Sprawozdanie z realizacji programów na rzecz
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej
w roku 2010 przez
Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s
w Dzierzgoniu

Dzierzgoń, 14.01.2011r.

I.

Usługi rynku pracy
Podstawowymi usługami rynku pracy świadczonymi przez Powiatowy Urząd Pracy
w Sztumie z/s w Dzierzgoniu są:
1. pośrednictwo pracy,
2. poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,
3. pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
4. organizacja szkoleń.
W roku 2010 podstawowymi kierunkami działań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu
oraz łagodzenia jego skutków były:
− aktywizacja zawodowa osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy (osoby wymienione w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy),
− aktywizacja zawodowa osób w wieku do 25 roku życia,
− wspieranie przedsiębiorczości na terenie powiatu sztumskiego.
1. Pośrednictwo pracy
Głównym zadaniem pośrednictwa o pracy jest pomoc bezrobotnym
i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pomoc
pracodawcom w pozyskaniu pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.
Analiza ofert pracy
W roku 2010 do tutejszego Urzędu wpłynęło ogółem 1782 wolnych miejsc
zatrudnienia, z czego 370 miejsca pracy zgłosili pracodawcy deklarujący stałe
zatrudnienie (na koszt pracodawcy), natomiast 1412 propozycji pracy- to oferty pracy
subsydiowanej.
Tabela nr 1
Subsydiowane oferty pracy zgłoszone w roku 2010

Rodzaj pracy subsydiowanej

Rok 2010

Prace interwencyjne

33

Roboty publiczne

209

Staż
- w tym staż dla osób niepełnosprawnych (PFRON)

607
4

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy

300

Prace społecznie użyteczne

220

Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

43
Ogółem

1412

Aktywne metody zwalczania bezrobocia zostały wykorzystane w celu pomocy
zarówno osobom bezrobotnym i poszukującym pracy (niepełnosprawnym) w podjęciu
odpowiedniego zatrudnienia lub odbycia stażu, jak również pracodawcom
w tworzeniu nowych miejsc pracy i obsadzie już istniejących stanowisk pracy.
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Wykres nr 1
Procentowy stosunek subsydiowanych ofert pracy do wszystkich ofert pracy zgłoszonych w 2010 r.

Subsydiowane oferty pracy stanowią 79,24 % ofert pracy, którymi dysponował Urząd
w 2010 r. Pozostałe oferty pracy, tj. oferty zatrudnienia na koszt pracodawcy wyniosły
w tym okresie 20,76 %.
Realizacja ofert pracy
W celu realizacji ofert pracy, które wpłynęły do Urzędu w okresie od stycznia do
grudnia 2010 r., wezwano 3 460 osób bezrobotnych, a skierowań do pracy (w tym:
na staż, prace społecznie użyteczne) wydano 2 977.
Różnica, która powstała pomiędzy liczbą osób wezwanych a liczbą wydanych
skierowań w podanym okresie wynikła z niżej wymienionych powodów:
✔ odmowy przyjęcia propozycji pracy,
✔ nie zgłoszenia się na wezwanie urzędu,
✔ przedłożenia zwolnienia lekarskiego,
✔ zgłoszenia podjęcia innej pracy,
✔ braku wymaganych kwalifikacji.
Niektóre oferty przysporzyły trudności w ich realizacji. Powodem tego był brak osób
posiadających odpowiednie kwalifikacje do pracy na wskazane stanowiska. Brak
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osób bezrobotnych z wymaganymi kwalifikacjami spowodował, że nie można było
zaspokoić wszystkich potrzeb kadrowych pracodawców. Do ofert takich należały
głównie oferty pracy dla nauczycieli języków obcych, nauczycieli przedmiotów
zawodowych, operatorzy sprzętu do robót ziemnych.
Dodatkową barierą przy realizacji ofert pracy jest niechęć osób bezrobotnych do
zmiany swojej sytuacji na rynku pracy. Nie wyrażają oni chęci podjęcia wysiłku
związanego z podniesieniem atrakcyjności swoich kwalifikacji zawodowych, nie są
oni także zainteresowani znalezieniem zatrudnienia. Głównym celem ich rejestracji
jest wyłącznie uzyskanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pobieranie zasiłku dla
bezrobotnych.
Poważnym problemem pośredników pracy w realizacji ofert jest fakt, iż duża grupa
osób bezrobotnych nie jest zainteresowana podjęciem zatrudnienia. Osoby te
w kontaktach z pracodawcą obniżają swoje kwalifikację i posiadane umiejętności
w wyniku czego pracodawcy nie są zainteresowani ich zatrudnieniem.
W 2010 r. pośrednicy pracy zatrudnieni w tutejszym Urzędzie odbyli 166 wizyt
u pracodawców mających siedzibę na terenie powiatu sztumskiego. Podczas wizyt
poinformowano pracodawców o dostępnych instrumentach rynku pracy, znajdujących
się w dyspozycji Urzędu.
W wyniku wizyt pośredników pracy w zakładach pracy pozyskano ogółem 47 ofert
pracy (w tym oferty stażu).
Ponadto każdy pracodawca otrzymał:
a) formularz zgłoszenia wolnego miejsca zatrudnienia,
b) wniosek w sprawie skierowania osoby do wykonywania prac interwencyjnych,
c) wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu oraz stażu nie
przekraczającego 6 miesięcy,
d) wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
W ramach międzynarodowego pośrednictwa pracy w 2010r. Urząd zorganizował 27
spotkań informacyjnych dla osób zainteresowanych podjęciem pracy za granicą,
w których uczestniczyło 396 osób.
W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. z usług indywidualnych pośrednika pracy
wykonującego zadania EURES skorzystało 484 osoby.
W celu uzyskania informacji na temat ofert pracy dostępnych na portalu EURES do
urzędu zgłosiło się 88 osób.
Ponadto w roku 2010 we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku
Urząd zorganizował spotkanie informacyjne dla pracodawców zainteresowanych
zatrudnieniem pracowników zza granicy, w którym uczestniczyło 8 pracodawców.
Aktywizacja osób niepełnosprawnych
W minionym roku zgłoszono 26 ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Oferty
pracy dla osób z niepełnosprawnością zgłaszane do PUP dotyczyły głównie miejsc
pracy na niżej wymienionych stanowiskach:
a) sprzątaczka,
b) goniec,
c) pracownik pieców zwykłych,
d) robotnik gospodarczy,
e) pracownik biurowy;
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W roku 2010 pracę podjęło 27osób bezrobotnych niepełnosprawnych, w tym
10 osób na stanowiskach subsydiowanych, z czego:
a) 2 osoby podjęły pracę w ramach prac interwencyjnych,
b) 8 osób podjęło zatrudnienie w ramach robót publicznych,
c) 1 to podjęcie działalności gospodarczej.
16 ofert pracy to oferty na koszt pracodawcy.
10 osób niepełnosprawnych zostało również skierowanych do odbycia stażu.
Zgłoszenia zwolnień grupowych
W 2010r. do Urzędu wpłynęło 1 powiadomienie zakładu pracy ”PRIMET” s. a. Górki
o zamiarze zwolnień pracowników w ramach ustawy z dnia 13.03.2003r.
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn
nie dotyczących pracowników.
Zwolnieniami objętych miało zostać 7 pracowników z terenu działania Urzędu.
Do dnia 31.12.2010r. w ramach zwolnień grupowych zwolniono 2 osoby.
2. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
W 2010 roku
osoby bezrobotne skorzystały z różnych form poradnictwa
zawodowego tj. porady zawodowej w formie indywidualnej i grupowej oraz
z informacji zawodowej.
Tabela nr 2
Osoby korzystające z usług poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej w 2010r.
w podziale ze względu na płeć

Poradnictwo zawodowe
Poradnictwo indywidualne

Informacja zawodowa

Poradnictwo grupowe

Rozmowa wstępna

Porada indywidualna

Liczba osób, które skorzystały z
porady w formie grupowej

Liczba osób, które skorzystały
z informacji zawodowej

OGÓŁEM

OGÓŁEM

OGÓŁEM

OGÓŁEM

1463

567

33

610

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

856

607

332

235

32

1

361

249

Dane ze sprawozdania MPiPS – 01 – załącznik nr 4

W
2010r. osoby bezrobotne skorzystały z następujących form poradnictwa
zawodowego:
 1463 osoby skorzystały z rozmowy wstępnej,
 567 osób skorzystało z porady w formie indywidualnej,
 33 osoby skorzystały z grupowej porady zawodowej.
Z informacji zawodowej w 2010r. skorzystało 610 osób bezrobotnych.
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Tabela nr 3
Osoby bezrobotne korzystające z poradnictwa indywidualnego w 2010r.

Poradnictwo zawodowe
Porady indywidualne
Wyszczególnienie

Liczba osób,
które skorzystały
z porady
indywidualnej

Liczba wizyt w
ramach porady
indywidualnej

OGÓŁEM

567

860

Bezrobotni poniżej 25 roku życia

192

284

Bezrobotni powyżej 50 roku życia

80

127

Bezrobotni do 6 miesięcy

107

164

Bezrobotni od 6 do 12 miesięcy

380

562

Bezrobotni powyżej 12 miesięcy

80

134

Bezrobotni zamieszkali na wsi

346

515

Bezrobotni niepełnosprawni

16

26

Dane ze sprawozdania MPiPS – 01 – załącznik nr 4

Z usług poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej korzystają najczęściej
klienci, którzy:
 mają problemy zawodowe związane z poszukiwaniem miejsca pracy w swoim
zawodzie (chcą zmienić zawód),
 planują otworzyć własną działalność gospodarczą,
 oczekują pomocy w określeniu predyspozycji i umiejętności zawodowych,

chcą stworzyć Indywidualny Plan Działania w celu znalezienia
satysfakcjonującej pracy.
Osoby bezrobotne korzystały również z informacji zawodowej, głównie w formie
grupowej.
Tabela nr 4
Osoby bezrobotne korzystające z grupowej informacji zawodowej.

Informacja zawodowa
Wyszczególnienie

Liczba osób uczestniczących w
spotkaniach grupowych

OGÓŁEM

610

Bezrobotni do 25 roku życia

118
6

Bezrobotni powyżej 50 roku życia

119

Bezrobotni do 6 miesięcy

30

Bezrobotni od 6 do 12 miesięcy

494

Bezrobotni powyżej 12 miesięcy

86

Bezrobotni zamieszkali na wsi

374

Bezrobotni niepełnosprawni

17

Dane ze sprawozdania MPiPS – 01 – załącznik nr 4

Z informacji zawodowej w formie grupowej skorzystało 610 osób bezrobotnych.
Informacja zawodowa zorganizowana w 2010r. obejmowała następujące moduły
tematyczne, m.in.:
•
informacja o podstawowych usługach i instrumentach rynku pracy,
•
informacja o możliwościach uzyskania kwalifikacji zawodowych,
•
informacja o możliwościach podejmowania własnej działalności gospodarczej,
•
informacja o zawodach i ogólnej sytuacji na rynku pracy,
•
informacja na temat oczekiwań pracodawców w zakresie kwalifikacji wymaganych
od kandydatów.
źródła pozyskiwania informacji o możliwościach podjęcia zatrudnienia.

•

Tabela Nr 5
Wyniki działania poradnictwa indywidualnego z uwzględnieniem poziomu wykształcenia, czasu
pozostawania bez pracy

Wykształcenie

Wyszczególnienie
Wyższe
Policealne

Czas
pozostawa
nia

bez

i

średnie

zawodowe
Średnie ogólnokształcące
Zasadnicze zawodowe
Gimnazjalne i poniżej
Do 6 m-cy
6-12 m-cy
Pow. 12 m-cy

Osoby korzystające z usług

Podjęcie pracy

poradnictwa indywidualnego
Razem
Kobiety
567
332
20
12
111
70

Razem
145
7
37

Kobiety
69
5
21

96
164
176
107
380
80

42
42
17
64
67
14

24
12
7
32
30
7

69
77
104
66
206
60

pracy
Dane ze sprawozdania MPiPS – 01 – załącznik nr 4

Testy w poradnictwie zawodowym
W procesie poradnictwa zawodowego, aby pomóc osobom bezrobotnym
i poszukującym pracy w poznaniu swoich możliwości i preferencji zawodowych, a tym
samym ułatwić im podejmowanie właściwej decyzji zawodowej, wykorzystywane są
testy do badania zainteresowań, ogólnych uzdolnień zawodowych, a także cech
osobowości. Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu do badania
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zainteresowań
i umiejętności wykorzystywał Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych (KZZ).
Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych w 2010r. wypełniły 42 osoby bezrobotne.

Indywidualny Plan Działania
Powiatowy Urząd Pracy, udzielając pomocy określonej w ustawie, może przygotować
indywidualny plan działania dla bezrobotnego lub poszukującego pracy w celu
doprowadzenia do podjęcia przez niego odpowiedniej pracy.
Przygotowanie indywidualnego planu działania dla bezrobotnego jest obowiązkowe w
przypadku nieprzerwanego pozostawania bezrobotnego w rejestrze przez okres co
najmniej 180 dni od dnia rejestracji i musi zostać zakończone nie później niż przed
upływem 210 dni od dnia rejestracji.
Indywidualnym Planem Działania doradcy zawodowi objęli 1338 osób bezrobotnych.
Zajęcia informacyjne dla młodzieży szkolnej
W celu wcześniejszego kształtowania świadomości młodzieży w zakresie
problematyki pro zatrudnieniowej prowadzone były również zajęcia informacyjne dla
młodzieży szkolnej.
W 2010 roku zajęcia takie odbyły się dla uczniów Zespołu Szkół w Dzierzgoniu.
W spotkaniach wzięło udział ogółem 38 uczniów z trzech klas zawodowych.
Zajęcia informacyjne miały na celu aktywizację zawodową młodzieży, jak również
przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy, promowanie aktywnych postaw
na rynku pracy, umożliwienie wstępnego rozeznania sytuacji na lokalnym rynku pracy
oraz wstępne planowanie kariery zawodowej.
3. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
W 2010r. w ramach usługi pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy osoby bezrobotne
miały możliwość uczestnictwa w zajęciach aktywizacyjnych.
Zajęcia aktywizacyjne są realizowane w formie warsztatów i przeznaczone są
w szczególności dla osób, które:
• nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy,
• utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym
niepowodzeniem w jej poszukiwaniu,
• chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.
Dotyczą szczegółowych zagadnień przydatnych osobom bezrobotnym w uzupełnieniu
umiejętności potrzebnych do aktywnego poszukiwania pracy. Uczestnicy zajęć
nabywają wiedzę z zakresu technik poszukiwania pracy, oczekiwań pracodawcy
podczas rozmowy kwalifikacyjnej a także zapoznają się z podstawowymi usługami
i instrumentami rynku pracy.
W roku 2010 zrealizowano 15 zajęć aktywizacyjnych, w których uczestniczyły 144
osoby bezrobotne.
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Wykres nr 2
Osoby uczestniczące w zajęciach aktywizacyjnych w roku 2010
150

144

140
130

124

120
110

liczba osób ogółem
w tym kobiet
bez kwalifikacji za wodowych
z wykształceniem
podstawowym
osoby powyżej 50 r.ż.

96

100
90
80
70
60

53

50
40

29

30
20

4. Organizacja szkoleń
W roku 2010 zorganizowano 9 szkoleń dla osób bezrobotnych, z czego 4 to szkolenia
wskazane przez osoby bezrobotne, natomiast 5 to szkolenia grupowe.
Ogólna liczba osób bezrobotnych uczestniczących w szkoleniach wyniosła 56 osób .
Organizacja szkoleń miała na celu uzyskanie lub uzupełnienie umiejętności
i kwalifikacji zawodowych.
Ze szkoleń indywidualnych skorzystało 7 osób, natomiast ze szkoleń grupowych 49
osób bezrobotnych.
Tabela nr 6
Szkolenia indywidualne w roku 2010

Lp.
1.
2.
3.
4.

Nazwa szkolenia
Szkolenie podstawowe strażaków
Drwal – operator pilarki
Kwalifikacja wstępna – przewóz osób
Szkolenie okresowe kat. C

Liczba osób
3
2
1
1

Data zakończenia
szkolenia
12.03.2010
14.09.2010
29.10.2010
19.11.2010

Tabela nr 7
Szkolenia grupowe w roku 2010

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Nazwa szkolenia
Operator wózków jezdniowych
Obsługa komputera od podstaw
Kurs fryzjerski
Obsługa kasy fiskalnej i fakturowanie
Brukarz

Liczba osób
10
10
9
10
10

Data zakończenia
szkolenia
13.07.2010
22.07.2010
15.11.2010
17.12.2010
17.12.2010
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Efektywność zatrudnieniowa szkoleń indywidualnych wyniosła 100 % tzn. 7 osób
podjęło pracę po ukończeniu szkolenia.
Efektywność zatrudnieniowa szkoleń grupowych wyniosła 8,20 % tzn. 4 osoby
podjęły pracę po ukończeniu szkolenia.
Należy tu nadmienić, że efektywność szkoleń liczona jest w okresie 3 miesięcy od
dnia ukończenia szkolenia, tak więc efektywność zatrudnieniowa po szkoleniach
grupowych może jeszcze wzrosnąć.
W celu realizacji szkoleń grupowych przeprowadzono 5 postępowań przetargowych:
4 w trybie przetargu nieograniczonego oraz 1 w trybie zamówienia z wolnej ręki.
II.

Instrumenty rynku pracy
1. Finansowanie kosztów przejazdu
Koszty przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca:
• zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
• odbywania u pracodawcy stażu,
• odbywania zajęć z zakresu pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
• odbywania szkolenia.
Refundowane są przez okres do 12 miesięcy w wysokości ceny biletu miesięcznego
na trasie przejazdu.
Na refundację kosztów dojazdu w 2010 roku wydatkowano – 85 740,97 złotych.
Z tej formy pomocy w roku 2010 skorzystały 203 osoby.
Wykres Nr 3
Osoby uczestniczące w zajęciach aktywizacyjnych w roku 2010
210
200

203

190
180
170
160
150
140

140

ilość refundacji kosztów
dojazdu ogółem:
w tym koszty dojazdu
do miejsca: pracy i stażu
szkolenia
odbywania zajęć z zakresu aktywnego poszukiwania pracy

130
120
110
100
90
80
70
60
50
40

35

30

28

20

2. Dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest pomocą
de minimis, czyli rodzajem pomocy publicznej, który nie podlega notyfikacji.
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą może złożyć do Powiatowego Urzędu
Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu wniosek o refundację kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Refundacja może
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być udzielana podmiotom, które spełniają łącznie warunki, o których mowa w § 2
ust.2 Rozporządzenia Ministra i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009r.
w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na
podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. 2009r. Nr 62, poz. 512 z późn. zm. ) oraz
złożą kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek.
Kryteria rozpatrywania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy zawarte są w Regulaminie refundowania kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz form
zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków, który jest dołączony do każdego
wniosku, celem zapoznania się z warunkami otrzymania refundacji.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku z Podmiotem, którego dotyczy sprawa zostaje
zawarta umowa na podstawie której, Podmiot zobowiązuje się do utrzymania przez
okres 24 miesięcy stanowiska pracy utworzonego w związku z przyznaną refundacją.
Najczęstszym problemem w monitorowaniu umów jest nie wywiązywanie się
Podmiotów z zawartej umowy m. in. zbyt późne dostarczenie dokumentów. Niektórzy
pracodawcy uważają, że samo złożenie wniosku gwarantuje im jego pozytywne
rozpatrzenie, a tak nie jest.
W roku 2010 do PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu wpłynęły 153 wnioski o refundację
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych,
z których:
a) 87 zostało rozpatrzonych pozytywnie (na utworzenie 213 stanowisk pracy),
b) 50 zostało rozpatrzonych negatywnie, głównie z następujących powodów:
 podmiot nie spełniał warunków określonych w Rozporządzenia Ministra
i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie dokonywania
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na
podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. 2009r. Nr 62, poz. 512 z późn. zm)
lub
 podmiot proponował zakupy niezgodne z planowanym do utworzenia
stanowiskiem pracy,
 do wniosku nie dołączono wszystkich wymaganych załączników i oświadczeń,
 podmiot nie określił proponowanej formy zabezpieczenia ewentualnego
zwrotu otrzymanej refundacji,
 w ewidencji osób bezrobotnych nie widniały osoby spełniające wymagania
stawiane przez pracodawcę, a tym samym Urząd nie miał możliwości
zapewnienia obsady kadrowej na tworzone stanowisko pracy,
 złożone wnioski były wypełnione nieczytelnie i nie zawierały wszytkich
wymaganych informacji;
W sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanej osoby bezrobotnej podpisano ogółem 87 umów w ramach których,
utworzono 213 stanowisk pracy.
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Tabela nr 8
Liczba utworzonych stanowisk pracy z podziałem na źródła finansowania
ŹRÓDŁO FINANSOWANIA

LICZBA PODPISANYCH
UMÓW

LICZBA UTWORZONYCH
STANOWISK

FUNDUSZ PRACY

48

112

REZERWA MINISTRA
Program wspierający rozwój małej
i średniej przedsiębiorczości

28

80

REZERWA MINISTRA 45/50

2

3

REZERWA MINISTRA -30

2

4

POKL – Poddziałanie 6.1.3

7

14

87

213

RAZEM:

Łączna kwota środków Funduszu Pracy przeznaczona na realizację tego zadania
wyniosła 3 781 571,95 zł., z czego:
a) 2 022 683,00 zł. – środki Funduszu Pracy przyznane algorytmem,
b) 251 926,28 zł. – środki z EFS – Poddziałanie 6.1.3
c) 51 776,82 zł. – środki z Rezerwy Ministra – Program zwiększający aktywność
zawodową osób w wieku 45/50 plus
d) 74 474,00 zł. – środki z Rezerwy Ministra - Program zwiększający aktywność
zawodową osób w wieku do 30 roku życia
e) 1 380 711,85 zł. – środki z Rezerwy Ministra - Program związany z rozwojem
małej i średniej przedsiębiorczości
3. Dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w razie braku możliwości zapewnienia bezrobotnemu
odpowiedniego zatrudnienia, może mu przyznać jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.
Środki mogą być udzielane na podjęcie działalności określonej przepisami ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej, tj. działalności w branży wytwórczej,
budowlanej, usługowej, handlowej, prowadzonej w sposób ciągły i w celach
zarobkowych.
Dotacje są bardzo popularną formą pomocy i cieszą się dużym zainteresowaniem ze
strony osób bezrobotnych. Środki mogą być udzielane na podjęcie działalności
określonej przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Największym
zainteresowaniem w 2010r. cieszyły się środki przeznaczone na utworzenie firm
w branżach: budowlanych, handlowych a także usługowych. Wśród rodzajów
działalności wskazywanych we wnioskach można było spotkać tak oryginalne kierunki
jak np.: biuro podróży, studio odnowy biologicznej czy produkcja zniczy. Osoby
bezrobotne już na etapie pobierania wniosku są informowane o wszystkich
warunkach na jakich mogą się starać o jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej, jakie powinny podjąć kroki i na co zwrócić szczególną uwagę.
Wszystkim zainteresowanym osobom bezrobotnym udziela się jednakowych
informacji.
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Dzięki partnerstwu z Regionalnym Towarzystwem Inwestycyjnym, osoby bezrobotne
starające się o uzyskanie dotacji, mogą liczyć na warsztaty z zakresu podejmowania
i prowadzenia działalności gospodarczej, które są bardzo przydatne i rozwiązują
wiele niejasności związanych z tym tematem, między innymi: jak otworzyć
działalność, jak napisać biznesplan, prowadzenie dokumentacji związanej
z prowadzoną działalnością.
Średnia kwota przyznawanych jednorazowych dotacji to ok. 19 000,00 zł i stwierdzić
należy, że prawie wszystkie osoby ubiegające się o środki finansowe otrzymywały
maksymalne kwoty.
Udzielanie środków na podjęcie działalności gospodarczej jest marginesem działania
urzędów pracy, gdyż urzędy pracy nie są z założenia przepisów będących podstawą
do ich działania, inkubatorem przedsiębiorczości dla wszystkich chętnych do
prowadzenia działalności gospodarczej. Funkcję taką pełnią banki poprzez udzielanie
kredytów.
W roku 2010 do Urzędu wpłynęło 135 wniosków w sprawie przyznania jednorazowo
środków na podjęcie działalności gospodarczej, z których:
a) 48 rozpatrzono pozytywnie,
b) 87 rozpatrzono negatywnie, głównie z powodu braku zabezpieczenia
ewentualnego zwrotu dotacji oraz błędów merytorycznych w składanych
wnioskach.
Umowy zawarte z osobami bezrobotnymi w sprawie przyznania jednorazowo
środków na podjęcie działalności gospodarczej finansowane były z następujących
programów:
a) Fundusz Pracy – 6 umów,
b) PO KL Poddziałanie 6.1.3 – 37 umów,
c) Rezerwa Ministra - Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku
do 30 roku życia – 5 umów.
Łączna kwota środków Funduszu Pracy przeznaczona na realizację tego zadania
wyniosła 890 642,18 zł., z czego:
a) 107 026,10 zł. – środki Funduszu Pracy przyznane algorytmem,
b) 686 846,98 zł. – środki z EFS – Poddziałanie 6.1.3,
c) 96 769,10 zł. – środki z Rezerwy Ministra - Program zwiększający aktywność
zawodową osób w wieku do 30 roku życia.
4. Finansowanie dodatków aktywizacyjnych
W ciągu 2010 roku 310 osób nabyło uprawnienia do pobierania dodatku
aktywizacyjnego, z czego 93 osoby to kobiety.
Na koniec miesiąca grudnia 2010 liczba osób pobierających dodatek wyniosła 62
osoby (w tym 24 kobiety).
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III.

Działania realizowane w stosunku do osób będących w szczególnej sytuacji na
rynku pracy, wymienionych w art. 49 Ustawy o promocji zatrudnienia
instytucjach rynku pracy
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r.
wyszczególnia osoby bezrobotne „będące w szczególnej sytuacji”. Aktualnie zalicza się
do nich:
− bezrobotnych do 25 roku życia,
− bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,
o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt. 2 ustawy (kontrakt socjalny jest pisemną
umową pomiędzy osobą korzystającą ze świadczeń pomocy społecznej
a pracownikiem socjalnym, mającą na celu określenie sposobu współdziałania
w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej,
umożliwienia aktywizacji społeczno-zawodowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu), albo kobiety które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
− bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
− bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub
bez wykształcenia średniego,
− bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku
życia,
− bezrobotnych którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli
zatrudnienia,
− bezrobotnych niepełnosprawnych.
1. Staże
Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do
wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania
stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej przez
starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Przy ustalaniu
programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne,
poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 a oraz ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy starosta może skierować do odbycia
u pracodawcy stażu na okres dwunastu miesięcy:
• osoby bezrobotne do 25 roku życia,
• osoby bezrobotne w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego
w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie
szkoły wyższej, które nie ukończyły 27 roku życia.
Zgodnie natomiast z art. 53 ust. 1 cytowanej ustawy, bezrobotnych, o których mowa w
art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. 2008 Nr 69 poz. 215) tj.:
1) bezrobotny do 25 roku życia,
2) bezrobotny długotrwale albo zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego(...),
albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
3) bezrobotni powyżej 50 roku życia,
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4) bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego
lub wykształcenia średniego,
5) bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku
życia,
6) bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli
zatrudnienia,
7) bezrobotnych niepełnosprawnych,
starosta może skierować do odbycia stażu przez okres nie przekraczający 6 miesięcy
do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej,
zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osobiście i na
własny rachunek, działalność w zakresie produkcji rolnej lub zwierzęcej, w tym
ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu
gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni
przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji
rolnej(...).
Osobie bezrobotnej w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości
140 % zasiłku dla bezrobotnych wypłacanego przez Urząd Pracy.
W 2010 roku zawarto 440 umów o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych,
skierowanych do odbywania stażu zostało 607 osób bezrobotnych.
Na organizację staży dla osób bezrobotnych w 2010 roku wydatkowano
4.176.020,73 zł. w tym:
• Fundusz Pracy - 1 746 135,12zł.,
• Rezerwa Ministra „Program aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia” –
593 229,95 zł.,
• Rezerwa Ministra „Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku
45/50 plus” - 32 723,18
• POKL - 1 802 368,05 zł.
Staż do 12 miesięcy
a) ze środków EFS podpisano 105 umów – skierowano 151 osób bezrobotnych,
b) ze środków FP podpisano 74 umowy – skierowano 102 osoby bezrobotne,
c) ze środków Rezerwy Ministra w ramach „Programu aktywizacji zawodowej osób
do 30 roku życia” podpisano 85 umów – skierowano 106 osób bezrobotnych;
Staż nie przekraczający 12 miesięcy
a) ze środków EFS podpisano 65 umów – skierowano 109 osób bezrobotnych,
b) ze środków FP podpisano 84 umowy – skierowano 103 osoby bezrobotne,
c) ze środków Rezerwy Ministra w ramach „Programu aktywizacji zawodowej osób
do 30 roku życia” podpisano 19 umów – skierowano 20 osób bezrobotnych,
d) ze środków Rezerwy Ministra w ramach „Programu zwiększającego aktywność
zawodową osób w wieku 45/50 plus” podpisano 7 umów – skierowano 10 osób
bezrobotnych.
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W 2010 roku wpłynęło 569 wniosków o zorganizowanie stażu dla osób
bezrobotnych. 134 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie z powodu:
• brak deklaracji zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym stażu,
• wniosek był wypełniony nieczytelnie, podpisany przez nieupoważnioną osobę
bądź nie zawierał kompletu dokumentów,
• osoby wskazane we wniosku nie spełniały wymaganych kryteriów.
Przy rozpatrywaniu wniosków w pierwszej kolejności brane były pod uwagę te
wnioski, w których organizator stażu zobowiązywał się do dalszego zatrudnienia po
zakończonej umowie.
Część podpisanych umów o zorganizowanie stażu zostało przerwanych przed
planowanym terminem zakończenia. Najczęstszymi powodami przerwania stażu były:
• podjęcie pracy przez osobę skierowaną,
• nieusprawiedliwione nieobecność osoby bezrobotnej podczas odbywania
stażu,
• podjęciem nauki w systemie dziennym,
• długotrwałą niezdolnością do wykonywania stażu spowodowane zwolnieniem
lekarskim,
• brak porozumienia między osobą bezrobotną a organizatorem stażu,
• powołanie do Narodowych Sił Rezerwy.

2. Prace interwencyjne
Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło
w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy zaliczani są:
> bezrobotni do 25 roku życia;
> osoby długotrwale bezrobotne albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego;
> 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.
Osoby kierowane do pracodawców będących beneficjentami pomocy publicznej
muszą spełniać jeden z ww. warunków oraz znajdować się w szczególnie
niekorzystnej sytuacji lub bardzo niekorzystnej sytuacji (zgodnie z art. 2 pkt 18 lub 19
rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008).
Zgodnie z art. 2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, przez pracownika
znajdującego się w szczególnie niekorzystnej sytuacji należy rozumieć osobę
która:
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a) jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu
miesięcy; lub
b) nie ma wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego (ISCED 3); lub
c) jest w wieku ponad 50 lat; lub
d) jest osobą dorosłą mieszkająca samotnie, mająca na utrzymaniu co najmniej
jedna osobę; lub
e) pracuje w zawodzie lub sektorze w państwie członkowskim, w którym
dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25% większa niż średnia
dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie
członkowskim i należy do tej grupy stanowiącej mniejszość; lub
f) jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu
zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi
poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć
doświadczenie zawodowe;
Zgodnie z art. 2 pkt 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, przez pracownika
znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji należy rozumieć osobę, która jest
bezrobotna przez co najmniej 24 miesiące.
Umowa zawarta między starostą i pracodawcą określa w szczególności:
liczbę bezrobotnych oraz okres, na jaki zostaną zatrudnieni; rodzaj i miejsce
wykonywania pracy oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje bezrobotnych; terminy
i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń, nagród
i składek na ubezpieczenia społeczne; obowiązek informowania starosty
o wcześniejszym rozwiązaniu umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym.
Prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawcy:
• jeżeli jego firma znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji,
• pozostającego w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu art. 1 pkt 7
Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6.08.2008r.
• mającego zaległości wobec budżetu państwa - Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
Urząd Skarbowy.
Prace interwencyjne nie mogą być organizowane u pracodawców będących:
1.
partiami lub organizacjami politycznymi,
2.
posłami lub senatorami na potrzeby biur poselsko-senatorskich,
3.
organizacjami związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do
prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy,
4.
organizacjami pracodawców, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia
pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy,
5.
urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
6.
kościołami lub związkami wyznaniowymi,
7.
przedstawicielstwami państw obcych.
Refundacja kosztów (wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne)
poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych
skierowanego bezrobotnego może być dokonywana przez okres:
• 6 miesięcy, 12 lub 18 miesięcy,
• 24 miesiące lub 4 lata (osoby powyżej 50 roku życia).
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W 2010 roku do naszego Urzędu wpłynęło 36 wniosków o organizację prac
interwencyjnych.
Zostało podpisanych 29 umów z czego:
5 umów - na okres do 6 miesięcy z refundacją co miesiąc,
24 umowy - na okres do 12 miesięcy z refundacją za co drugi miesiąc.
W ramach podpisanych umów utworzono 34 stanowiska pracy.
Osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych uprawnione były do
nieprzerwanego zatrudnienia przez minimum 12 miesięcy (osoby znajdujące się w
szczególnej sytuacji) lub przez minimum 24 miesięcy (osoby znajdujące się w bardzo
niekorzystnej sytuacji).
Do wykonywania prac interwencyjnych skierowano 35 osób.
Większa liczba osób skierowanych od liczby utworzonych miejsc pracy spowodowana
była wymianą osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
W 2010r. prace interwencyjne ukończyło 45 osób, w tym osoby rozpoczynające pracę
w 2008 i 2009 roku.
W trakcie lub po zakończeniu prac interwencyjnych 27 osób podjęło pracę.
Większe zainteresowanie tą formą zatrudnienia wykazują jednostki budżetowe – 16
umów w roku bieżącym (55,17%).
Pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą są beneficjentami pomocy
publicznej. Przepisy dotyczące pomocy publicznej powodują, że nie wszyscy
przedsiębiorcy spełniają warunki do zawarcia umowy o organizację prac
interwencyjnych.
Niewielkie
zainteresowanie
przedsiębiorców
pracami
interwencyjnymi powoduje zapis w rozporządzeniu dotyczący nieprzerwanego
zatrudnienia przez okres 12 miesięcy skierowanego bezrobotnego oraz możliwości
rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę z pracownikiem jedynie w przypadku
naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych. Umowa z pracownikiem
może być również rozwiązana z powodu wypowiedzenia warunków umowy przez
pracownika.
3. Roboty publiczne
Roboty publiczne - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż
12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez:
• gminy,
• organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony
środowiska, kultury, fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz
pomocy społecznej,
• spółki wodne i ich związki
jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowywane ze środków samorządu
terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych,
spółek wodnych i ich związków.
Do robót publicznych mogą zostać skierowani bezrobotni będący w szczególnej
sytuacji na rynku pracy oraz dłużnicy alimentacyjni.
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Roboty publiczne nie mogą być organizowane przez organizatora lub u wskazanego
pracodawcy, który ma trudna sytuacje ekonomiczną.
W 2010 roku Urzędu wpłynęło 79 wniosków o organizację robót publicznych.
Zostały podpisane 73 umowy.
Do wykonywania robót publicznych zostało skierowanych 209 osób.
Roboty publiczne ukończyło 209 osób, z czego 89 osób podjęło pracę w trakcie lub
po zakończeniu robót publicznych.
Bezrobotni zatrudnieni przy robotach publicznych zazwyczaj wykonywali proste prace
niewymagające większych kwalifikacji. W naszym urzędzie do wykonywania tych prac
kierowano osoby będące najdłużej w ewidencji bezrobotnych.
Osoby skierowane do wykonywania robót publicznych były zatrudniane
w urzędach gmin i miast, w ośrodkach pomocy społecznej szkołach oraz
w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Przewlekle Chorym „DAR SERCA” w Sztumie.
4. Prace społecznie użyteczne
Prace społecznie użyteczne – oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych
bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę , organizowane przez
gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub
instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz
społeczności lokalnej.
Na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie
użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa,
w wymiarze 10 godzin tygodniowo.
Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia
zawartego między starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą
wykonywane.
Bezrobotnemu nie posiadającemu prawa do zasiłku przysługiwało świadczenie
w wysokości nie niższej niż 7,10 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie
użytecznych.
Świadczenie nie przysługuje za okres nie wykonywania pracy, w tym za okres
udokumentowanej niezdolności do pracy.
Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty
świadczenia przysługującego bezrobotnemu.
Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie
wykonywania prac społecznie użytecznych, i przesyła go właściwemu miejscowo
staroście i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej.
Plan zawiera :
• rodzaj prac społecznie użytecznych,
• liczbę godzin wykonywania prac społecznie użytecznych,
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•

liczbę bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń
z pomocy społecznej, którzy mogą być skierowani do prac społecznie
użytecznych.

W roku 2010 Urzędu wpłynął jeden plan rocznych potrzeb w zakresie
wykonywania prac społecznie użytecznych.
Urząd zawarł jedno porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych
z gminą Stary Dzierzgoń.
Do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowaliśmy 220 osób
bezrobotnych.
Osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych wykonywały proste
prace gospodarcze w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz sprawowały opiekę nad
osobami starszymi i niepełnosprawnymi
5. Stypendium z tytułu kontynuacji nauki
Bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia
zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole
ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną
o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie
studiów niestacjonarnych, starosta na wniosek bezrobotnego, może przyznać
stypendium w wysokości 100 % kwoty zasiłku, wypłacane przez okres 12 miesięcy od
dnia rozpoczęcia nauki.
Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia
nauki zgodnie z programem nauczania.
Stypendium przysługuje pod warunkiem nie przekroczenia wysokości dochodu na
osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do
świadczeń z pomocy społecznej. Do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium.
Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę,
potwierdzające kontynuowanie nauki.
Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki przez osobę bezrobotną.
Osobie, której starosta przyznał stypendium, przysługuje stypendium w wysokości
20% zasiłku, od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjął zatrudnienie w trakcie
nauki.
W 2010 roku wpłynęły 4 wnioski o przyznanie stypendium z tytułu podjęcia dalszej
nauki, 3 wnioski zostały rozpatrzone negatywnie z powodu:
• przekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej,
• osoby ubiegające się o stypendium nie spełniały wymaganych kryteriów.
Procedura rozpatrywania 1 wniosku jest w toku.
IV. Programy rynku pracy zrealizowane przez PUP w roku 2010
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1. Programy realizowane ze środków POKL
W roku 2010 PUP w Sztumie z/s w Dzierzgoniu realizował dwa projekty
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL:
a) Poddziałanie 6.1.3. – projekt pn. „Chcieć to móc” – w ramach projektu
organizowano staże oraz przyznawano osobom bezrobotnym jednorazowo środki
na podjęcie działalności gospodarczej;
Ogólna wartość projektu wynosiła 2 840 700,00 zł.
b) Poddziałanie 6.1.2 – projekt pn. „Nowe etaty – kontynuacja” – w ramach projektu
dofinansowano zatrudnienie 2 pośredników pracy oraz 2 doradców zawodowych;
Ogólna wartość projektu wynosiła 72 095,70 zł., z czego 85% (61 281,35 zł.)
wyniosła kwota dofinansowania, natomiast 15% (10 814,35 zł.) stanowił wkład
własny do projektu.

2. Programy

realizowane ze środków
w dyspozycji ministra właściwego ds. pracy

Funduszu

Pracy

pozostających

a) Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus –
w ramach programu organizowano staże oraz dokonywano refundacji kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych w wieku
powyżej 45 lat;
Wartość projektu wyniosła 84 500,00 zł.
b) Program zwiększający aktywność zawodową osób w wieku do 30 roku życia
– w ramach projektu staże oraz dokonywano refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia;
udzielano również jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.;
Wartość projektu wyniosła 763 734,55 zł.
c) Program związany z rozwojem małej i średniej przedsiębiorczości - w ramach
projektu staże oraz dokonywano refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowisk pracy dla osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia; udzielano
również jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.;
Wartość projektu wyniosła 1 420 261,05 zł.
d) Inne programy na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku
pracy określonych w art. 49 – w ramach projektu zorganizowano roboty publiczne
w gminach powiatu sztumskiego dla osób bezrobotnych.
Wartość projektu wyniosła 89 083,21 zł.
Sporządziła dn. 14.01.2011r.
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