wsparcie zwiększa szansę na utrzymanie działalności oraz jej rozwój w
przyszłości. Oferta szkoleniowa dotycząca szkolenia „kelner – barman + język
angielski” skierowana została w pierwszej kolejności do tych osób, które zakończyły
edukację na szkole gimnazjalnej lub ogólnokształcącej. Po zakończeniu niniejszego
szkolenia przed beneficjentami programu otworzyła się możliwość uzyskania
zatrudnienia w rozbudowywanej w naszym regionie sieci usług gastronomicznych,
hotelarskich, itp.
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II Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus.
Okres realizacji programu: 01.05.2010r. – 31.12.2010r.
Kwota dofinansowania: 308.000,00 zł
W ramach niniejszego programu zorganizowane zostały na terenie powiatu
myśliborskiego roboty publiczne dla 45 osób.
Celem projektu była pomoc osobom w wieku 45 lat i powyżej tego roku życia,
w uzyskaniu zatrudnienia. Częstym powodem bezrobocia wśród tej grupy
bezrobotnych jest nie dostosowanie posiadanych umiejętności i kwalifikacji
zawodowych do wymogów lokalnego rynku pracy, a także mała mobilność.
Realizacja niniejszego projektu poprawiła sytuację materialną osób zatrudnionych w
ramach robót publicznych oraz wpłynęła na świadomość tej grupy bezrobotnych.
III Program związany z aktywizacją osób bezrobotnych na terenach, na których
miały miejsce klęski żywiołowe.
Okres realizacji programu: 15.06.2010r. – 31.12.2010r.
Kwota dofinansowania: 213.100,00 zł
W ramach niniejszego programu zorganizowane zostały na terenie powiatu
myśliborskiego
roboty publiczne dla 46 osób.
Poprzez

realizację

niniejszego

programu

nastąpiła

aktywizacja

osób

bezrobotnych na terenach, na których było zagrożenie powodziowe. Poprzez
organizację robót publicznych na terenach zagrożonych zalaniem lub podtopieniem
nastąpiło udrożnienie urządzeń melioracyjnych a tym samym ograniczenie skutków
powodzi dla mieszkańców tych terenów.
IV Program dla osób korzystających ze środków na rozwój małej i średniej
przedsiębiorczości.
Okres realizacji programu: 01.09.2010r. – 31.12.2010r.
Kwota dofinansowania: 849.000,00 zł
W ramach niniejszego programu udzielonych zostało 44 dotacje na rozpoczęcie
działalności gospodarczej, poprzedzone szkoleniem „ABC przedsiębiorczości”.
Celem projektu było wsparcie samozatrudnienia
pomoc w założeniu własnej firmy przez osoby bezrobotne.
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poprzez kompleksową

V Program na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku
pracy.
Okres realizacji programu: 01.09.2010r. – 31.12.2010r.
Kwota dofinansowania: 218.400,00 zł.
W ramach niniejszego programu realizowane były następujące formy aktywizacji:
1) staże zawodowe dla 43 osób,
2) inansowanie działań

towarzyszących w formie zwrotu kosztów dojazdu do

miejsca odbywania stażu dla 8 osób.
Celem niniejszego programu była aktywizacja zawodowa bezrobotnych będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy a tym samym do sukcesywnego zmniejszania
liczby osób, które zaliczane są do tej grupy bezrobotnych. W naszym powiecie
dominuje bezrobocie wśród osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy tzn. ludzi
młodych, osób z niskimi kwalifikacjami, osób długotrwale bezrobotnych, osób bez
doświadczenia

zawodowego,

niepełnosprawnych.

Dodatkowym

celem

realizowanego programu było stworzenie zachęty i warunków do wskazania
możliwości podjęcia stażu poza miejscem zamieszkania. W tym celu niniejszy projekt
przewidywał między innymi pokrycie kosztów przejazdów.
Na realizację w 2010 r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej przyznano dla Powiatowego Urzędu
Pracy w Myśliborzu środki z Funduszu Pracy w następujących wysokościach:
1. Decyzja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.03.2010r. na kwotę
6.218,6 tys. zł.
2. Decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11.03.2010r. na kwotę
3.348,5 tys. zł (z przeznaczeniem na realizację projektów PO KL –
Poddziałanie

6.1.3

współfinansowanych

z

Europejskiego

Funduszu

Społecznego).
3. Decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.05.2010r. na kwotę
2.189,1 tys. zł z przeznaczeniem na realizację programów na rzecz promocji
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w tym:
 128,3 tys. zł na realizację programów zwiększających aktywność
zawodową osób w wieku 45/50 plus,
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 2.060,8 tys. zł

na realizację programów zwiększających aktywność

zawodową osób w wieku do 30 lat.
4. Decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.06.2010r. na kwotę
213,1 tys. zł z przeznaczeniem na realizację programów związanych z
aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski
żywiołowe oraz inne zdarzenia nieprzewidywalne.
5. Decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21.06.2010r. na kwotę
179,7 tys. zł z przeznaczeniem na realizację programów zwiększających
aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus.
6. Decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.09.2010r. na kwotę
977,4 tys. zł z przeznaczeniem na realizację programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w tym:
 849,0 tys. zł na realizację programów związanych z rozwojem małej i
średniej przedsiębiorczości,
 128,4 tys. zł

na realizację innych programów na rzecz bezrobotnych

będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49
ustawy.
7. Decyzja Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.10.2010r. na kwotę
490,0tys.

zł

z

przeznaczeniem

na

realizację

programów

na

rzecz

bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w
art. 49 ustawy.
Łączna kwota środków Funduszu Pracy jaka została dotychczas
przyznana dla powiatu myśliborskiego w 2010 r. wynosi 13.216,4 tys. zł.
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Działania realizowane w 2010r. 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 :


art. 11 ust. 2 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, przeszkolono
2 osoby, kwota wydatkowana na realizację tego zadania wyniosła: 7.098,61 zł



art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej,
zorganizowano 7 miejsc w ramach stażu, kwota wydatkowana na realizację
tego zadania wyniosła: 37.913,70 zł (staż na zasadach, 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: 2.055,17zł (zwrot dotyczył kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia (…),



art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, dokonywany
został częściowy zwroty kosztów związanych z organizacją 1 miejsca pracy w
ramach prac interwencyjnych - kwota wydatkowana na to zadanie wyniosła:
4.324,37 zł (zwrot dotyczył kosztów, o których mowa w art. 51 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia (…).



art. 12a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, przyznano jednorazowe
środki na podjecie działalności gospodarczej dla 1 osoby niepełnosprawnej,
kwota wydatkowana na to zadanie wyniosła: 40.000,00 zł

Łącznie ze środków PFRON wydatkowano kwotę w wysokości: 89.336,68 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:
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-

z zakresu poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy: poradami

indywidualnymi objęto 70 osób, zajęciami w Klubie Pracy – 62 osoby, natomiast o
aktualnych ofertach pracy zostały poinformowane 194 osoby,


przeszkolono – 5 osób,

w tym 4 osoby

w ramach grupowego szkolenia z

zakresu „ABC przedsiębiorczości”, 1 osoba odbyła kurs prawa jazdy kat. C,
kwota wydatkowana - 5.164,70 zł ,


jednorazowe środki na podjecie działalności gospodarczej otrzymały – 3 osoby ,
kwota wydatkowana – 57.000,00 zł ,



zorganizowano 8 miejsc w ramach stażu, kwota wydatkowana 44.588,50. zł,



zorganizowane 5 stanowisk w ramach prac interwencyjnych

- kwota

wydatkowana w wysokości 13.593,80 zł,


skierowano 12 osób do pracy w ramach robót publicznych, kwota wydatkowana
72.387,60 zł
Łącznie ze środków Funduszu Pracy wydatkowano kwotę w wysokości:

192.734,60 zł
3. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Poddziałania 6.1.1 - zorganizowano 3 miejsca

stażu, kwota wydatkowana na

stypendia stażowe i dojazd do miejsca stażu - ogółem 31.752,10 zł
Poddziałania 6.1.3:udzielono wsparcia 24 osobom niepełnosprawnym, w tym:


przeszkolono

2

osoby

w

trybie

indywidualnym

(„Operator

wózka

jezdniowego” i „Nauka języka niemieckiego” ); kwota wydatkowana – 5.949,40 zł;


w szkoleniach grupowych uczestniczyło 15 osób, w tym „Podstawy obsługi
komputera + nauka języka niemieckiego” – 7 osób, „ABC przedsiębiorczości” – 1
osoba, „Kierowca – operator wózka jezdniowego” – 1 osoba, „Obsługa kas
fiskalnych” – 3 osoby, „ Opiekunka osób starszych + nauka języka niemieckiego”
– 2 osoby, „Zagospodarowanie i pielęgnacja terenów zielonych” – 1 osoba; kwota
wydatkowana – 25.148,90 zł.

Łącznie kwota wydatkowana w ramach niniejszego działania na szkolenia
indywidualne i grupowe – 31 098,30 zł.

14

o zorganizowano również 7 miejsc w ramach stażu, kwota wydatkowana na
stypendia stażowe i dojazd do miejsca stażu - ogółem 51.050,20 zł,
W ramach Działania 6.2 udzielono wsparcia 2 osobom w tym 1 osobę
przeszkolono w trybie indywidualnym ( „Kontrola realizacji projektów finansowanych
z EFRR” );kwota wydatkowana – 2 500,00 zł oraz objęto ją wsparciem pomostowym
przedłużonym – kwota wydatkowana 5.048,50 zł a także 1 osobę objęto szkoleniem
grupowym „Kompetencje menedżerskie szansą na trwały sukces nowych inicjatyw”;
kwota wydatkowana – 1.795,00 zł;
Łącznie kwota wydatkowana w ramach niniejszego działania

na szkolenia

indywidualne i grupowe – 9.343,50 zł.
W ramach Poddziałania 8.1.2

2 osoby otrzymały wsparcie psychologiczne

grupowe i indywidualne, warsztaty doradcze, szkolenie „ABC przedsiębiorczości”,
indywidualne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku o przyznanie wsparcia
finansowanego i pomostowego- kwota wydatkowana 52.035,30 zł.
Łącznie ze środków POKL wydatkowo kwotę w wysokości 38.580,80 zł.
W 2010r. łączna kwota przeznaczona na aktywizację niepełnosprawnych osób
pozostających bez pracy wyniosła 175.279,40 zł.
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LICZBA BEZROBOTNYCH OBJĘTYCH AKTYWNYMI FORMAMI W 2010r.
w ramach Funduszu Pracy i POKL (poddziałanie 6.1.3 - projekt systemowy)

Fundus
z Pracy

POKL
6.1.3

Refundacja
kosztów
doposażeni
a miejsc
pracy
Bezrobotni
objęci
aktywizacją
w 2010r.
Fundusz
Pracy

Myślibórz

496

39

31

32

47+23*

81

159

27

50

26

8

1.019

Nowogródek
Pom.

29

1

0

44

54

15

17

4

3

0

0

167

Barlinek

186

16

6

23

48

32

95

11

23

74

3

517

Dębno

192

29

14

34

64

61

111

20

30

57

4

616

Boleszkowice

18

5

2

23

34

6

12

2

0

0

2

104

Razem

921

90

53

156

270

195

394

64

106

157

17

53

156

270

157

17

Staże

GMINA

Bezrobotni objęci
aktywizacją
w 2010r.

Prace
interwencyjn
e

Roboty
publiczne

Bezrobotni
objęci
aktywizacją
w 2010r.
Fundusz
Pracy

Bezrobotni
objęci
aktywizacją
w 2010r.
Fundusz
Pracy

Prace
Społeczno
Użyteczne

Studia
Podyplomo
we
Bezrobotni
objęci
aktywizacją
w 2010r.
Fundusz
Pracy

RAZEM

POKL
6.1.3

Bezrobotni
objęci
aktywizacją
w 2010r.
Fundusz
Pracy

Szkolenia

Dotacje

Bezrobotni objęci
aktywizacją
w 2010r.

Bezrobotni objęci
aktywizacją
w 2010r.

Fundus
z Pracy

POKL
6.1.3

Fundus
z Pracy

2.423
OGÓŁEM
*

1.011

589

170

Uwaga: powyższe dane nie uwzględniają osób objętych szkoleniami w ramach działań konkursowych ( szczegółowe informacje zawarto w
dziale o realizowanych projektach ).
Dodatkowo zrefundowano 316 osobom zwrot kosztów dojazdu do miejsc odbywania stażu lub miejsca zatrudnienia, 9 osobom przyznano
refundacje kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7, 84 osobom sfinansowano koszty badań lekarskich, , 1 osobie przyznano stypendium naukowe
*Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Myśliborzu
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Zadania realizowane w 2010r. 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 2010r.
Realizowane przez Urząd Pracy projekty swoimi
założeniami obejmowały między innymi aktywizację
zawodową osób niepełnosprawnych.

1.1 Pełne
uczestnictwo osób
niepełnosprawnych
w życiu
zawodowym i
społecznym.
1.Pełna integracja i
partycypacja
mieszkańców w
życiu społecznym i
zawodowym
1.3 Inicjatywy
społeczne, które
sprzyjają integracji
i aktywności
społecznej na
poziomie lokalnym.

Liczba osób niepełnosprawnych objętych projektami
realizacyjnymi:
- porady indywidualne – 66 osób,
- porady grupowe – 0 osób,
- zajęcia w Klubie Pracy – 68,
- szkolenie – 24,
- staże –24
- dotacja na rozp. dział.gosp.-5,
- prace społecznie użyteczne – 9,
- prace interwencyjne – 7,
- roboty publiczne - 14
Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu w 2010r.
kontynuował działania zmierzające do ułatwienia dostępu do
rynku
pracy
osobom
zagrożonym
wykluczeniem
społecznym.
W ramach współpracy z Centrum Integracji Społecznej
PRZYSTAŃ w Barlinku Szczecińskiej Fundacji „ Talent –
Promocja –Postęp”, wobec tych osób zostały 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 tego celu operacyjnego refundowano
świadczenia integracyjne wraz z należnymi składkami
emerytalno – rentowym uczestnikom Centrum Integracji
Społecznej PRZYSTAŃ W Barlinku.

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:
Realizowano następujące projekty:
1. „Aktywizacja – praca – sukces” 2010r – przyznano 106
dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
2. „Mamy potencjał-możemy więcej!” - przyznano 15 dotacji
na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Projekt w ramach Działania 8.1 „Wsparcie procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”, mający na
celu pomoc 20 osobom, które utraciły pracę bądź są
zagrożone jej utratą z przyczyn dotyczących pracodawcy,
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zamieszkałym na terenie powiatu myśliborskiego w zakresie
udzielenia dotacji na uruchomienie własnej działalności
gospodarczej oraz przyznania wsparcia pomostowego na
okres 6 miesięcy.
3. Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia” –
finansowany z dodatkowych środków FP - przyznano 20
dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
4. Program dla osób korzystających ze środków na rozwój
małej i średniej przedsiębiorczości finansowany z
dodatkowych środków FP - przyznano 44 dotacji na
rozpoczęcie działalności gospodarczej.

3.2 System
kształcenia
przystosowany do
potrzeb lokalnego
rynku.

3.3 Rynek pracy
otwarty dla
wszystkich.

W ramach każdego projektu, potencjalnych beneficjentów
do otrzymania dotacji przeszkolono w zakresie „ABC
przedsiębiorczości”.
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.
W ramach realizowanych projektów:
- 387 osób uczestniczyło w 15 szkoleniach grupowych,
- 226 osób skorzystało ze szkoleń indywidualnych pod
konkretne zatrudnienie.
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie
aktywności zawodowej na lokalnym rynku pracy realizowane
było poprzez:
 realizację usług i instrumentów aktywizacji zawodowej
w powiecie, skierowanych do różnych grup osób nie
pozostających 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 2010r. w ramach realizowanych projektów 1673
bezrobotnych było objętych różnymi aktywnymi formami
rynku pracy:
- staże – 1121 osób,
- prace interwencyjne – 156 osób,
- roboty publiczne – 270 osób,
- szkolenia – 635 osób
- dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 185
osób,
- prace społecznie użyteczne – 157 osób,
- poradnictwo zawodowe indywidualne – 811 osób,
- zajęcia aktywizacyjne – 1283 osoby,
- finansowanie studiów podyplomowych – 17 osób.
Najczęstszą, preferowaną przez pracodawców formą
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współpracy z urzędem pracy w analizowanym okresie była
kooperacja w zakresie rekrutacji i zatrudniania pracowników.
Jednakże praktyka pokazuje, że kooperacja w coraz
większym zakresie w
minionym roku dotyczy przede
wszystkim organizacji staży pracy, a zatem najtańszej z
perspektywy pracodawców oraz najbardziej elastycznej
formy pozyskiwania pracowników.

Opracowała:
Ewa Makowska
Kierownik Działu
Pośrednictwa, Poradnictwa Zawodowego
i Szkoleń Bezrobotnych
PUP Myślibórz
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