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UCHWAŁA NR 128/XXI/08
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie przyj ęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Urz ędu Pracy
oraz sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu przeciwdzia łania bezrobociu,
promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy" za rok 2007
wraz z założeniami na rok 2008.

Na podstawie art. 12 pkt 4 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007r. Nr 173, poz. 1218)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyj ąć informacj ę Starosty o funkcjonowaniu Powiatowego Urz ędu Pracy oraz
sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu przeciwdzia łania bezrobociu, promocji
zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy" za rok 2007 wraz z za łożeniami na
rok 2008 - stanowi ące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Prze odnicz y
oskiego
Rady Po atu

Uzasadnienie
Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego Nr 63/X/07 z dnia 28 czerwca 2007r.
w sprawie przyj ęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji
zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy" obliguje Starost ę do przedstawiania
Radzie Powiatu rocznego sprawozdania z realizacji programu w pierwszym pó łroczu każdego
następnego roku.
Realizuj ąc powyższą Uchwałę, Starosta przedkłada Radzie Powiatu sprawozdanie
z realizacji programu w 2007r., stanowi ące załącznik do niniejszej Uchwały.

Załącznik do Uchwały Nr 128/XXI/08
Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia
26 czerwca 2008r.

Sprawozdanie z realizacji
„Powiatowego programu przeciwdzia łania
bezrobociu, promocji zatrudnienia
oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy"
za rok 2007 wraz z założ eniami na rok 2008
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11. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania
bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy"
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pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Pośrednictwo pracy
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- EURES
- Poradnictwo zawodowe
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- Kompleksowa obsługa osób bezrobotnych na terenie gmin Powiatu Bydgoskiego
- Kierowanie na subsydiowane miejsca pracy
- Rehabilitacja zawodowa osób niepe łnosprawnych
4. Przedsięwzięcia związane z realizacją programów specjalnych
- Współpraca z Biurami Karier wy ższych uczelni
Targi, seminaria, giełdy pracy i inne przedsi ęwzięcia związane z tematyk ą rynku
pracy realizowane w Bydgoszczy
Informacja o usługach Powiatowego Urzędu Pracy oraz innych partnerów rynku
pracy dla osób bezrobotnych, poszukuj ących pracy oraz pracodawców
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Informacja o bezrobociu w Powiecie Bydgoskim
Okres 2007r. charakteryzowa ł się stałym spadkiem poziomu bezrobocia. Po
okresie lekkiego wzrostu liczby osób bezrobotnych w styczniu 2007r., nast ąpił stały
spadek stopy bezrobocia w Powiecie Bydgoskim. W okresie grudzie ń 2006r. stycze ń 2007r. stopa bezrobocia w Powiecie Bydgoskim wzros ła o 0,2% (z poziomu
16,1% na koniec grudnia 2006r. do 16,3% na koniec stycznia 2007r.). Od miesi ąca
stycznia następował systematyczny spadek stopy bezrobocia (z poziomu 16,3%), do
poziomu 11,6% na koniec grudnia 2007r. Znamiennym jest fakt, że w roku 2007 nie
zaobserwowano tendencji charakterystycznej dla lat ubiegłych, tj. wzrostu stopy
bezrobocia w ostatnim miesi ącu roku.
Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2007r.:
- Polska
- Województwo Kujawsko - Pomorskie
- Powiat Bydgoski
- Miasto Bydgoszcz

11,4%, w kwietniu
15,2%, w kwietniu
11,6%, w kwietniu
6,3%, w kwietniu

10,5%
14,4%
10,2%
5,7%

Na przestrzeni 2007 roku stopa bezrobocia w Powiecie Bydgoskim spad ła o
4,5 punkta. W okresie 4 miesi ęcy 2008 roku odnotowano spadek z poziomu 11,6% w
grudniu do poziomu 10,2% w kwietniu
Liczba bezrobotnych na dzień 31 grudnia 2007r. wynosiła 3.753 osoby (w tym
2.377 kobiet) i by ła niższa w porównaniu ze sty ćzniem 2007r. o 1.758 osób (w tym
o 953 kobiety). Stanowi to spadek o 31,9% (w tym kobiet o 28,6%).
W okresie 4 miesi ęcy br. mamy dalszy spadek bezrobocia o 457 osób, tj. 12%.
Liczba bezrobotnych w Powiecie Bydgoskim (stan na koniec kwietnia 2008r.) - 3.296
osób, z tego w gminach:
- Białe Błota
- Dąbrowa Chełmi ń ska
- Dobrcz
- Koronowo
- Nowa Wieś Wielka
- Osielsko
- Sicienko
- Solec Kujawski

390 osób (221 kobiet)
224 osoby (122 kobiety)
298 osób (196 kobiet)
1.273 osoby (797 kobiet)
233 osoby (140 kobiet)
183 osoby (118 kobiet)
219 osób (120 kobiet)
476 osób (304 kobiety)
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Sprawozdanie z realizacji działań określonych
w „Powiatowym programie przeciwdzia łania bezrobociu, promocji
zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy"

Działanie L Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób
pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem
z pracy
Zadania okreś lone w Działaniu I realizowano poprzez:
a) powszechnie dostępne, bezpłatne poś rednictwo pracy,
b) marketing usług pośrednictwa pracy,
c) organizacj ę spotka ń grupowych, gie łd pracy na zlecenie pracodawców,
d) pośrednictwo pracy za granic ą w ramach systemu EURES,
e) poradnictwo zawodowe,
f) organizacj ę zajęć w ramach Klubu Pracy dla osób bezrobotnych
i poszukuj ących pracy,
g) inicjowanie i organizacj ę szkoleń indywidualnych i grupowych,
h) organizowanie subsydiowanych miejsc zatrudnienia,
i) zwrot kosztów dojazdu lub zakwaterowania osobom bezrobotnym,
j)

aktywizacj ę zawodową osób bezrobotnych do 25 roku życia oraz absolwentów
szkół wyższych do 27 roku życia,

k) promocję zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia,
I) promowanie aktywno ści osób bezrobotnych w celu powrotu na rynek pracy,
m) współpracę z Parkiem Przemysłowym oraz Inkubatorem Przedsi ębiorczości
w Solcu Kujawskim.
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Pośrednictwo pracy

Liczba osób wyłączonych z ewidencji bezrobotnych w 2007r. ogó łem 7.413
osób, w tym 4.012 kobiet. Z tytu łu podjęcia pracy wyłączonych zostało łącznie 3.030
osób, w tym kobiet - 1.687.

W 2007 roku PUP dysponowa ł łącznie 4.152 ofertami pracy z terenu Powiatu
Bydgoskiego. Oczywiście mieszka ń cy Powiatu Bydgoskiego także korzystali z ofert
pracy zgłaszanych przez pracodawców z Bydgoszczy lub innych miejscowo ści.
Najwię ksze zapotrzebowanie na pracowników, pracodawcy z Powiatu Bydgoskiego
złożyli w miesi ącach kwietniu - 570 ofert pracy, sierpniu - 480 ofert i maju - 470 ofert.
Szczegóły przedstawia poni ższe zestawienie:

Podj ę cia pracy przez osoby bezrobotne na przestrzeni 2007r.

Miesiące

Podjęcia pracy
Kobiety
Ogółem

I

218

116

II

206

109

III

330

177

IV

311

153

V

358

162

VI

252

141

VII

205

115

VIII

212

127

IX

290

188

X

258

167

XI

193

115

XII

197

117

030

687

sz-

-1
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W 2007 roku występowało zjawisko zaobserwowane ju ż w minionym okresie,
tj. niemożność wypełnienia przez PUP wpływaj ących ofert pracy przede wszystkim w
zawodach budowlanych (m.in. malarz - tapeciarz, zbrojarz, betoniarz, cie ś la, murarz,
tynkarz, stolarz, kafelkarz, monter instalacji sanitarnych oraz wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych) oraz w zawodach takich jak: ś lusarz, tokarz, frezer, lakiernik,
spawacz, tapicer, krawcowa, fryzjer, sprzedawca czy przedstawiciel handlowy.

Marketing usług pośrednictwa pracy

Usługi rynku pracy na bieżąco dostosowywano do potrzeb i oczekiwa ń
pracodawców celem pozyskania nowych partnerów rynku pracy oraz wi ększej liczby
ofert pracy. Ponadto Powiatowy Urząd Pracy na bieżąco współpracował z 5
prywatnymi agencjami zatrudnienia:
- agencj ą ADECCO,
- agencj ą CREYF'S,
- agencją WORK SERVICE,
- agencją MK Kadry,
- Kujawsko — Pomorsk ą Agencją Pracy.
Współpraca polegała na bieżącej wymianie informacji o kandydatach do pracy
i ofertach zatrudnienia, szczególnie o ofertach pracy czasowej i ofertach zg łaszanych
przez pracodawców spoza obszaru dzia łania PUP (w tym zagranicznych).

Organizacja spotka ń grupowych, giełd pracy na zlecenie pracodawców

Na zlecenie pracodawców PUP organizowa ł giełdy pracy pod oferty
konkretnych firm i na konkretne stanowiska. W 2007 roku zorganizowano 6 spotka ń
w Powiecie Bydgoskim dla pracodawców planuj ących zatrudnienie osób
bezrobotnych.
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Szczegóły przedstawia poni ższe zestawienie:
Lp.

Data

Pracodawca

Stanowisko

Miejsce spotkania

1.

06.07.2007

Manpower

Operator produkcji

2.

18.07.2007

Manpower

Operator produkcji

3.

09.10.2007

Manpower

Operator produkcji

4.

16.11.2007

Manpower

Operator produkcji

5.

29.11.2007

sprzedawca

6.

29.11.2007

Polo Market
Osielsko
Polo Market
Białe Błota

Klub pracy
Wałdowo
Królewskie
Klub pracy
Wałdowo
Królewskie
Klub pracy
Wałdowo
Królewskie
Klub pracy
Wałdowo
Królewskie
Siedziba firmy

sprzedawca

Siedziba firmy

Pośrednictwo pracy za granica w ramach systemu EURES
Powiatowy Urząd Pracy realizuje us ługi EURES, gdzie wszyscy
zainteresowani mog ą uzyskać informacje, kontaktuj ąc si ę z powiatowym asystentem
EURES, osobi ście, telefonicznie lub poczt ą elektroniczn ą.
Stanowisko ds. EURES udostępnia informację o ofertach z obszaru UE/EOG
w sposób bie żący. Poszczególne oferty pracy EURES wskazane przez
wojewódzkich asystentów EURES s ą obejmowane dzia łaniami rekrutacyjnymi
zgodnie z ustaleniami. Dodatkowo oferty s ą zamieszczane i aktualizowane na stronie
internetowej urzędu oraz w prasie. W miarę zaistniałych potrzeb oferty b ędące
w posiadaniu PUP przekazywane s ą partnerom rynku pracy.
Informacje o warunkach życia i pracy w krajach UE/EOG, s ą przekazywane na
prośbę osób odwiedzających stanowisko w formie ulotek i informatorów,
przekazywane telefonicznie lub poczt ą elektroniczn ą.
Dzięki istniej ącej sieci zaistniała możliwość sprawnego kojarzenia
sprawdzonych (przez doradców EURES we wszystkich krajach EOG) ofert pracy
z osobami zainteresowanymi. Nast ępuje to nie tylko bezpo średnio w kontakcie
z osobami poszukuj ącymi pracy za granicą na poziomie rozpoznania potrzeb
i możliwości kandydata, ale równie ż pośrednio poprzez skojarzenie oferty z danymi
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o kwalifikacjach osób zebranymi w bazie osób ch ętnych do pracy za granic ą.
W ubiegłym roku z usług asystenta EURES skorzysta ło 196 osób z Powiatu
Bydgoskiego, które zainteresowane były poszukiwaniem pracy za granic ą, bądź
zdobyciem informacji o warunkach życia i pracy w krajach EOG.

Poradnictwo zawodowe

Celem poradnictwa zawodowego jest zapoznanie klienta z

jego

możliwościami zawodowymi i zainteresowaniami na rynku pracy, warunkami
ekonomicznymi okre ślonych prac i zawodów, z przeciwwskazaniami
i szczegółowymi wymaganiami z punktu widzenia minimalnego i najlepszego
poziomu dostosowania zawodowego, ze sposobami poszukiwania pracy oraz ze
sposobami kontaktowania si ę z pracodawcami.
Usługi z zakresu poradnictwa zawodowego realizowane s ą w dwóch formach:
indywidualnej i grupowej.
Na przestrzeni 2007 roku z us ług poradnictwa zawodowego skorzysta ło 2.684
mieszka ń ców Powiatu Bydgoskiego (w tym 1.762 kobiet). W grupie osób obj ętych
poradnictwem znalazło się 811 osób do 25 roku życia (w tym 422 kobiety).
Z usług doradców zawodowych skorzysta ło 340 osób powyżej 50 roku życia,
w tym 178 kobiet.

Samorzadowe Kluby Pracy

Mieszka ńcy Powiatu Bydgoskiego w 2007 roku korzystali z us ług doradców
zawodowych pracuj ących w bydgoskim PUP, Filiach w Solcu Kujawskim
i Koronowie oraz w dwóch Samorz ądowych Klubach Pracy: w Wa łdowie
i Sicienku. Oba Kluby Pracy ściś le współpracuj ą z lokalnymi instytucjami takimi
jak: Gminne O ś rodki Pomocy Społecznej, Urzędy Gminy, Gminn ą Rad ą Kobiet,
Izbą Rolniczą, Gminnymi Centrami Informacji. Najwa żniejszą usługą jaką
świadczyły SKP jest nauka aktywnego poszukiwania pracy. Zaj ęcia Klubu Pracy
rozpoczynaj ą się od analizy własnej sytuacji bezrobotnego, nast ępnie osobowo ści
i preferencji zawodowych.
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W analizowanym okresie zorganizowano zaj ęcia aktywizacyjne dla 8 grup
bezrobotnych mieszka ńców Powiatu Bydgoskiego, którzy skorzystali z us ług
poradnictwa zawodowego w formie grupowej. Podkre ślić należy, że najwię kszą
barierą w rozwijaniu usług Samorządowych Klubów Pracy jest brak ch ęci udziału w
zajęciach ze strony potencjalnych uczestników, a w bie żącym roku bardzo powa żną
barierą jest brak ch ętnych do pracy liderów klubów pracy, którzy poprowadziliby
zajęcia z bezrobotnymi bezpo ś rednio w gminach.
18 lutego 2008 roku powstał Samorządowy Klub Pracy przy Centrum Pracy
i Przedsię biorczości na ul. Mennica 6 w Bydgoszczy, świadczący usługi z zakresu
poradnictwa zawodowego dla mieszka ń ców Bydgoszczy oraz Powiatu Bydgoskiego.

Szkolenia
Szkoleniami w 2007 roku w trybie grupowym i indywidualnym obj ęto ogółem
350 osób z Powiatu Bydgoskiego, w tym:
- 8 osób z EFS Dzia łanie 1.2,
- 93 osoby z EFS Dzia łanie 1.3,
- 249 osób z Funduszu Pracy.
Warunkiem skierowania osób bezrobotnych na szkolenia do podwyższenia
kwalifikacji zawodowych lub zwi ększenia szans na rynku pracy był brak kwalifikacji
zawodowych lub konieczno ść zmiany/ uzupełnienia kwalifikacji w zwi ązku z brakiem
propozycji otrzymania odpowiedniej pracy, a tak że utrata zdolno ści do wykonywania
pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.
Osoby bezrobotne uczestniczy ły w 2007r. w szkoleniach grupowych m.in.:
magazynier z obsługą wózka podnośnikowego, prawo jazdy kat. C, C+E, D,
pracownik ds. kadrowo — płacowych (z Płatnikiem), księgowość komputerowa,
pracownik ochrony osób i mienia, sprzedawca z obs ługą kasy fiskalnej, spawacz,
lutowacz, pracownik budowlany, brukarz, bukieciarstwo, opiekun osób starszych
i niepełnosprawnych. 100 osób z Powiatu Bydgoskiego wzi ęło udział w kursie „ABC
Biznesu".
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Zatrudnienie subsydiowane
Prace interwencyjne

W 2007r. ogłoszono konkurs ofert dla przedsi ę biorców na zatrudnienie osób
bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych.
Kryteria wyboru pracodawców były nastę pujące:
kondycja ekonomiczna zakładu pracy,
deklaracja zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych na dalszy okres po
upływie okresu wykonywania prac interwencyjnych na okres łączny 2 lub 3 lat
(w zależności od wielkości przedsiębiorstwa),
ocena dotychczasowej współpracy z Powiatowym Urz ędem Pracy,
preferencje dla pracodawców dzia łających na rynku co najmniej 6 miesi ęcy.
W analizowanym okresie aktywizacj ą w ramach prac interwencyjnych obj ęto 31 osób
bezrobotnych z Powiatu Bydgoskiego, w tym 10 osób do 25 roku życia.
Efektywność zatrudnienia po zako ń czeniu umów wyniosła 100%. Osoby
wykonujące prace interwencyjne były zatrudnione m.in. na stanowiskach: konsultant
do spraw sprzedaży, pracownik ochrony, magazynier, pracownik administracyjno —
biurowy, referent do spraw sprzeda ży, telemarketer, sprzedawca, elektryk,
krajalniczy — pakowacz, monter mebli, ksi ęgowa, pomoc kuchenna, sprzątaczka,
laborantka, magazynier.

Roboty publiczne
Ogółem w 2007r. uczestniczyło w robotach publicznych 303 mieszka ń ców
Powiatu, w tym:
- 11 osób do 25 roku życia,
- 292 osoby powyżej 25 roku życia.
201 osób to beneficjenci projektów realizowanych w ramach ś rodków
pozyskanych z „rezerwy" Marsza łka — były to przede wszystkim osoby d ługotrwale
bezrobotne. 102 osoby finansowane by ły ze ś rodków Funduszu Pracy. Osoby
wykonujące roboty publiczne były zatrudnione mi ędzy innymi na stanowiskach:
robotnika remontowo-budowlanego, pracownika gospodarczego, konserwator
urządze ń melioracyjnych, opiekuna osób bezdomnych, dozorcy, murarza.
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Przygotowanie zawodowe

Na przestrzeni 2007r. umowy na organizowanie miejsc przygotowania
zawodowego zawierane były z pracodawcami na okres 6 miesi ęcy. Pracodawca,
z którym zawierano umow ę zobowiązywał się do zatrudnienia osoby po odbyciu
przygotowania zawodowego na okres przynajmniej kolejnych 7 miesi ęcy. Ogółem
w tej formie w 2007r. zaktywizowano 99 mieszka ń ców Powiatu, z tego:
- 64 osoby, przy zaangażowaniu ś rodków Funduszy Pracy,
- 35 osób z EFS Dzia łanie 1.3.
Osoby wykonuj ące przygotowanie zawodowe były zatrudnione mi ędzy innymi
na stanowiskach: specjalista ds. handlowych, operator pras, instalator CO,
magazynier, referent, cukiernik, pomoc kucharza, sprzedawca, informatyk.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

W 2007r. PUP zawiera ł umowy z pracodawcami na realizacj ę tej formy
aktywizacji. Maksymalna wysokość refundacji kosztów wyposażenia lub doposa żenia
stanowiska pracy dla zatrudnionego bezrobotnego wynosiła 13.000 zł.
W ubr. 65 osób bezrobotnych zosta ło zatrudnionych przy wsparciu ś rodków
z Funduszu Pracy, w tym:
- 21 osób do 25 roku życia,
- 38 osób powyżej 50 roku życia.

Stypendium z tytułu kontynuowania nauki

O stypendium mogła i może się ubiegać osoba bezrobotna bez kwalifikacji
zawodowych, która w okresie 6 miesi ęcy od dnia zarejestrowania w PUP podj ęła
dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dla doros łych albo
w szkole wyższej w systemie studiów wieczorowych lub zaocznych.
Maksymalna wysoko ść stypendium wynosi ła 50% zasi łku dla bezrobotnych
(266,45 zł). Stypendium przysługiwało pod warunkiem nie przekroczenia dochodu na
członka rodziny w wysoko ści 351 zł, a w przypadku osób samotnych 477 z ł .
Wsparciem w tej formie obj ęto 4 osoby bezrobotne, gdyż tylko tyle osób
spełniło kryterium dochodowe.
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Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne organizowane były przez Gminy, które okre śliły
w styczniu 2007 roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac spo łecznie
użytecznych:

Gmina

Liczba osób
aktywizowanych
w ramach pracach
społecznie
użytecznych w 2007r.

Plan
2008r.

Powiat
Bydgoski

446

307

Koronowo

133

160

Solec
Kujawski

118

30

Białe Błota

46

25

Dąbrowa
Chełmi ńska

44

25

Dobrcz

16

14

Nowa Wieś
Wielka

26

10

Osielsko

11

10

Sicienko

52

33

W 2007 roku do prac społecznie u żytecznych skierowano ogółem 446 osób
z Powiatu Bydgoskiego.

Zwrot kosztów dojazdu

W roku 2007 osoby bezrobotne z Powiatu Bydgoskiego skorzysta ły
z dofinansowania kosztów dojazdu:
- na przygotowanie zawodowe - 32 osoby,
- na staż - 179 osób,
- do pracy - 294 osoby (z tego a ż 254 mieszkańców gminy Koronowo),
- na szkolenia — 243 osoby.
Jedna osoba skorzystała z finansowania kosztów zakwaterowania.
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Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 25 roku życia oraz absolwentów
szkół wyższych do 27 roku życia

Działania podejmowane przez PUP na przestrzeni 2007 roku obejmowa ły
następujące usł ugi i instrumenty rynku pracy: poradnictwo zawodowe, szkolenia,
staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, zwrot kosztów dojazdu, refundacja
kosztów wyposażenia lub doposa żenia stanowiska pracy, środki na pokrycie kosztów
związanych z rozpocz ęciem działalności gospodarczej, prace społecznie użyteczne.
Działania aktywizacyjne realizowano przy zaanga żowaniu

środków

z Funduszu Pracy oraz EFS Działanie 1.2.

Poradnictwo zawodowe
W ubr. skorzysta ło z usług poradnictwa zawodowego łącznie 811 młodych
osób z Powiatu Bydgoskiego, w tym: 522 kobiety.

Szkolenia
W 2007 roku szkolenia rozpoczęły 93 osoby do 25 roku życia, w tym:
- 8 osób z EFS Działanie 1.2,
- 85 osób z Funduszu Pracy, w tym 12 beneficjentów projektów realizowanych
w ramach środków pozyskanych z „rezerwy" Ministra.
Zrealizowano mi ędzy innymi takie szkolenia jak: Kierowca komunikacji
publicznej, Asystent w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, Spawanie, Prawo
jazdy kategorii: C, C+E, Motorniczy tramwaju, Wiza ż i stylizacja, Opiekun dzieci —
strażnik szkolny, Nowoczesny handlowiec z minimum sanitarnym, Operator wózka
podnośnikowego, Pracownik ds. kadrowo — p łacowych, Sekretarka, Magazynier,
Opiekun osób przewlekle chorych i niepe łnosprawnych, Operator obrabiarek CNC,
Tworzenie i administracja stron www, Ksi ęgowość komputerowa.

Stai
W 2007 roku sta żem zawodowym obj ęto 512 osób z terenu Powiatu
Bydgoskiego, w tym:
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- 121 osób z EFS Działanie 1.2,
- 391 osób z Funduszu Pracy, w tym 56 beneficjentów projektów realizowanych
w ramach ś rodków pozyskanych z „rezerwy" Ministra.
Podczas realizacji programów sta żowych najwi ę kszym zainteresowaniem
wś ród osób bezrobotnych cieszyły się takie obszary zawodowe jak: prace
sekretarskie i biurowe; sprzeda ż, marketing, handel nieruchomo ściami;
rachunkowość , księgowość , bankowość , ubezpieczenia, analiza inwestycyjna, us ługi
stolarskie, us ługi fryzjerskie.
Brak zainteresowania pracodawców tworzeniem miejsc sta żu wystąpił
w następujących obszarach zawodowych: sztuka, kultura, rzemios ło artystyczne;
języki obce; matematyka i statystyka; rolnictwo, le śnictwo i rybo łówstwo, ochrona
własności i osób.

Program "JUNIOR"
W ramach programu aktywizacji zawodowej absolwentów niepe łnosprawnych
„JUNIOR", w 2007 roku rozpoczęły sta ż 2 osoby z Powiatu Bydgoskiego.

Prace interwencyjne
W analizowanym okresie skierowano do prac interwencyjnych 10 m łodych
osób bezrobotnych z Powiatu. Powiatowy Urz ąd Pracy częściowo refundował
wynagrodzenie oraz część składek na ubezpieczenie społeczne
(w kwocie brutto 538,30 + od 17,10% do 18,26% sk ładki ZUS — w zależności od
wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe).

Roboty publiczne

Ogółem w 2007r. w robotach publicznych uczestniczyło 11 osób do 25 roku
życia, w tym 8 beneficjentów programu „Praca i środowisko".
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Zwrot kosztów dojazdu

Instrument wspieraj ący podstawowe us ługi rynku pracy, polegaj ący na
zwiększeniu mobilno ści osób bezrobotnych poprzez umo żliwienie podj ęcia pracy
poza miejscem zamieszkania.
W 2007 roku PUP refundował koszty dojazdu zwi ązane z dojazdem na staż 179
osobom.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

W 2007r. PUP w Bydgoszczy zawiera ł umowy z pracodawcami na realizacj ę
tej formy aktywizacji. Maksymalna wysoko ść refundacji pracodawcy kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla zatrudnionego bezrobotnego
wynosiła 13.000 zł.
W ubr. 21 bezrobotnych do 25 roku życia zostało zatrudnionych przez
pracodawców przy wsparciu ś rodków Funduszu Pracy na wyposa żenie lub
doposażenie stanowiska pracy (w tym 1 beneficjent projektu „Pracuj zosta ń
w regionie", który realizowano w ramach środków pozyskanych z „rezerwy" Ministra).
Dotacje na pokrycie kosztów zwiazanych z rozpoczęciem działalności
gospodarczej

Z tego instrumentu aktywizacji skorzysta ło w ubr. 7 beneficjentów programów,
z tego:
- 4 osoby z EFS Działanie 1.2,
- 3 osoby z Funduszu Pracy, w tym 2 beneficjentów projektów realizowanych w
ramach środków pozyskanych z „rezerwy" Ministra. Maksymalna wysoko ść dotacji
wynosiła 13.000 zł.

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne są organizowane w jednostkach organizacyjnych
pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmuj ących si ę
pomocą charytatywn ą lub na rzecz społeczności lokalnej. Prace wykonuj ą osoby
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bezrobotne bez prawa do zasi łku korzystaj ące ze świadczeń pomocy społecznej w
wymiarze do 10 godzin w tygodniu. Osobie bezrobotnej przys ługuje świadczenie w
wysokości 6,19z1 za godzin ę . Fundusz Pracy refunduje 60% kwoty świadczenia
przysługującego bezrobotnemu.
W roku 2007 prace spo łecznie użyteczne wykonywało 19 osób do 25 roku życia.

Aktywizacja młodych osób bezrobotnych w 2007 roku w poszczególnych formach
ze względu na źródło finansowania

Aktywizowane osoby według źródła finansowania
w poszczególnych tytu łach:
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Promocja zatrudnienia osób powy żej 50 roku życia

Zadanie realizowano m.in. poprzez organizacj ę szkole ń , robót publicznych,
prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, udzielanie
refundacji kosztów wyposażenia lub doposa żenia stanowisk pracy dla pracodawców.

Szkolenia

Szkoleniami w 2007 roku obj ęto ogółem 13 osób z Powiatu Bydgoskiego powy żej
50 roku życia, w tym:
- 3 osoby z EFS Działanie 1.3,
- 10 osób z Funduszu Pracy, w tym 2 beneficjentów projektów realizowanych w
ramach środków pozyskanych z „rezerwy" Ministra.
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OGÓŁEM

Prace
społecznie
użyteczne

środki na
podj ęcie
działalności
gospodarczej
Koszty
wyposażenia
stanowiska
rac

Roboty
publiczne

.

.

•

Razem

Szkolenia

.

Prace
interwencyjne

.

Fundusz Pracy
EFS Działanie 1.2
PFRON

540
133
2
675

Warunkiem skierowania osób bezrobotnych na szkolenia do podwy ższenia
kwalifikacji zawodowych lub zwi ę kszenia aktywno ści zawodowej był brak kwalifikacji
zawodowych lub konieczność zmiany/ uzupełnienia kwalifikacji w zwi ązku z brakiem
propozycji otrzymania odpowiedniej pracy, a tak że utrata zdolno ści do wykonywania
pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.

Przygotowanie zawodowe

W 2007 roku w przygotowaniu zawodowym uczestniczy ło 10 osób z Powiatu
powyżej 50 roku życia, w tym:
- 4 osoby z EFS Dzia łanie 1.3,
- 6 osób z Funduszu Pracy.
Warunkiem skierowania osób bezrobotnych do odbycia przygotowania
zawodowego był brak kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

Prace interwencyjne

W roku 2007r. uczestniczy ło w ramach prac interwencyjnych 7 osób powy żej
50 roku życia z Powiatu Bydgoskiego. Osoby wykonuj ące prace interwencyjne były
zatrudnione na takich stanowiskach jak: pracownik ochrony I stopnia, magazynier,
pracownik administracyjno — biurowy, referent.

Roboty publiczne

W 2007r. uczestniczyło w robotach publicznych 115 osób powy żej 50 roku
życia z Powiatu, w tym 77 osób w ramach ś rodków pozyskanych z „rezerwy"
Marszałka.

Zwrot kosztów dojazdu

W 2007 roku PUP refundował koszty dojazdu do pracy 132 osobom powyżej
50 roku życia.
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Refundacja kosztów wyposa żenia lubdoposażenia stanowiska pracy

W 2007r. PUP zawiera ł umowy z pracodawcami na realizacj ę tej formy
aktywizacji. Maksymalna wysokość refundacji pracodawcy kosztów wyposa żenia lub
doposażenia stanowiska pracy dla zatrudnionego bezrobotnego wynosi ła 13.000 zł.
Doposażono takie stanowiska pracy jak: sprzedawca, magazynier, referent biurowy
i ksi ę gowy, handlowiec, pomoc kuchenna, pomoc piekarza, pomoc cukiernika,
operator wtryskarek, ślusarz, spawacz, stolarz, kierowca.
W ubr. 38 bezrobotnych powy żej 50 roku życia zosta ło zatrudnionych przez
pracodawców przy wsparciu ś rodków Funduszu Pracy na wyposa żenie lub
doposażenie stanowiska pracy, w tym 13 beneficjentów projektów realizowanych
w ramach środków pozyskanych z „rezerwy" Ministra.
Główne obszary zatrudnienia: handel, produkcja oraz us ługi.

Dotacje na pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem działalności
gospodarczej

Z tego instrumentu aktywizacji skorzysta ła w ubr. 1 osoba z Powiatu po 50
roku życia, w ramach środków pozyskanych z „rezerwy" Ministra.

Prace społecznie użyteczne

Udział w pracach społecznie użytecznych wzi ęło 101 osób powyżej
50 roku życia z Powiatu Bydgoskiego. Najcz ęściej osoby powyżej 50 roku życia
wykonywały prace społecznie u żyteczne w zakresie: prac porządkowych, pomocy
kuchennej, wydawania posi łków, piel ęgnacji osób starszych i niepeł nosprawnych,
prace budowlane.
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Aktywizacja osób bezrobotnych powy żej 50 roku życiarkw 2007 roku w poszczególnych formach
ze względu na źródło finansowania
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Aktywizowane osoby powyżej 50 roku życia według źródła finansowania w
poszczególnych tytułach:
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Promowanie aktywności osób bezrobotnych w celu powrotu na rynek pracy

Promowanie aktywno ści osób bezrobotnych w celu powrotu na rynek pracy
odbywało się poprzez wypłacanie dodatków aktywizacyjnych oraz refundacj ę
kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7.
Dodatek aktywizacyjny stanowi dodatkowy instrument motywuj ący osoby
bezrobotne z prawem do zasiłku do podejmowania zatrudnienia.
Dodatek aktywizacyjny to świadczenie należne każdej osobie bezrobotnej
z prawem do zasiłku, która z własnej inicjatywy podejmie prac ę w okresie pobierania
zasiłku dla bezrobotnych.
Dodatek aktywizacyjny jest nale żny na okres równy po łowie okresu
nieodebranego zasi łku. Prawo do dodatku aktywizacyjnego wygasa z dniem
zaprzestania wykonywania pracy.
Dodatek aktywizacyjny wyp łacany był za pełen miesiąc:
•

Do 25 października 2007r. — w wysoko ści 30% kwoty zasiłku dla
bezrobotnych, tj. 167,50z1,

•

Od 26 października 2007r. — w wysoko ści 50% kwoty zasi łku dla
bezrobotnych, tj. 269,20 zł.
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W 2007 roku Powiatowy Urz ąd Pracy wypłacił mieszka ńcom Powiatu
Bydgoskiego 232 dodatki aktywizacyjne.

Współpraca z Parkiem Przemys łowym oraz Inkubatorem Przedsi ębiorczości
w Solcu Kujawskim

Cykliczne spotkania w siedzibie filii PUP w Solcu Kujawskim lub w siedzibie
Inkubatora Przedsi ę biorczo ści:
- informacja o usługach i instrumentach rynku pracy oferowanych przez PUP dla
pracodawców prowadzących działalność na terenie Parku Przemys łowego lub
Inkubatora Przedsi ębiorczo ści,
- informacje o wolnych miejscach pracy u pracodawców prowadz ących działalność
gospodarczą na terenie Parku Przemysłowego lub Inkubatora Przedsi ę biorczości,
- giełdy pracy, spotkania grupowe lub indywidualne rozmowy z kandydatami do
zatrudnienia, organizowane wed ług zapotrzebowania poszczególnych firm.

DZIAŁANIE II. Poprawa jakości usfug instytucjonalnej obsfugi osób
bezrobotnych i partnerów rynku pracy.

Zadania okre ślone w działaniu realizowano poprzez:
a) aktualizowanie bazy instytucji prowadz ących działalność szkoleniową,
b) wzmocnienie i zindywidualizowanie us ług poradnictwa zawodowego,
c) cykliczne badania postaw i oczekiwa ń osób bezrobotnych,
d) monitoring zawodów deficytowych i nadwy żkowych,
e) ułatwienie dostę pu do informacji przez Internet,
f) upowszechnianie informacji o Europejskim Funduszu Spo łecznym.
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Aktualizacja bazy instytucji prowadzacych działalność szkoleniowa

Działanie realizowane było przez PUP na bieżąco na podstawie danych
przekazywanych przez jednostki szkoleniowe. Katalog jednostek obejmuje
podstawowe dane teleadresowe jednostki szkoleniowej oraz kierunki prowadzonych
szkole ń . Ponadto przedstawiciel PUP bierze udzia ł w pracach powołanego przez
Kujawsko — Pomorskiego Kuratora O światy w Bydgoszczy zespo łu akredytacyjnego.

Wzmocnienie i zindywidualizowanie usług poradnictwa zawodowego; rozwój
kompetencji doradców zawodowych i pośredników pracy

W 2007 roku doradcy zawodowi i po średnicy pracy zatrudnieni w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Bydgoszczy podnosili swoje kompetencje uczestnicz ąc w studiach
zawodowych i szkoleniach. Łącznie w 2007 w szkoleniach i studiach podyplomowych
udział wzięło 13 pośredników pracy i 12 doradców zawodowych, w tym 2 doradców
zatrudnionych w Powiecie Bydgoskim wzi ęło udział w szkoleniach:
„Szkolenie dla przedstawicieli publicznych s łużb zatrudnienia nt. standardów
usług rynku pracy i warunków ich realizacji",
„Profesjonalne służby zatrudnienia na rzecz ekonomii spo łecznej i trzeciego
sektora".

Cykliczne badania postaw i oczekiwa ń osób bezrobotnych

„INICJATYWY 2007"
Przeprowadzili śmy kompleksowe badanie "INICJATYWY 2007", którego
celem było poznanie oczekiwa ń całej populacji osób bezrobotnych zarejestrowanych
w bydgoskim urz ędzie, a przede wszystkim poznanie ich opinii na temat
przygotowanej przez urząd oferty szkoleniowej na rok 2007. Ankiety wydawano
osobom bezrobotnym od 19 grudnia 2006 roku do 26 pa ździernika 2007 roku.
Ankiety wydawano w Powiatowym Urz ędzie Pracy w Bydgoszczy, a dla
mieszka ń ców Powiatu w Filiach PUP w Koronowie i Solcu Kujawskim oraz w
gminach: Osielsku, Dobrczu, Bia łych Błotach, Łochowie, Sicienku, Nowej Wsi
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Wielkiej, Wa łdowie Królewskim. Badaniem obj ęto 100% populacji. Łącznie wydano
28.447 imiennych ankiet, do PUP wróciło wypełnionych przez osoby bezrobotne
17.569 kwestionariuszy (61,76%), które poddano analizie. W ś ród wypełnionych
ankiet 12.108 osób jako miejsce zamieszkania wskaza ło Bydgoszcz, natomiast 5.461
osób to mieszka ń cy Powiatu, z tego: 681 osób — Bia łe Błota, 459 os. — D ąbrowa
Chełmi ń ska, 472 os. — Dobrcz, 1.491 os. — Koronowo, 382 os. — Nowa Wie ś Wielka,
312 os. — Osielsko, 367 os. — Sicienko, 1.297 os. — Solec Kujawski.
Widoczne były pewne różnice w poziomie wykszta łcenia wś ród respondentów
zamieszkałych na terenie Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego. Wy ższe wykszta łcenie
posiadało 12,2% ankietowanych zamieszkałych w Bydgoszczy, natomiast odsetek
absolwentów wyższych uczelni zamieszka łych w Powiecie Bydgoskim ś rednio nie
przekraczał 4%. Mieszka ń cy gmin częściej zaś legitymowali si ę wykształceniem
podstawowym lub gimnazjalnym — w niektórych gminach wska źnik ten wyniósł nawet
20% z ogółu badanych.
W ankiecie pytano osoby bezrobotne, czy są zainteresowane szkoleniem.
Przedstawiono propozycj ę 30 szkole ń . Każdy z respondentów mia ł możliwość
wyboru trzech szkole ń według własnych preferencji i potrzeb. Ankieta umo żliwiała
również osobom bezrobotnym dopisanie własnych propozycji.
W kwestionariuszu pytano równie ż osoby bezrobotne o ch ęć uczestnictwa
w zajęciach Klubu Pracy, wol ę odbycia przygotowania zawodowego/stażu
u pracodawcy, zamiar rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej i uzyskania na
ten cel pomocy w postaci bezzwrotnych, jednorazowych środków finansowych.
Ostatnie z pyta ń dotyczyło mobilności zawodowej.
Dzięki badaniu zidentyfikowano postawy i oczekiwania 17.569 bezrobotnych,
wś ród których 10.674 (61%) stanowi ły kobiety. Okre ś lono zainteresowanie osób
bezrobotnych poszczególnymi formami wsparcia, co pomog ło skutecznie
zareagować na potrzeby osób bezrobotnych. Za łożono, że ankiety będą imienne,
aby na bieżąco reagowa ć na potrzeby bezrobotnych. Dzi ęki wypełnionej metryczce
PUP pozyskał aktualne dane teleadresowe (m.in. numery telefonów komórkowych,
których często w momencie rejestracji bezrobotni nie podaj ą), które umożliwiły szybki
kontakt w celu poinformowania o prowadzonych naborach na organizowane
szkolenia. Jednocześnie brak anonimowo ści badanych przełożył się na du żą
rozbieżność pomi ędzy deklaracj ą uczestnictwa a faktycznym zainteresowaniem.
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Dzięki badaniom

łatwiejsze— okazało się przeprowadzenie naboru na

poszczególne szkolenia. W nowej bazie przeprowadzono selekcj ę osób, które
w ankiecie wykaza ły zainteresowanie poszczególnymi formami. Dzi ęki badaniom
osoby bezrobotne zainteresowane otworzeniem w łasnej firmy same zacz ęły zgłaszać
się do PUP po pomoc. Z poradnictwa zawodowego skorzysta ło w 2007 roku 2.684
mieszka ń ców powiatu, ze szkole ń 350 osób z powiatu, z przygotowania
zawodowego 99 osób, 65 osobom z powiatu udzielono bezzwrotnych ś rodków na
rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Badania „INICJATYWY 2007" zostały wydane w formie ksi ążkowej i na
noś niku elektronicznym w styczniu 2008 roku i są na bieżąco udostępniane
zainteresowanym partnerom rynku pracy.

Projekt badawczy „INICJATYWY 2007" kontynuowano od listopada 2007 roku
do lutego 2008 roku pt. „Obiektywne oraz subiektywne okoliczno ści pozostawania
bez pracy osób posiadaj ących zawód deficytowy w branży mechanicznej,
budowlanej oraz handlowej"
Szczególn ą uwagę w badaniach zwrócono na obiektywne i subiektywne
okoliczności celem uzyskania odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego w rejestrach osób
bezrobotnych s ą ujęte osoby w zawodach handlowych, budowlanych,
mechanicznych, przy jednoczesnym popycie na te zawody na lokalnym rynku
pracy?"
Dzięki

badaniom

przeprowadzonym wśród osób

bezrobotnych

z wykształceniem oraz/lub do świadczeniem zawodowym w handlu,
z wykształceniem oraz/lub do świadczeniem budowlanym, jak równie ż
z wykształceniem oraz/lub doświadczeniem mechanicznym zidentyfikowano postawy
i oczekiwania 1.634 bezrobotnych, w tym 468 osób z Powiatu Bydgoskiego.
Badania dały odpowiedź m.in. na takie pytania jak: czy osoby bezrobotne
w ogóle szukaj ą pracy, a jeś li tak to na jakim stanowisku i czy szukaj ą pracy
w swoim zawodzie lub czy chcieliby w swoim zawodzie podj ąć pracę. Uzyskano
również odpowiedź na pytanie z jakimi problemami borykaj ą się bezrobotni w trakcie
poszukiwania pracy.
W grupie osób z wykształceniem oraz/lub doświadczeniem handlowym
przebadano 274 osoby z powiatu. W grupie tej dominowa ły kobiety, co jest cech ą
charakterystyczn ą omawianego zawodu. W śród nich najwi ększą grupę stanowiły
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kobiety w wieku produkcyjnym, m łode, które powinny być aktywne zawodowo a nie
są. Aż 187 os. z powiatu nie przekroczy ło 34 lat, 29 osób z powiatu znajdowa ło si ę w
przedziale wiekowym 45-54 lat, a zaledwie 3 osoby uko ń czyły 55 lat.
W grupie osób posiadaj ących wykształcenie oraz/lub do świadczenie
w budownictwie przebadano 77 osób z powiatu. Byli to wy łącznie m ężczyźni, co jest
cech ą charakteryzuj ącą branżę budowlan ą. Zawody murarza, malarza, hydraulika
czy stolarza to tzw. „m ęskie zawody".
Trzecia grupa badanych, którą stanowiły osoby z wykszta łceniem oraz/lub
doświadczeniem mechanicznym, równie ż zdominowana była przez m ężczyzn.
Przebadano 135 osób z powiatu, w tym zaledwie 17 kobiet.
Dzięki badaniu zidentyfikowano postawy bezrobotnych. Do najcz ęstszych
problemów ze znalezieniem pracy mieszka ń cy Powiatu Bydgoskiego wskazywali:
wiek, zły stan zdrowia, opiek ę nad osobami zale żnymi (w tym dziećmi) i zbyt niskie
wynagrodzenie.
Określono zainteresowanie osób bezrobotnych prac ą w handlu, budownictwie
i zawodach mechanicznych. Dane z bada ń pozwalają skupić się na indywidualnym
podejściu do klienta. Osoby, które wskazały na dezaktualizacj ę umiejętności lub brak
doświadczenia w wyuczonym zawodzie aktywizujemy poprzez szkolenia
od świeżaj ące i uzupełniające o nowe techniki pracy w danym zawodzie (np. obs ługa
kas fiskalnych, czy obsługa maszyn budowlanych).

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Dla prowadzenia efektywnego procesu aktywizacji osób bezrobotnych
niezbędna jest analiza zjawisk zachodz ących na lokalnym rynku pracy. Jednym
z działań było opracowanie raportu na temat zawodów deficytowych
i nadwyżkowych.
Zgodnie z założeniami okreś lonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, celem opracowania rankingu zawodów deficytowych i nadwy żkowych
jest uzyskanie informacji o możliwościach otrzymania zatrudnienia za po ś rednictwem
bydgoskiego urzędu pracy zarówno w Bydgoszczy jak i w Powiecie Bydgoskim.
Ranking jest równie ż wykorzystywany do ustalenia kierunków dzia ła ń zmierzających
do ułatwienia bezrobotnym pozyskania pracy a pracodawcom pozyskania
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odpowiednich pracowników. Zapewnia wi ększą efektywność organizowanych
szkole ń dla bezrobotnych oraz usprawnia prowadzenie poradnictwa zawodowego
i pośrednictwa pracy. U łatwia też programowanie i realizacj ę programów rynków
pracy aktywizuj ących osoby długotrwale bezrobotne.
Badania tego rodzaju są prowadzone w cyklu półrocznym i rocznym. W roku
2007 PUP opracował raport za rok 2006 oraz za I pó łrocze 2007. Raport roczny
składał się z dwóch części: diagnostycznej oraz prognostycznej. Raport pó łroczny
obejmował tylko część diagnostyczn ą.
Część diagnostyczna przedstawia ła dane zgromadzone w Powiatowym
Urzędzie Pracy, które dotyczyły takich kwestii jak: liczba osób zarejestrowanych
w poszczególnych zawodach i specjalno ściach a także liczba zgłoszonych do
urzędu pracy ofert pracy rozpatrywanych w perspektywie specjalno ści zawodowych
oraz Polskiej Klasyfikacji Działalności. Część prognostyczna obejmowała dodatkowo
analizę wyników badań przeprowadzonych w zakładach pracy oraz w śród
absolwentów szkół ponadgimanazjalych.
Wyniki Monitoringu zawodów deficytowych i nadwy żkowych są udostępnione
na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy, jak równie ż na stronie
Wojewódzkiego Urz ędu Pracy w Toruniu.

Ułatwienie dostępu do informacji przez Internet

Pod adresem www.pup.bvddoszcz.pl funkcjonuje portal internetowy PUP.
Strona zawiera m.in. informacje:
— aktualności,
— o urzędzie,
— dla osób bezrobotnych (prawa i obowi ązki osoby bezrobotnej, zasady rejestracji,
gdzie, co i jak za łatwić, informacje o świadczeniach, zasadach podlegania
ubezpieczeniom, itp.),
— dla pracodawców,
— o organizowanych przez urząd szkoleniach,
— zmiany w przepisach prawa,
— informacje statystyczne,
— stawki i wskaźniki,
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-

dokumenty do pobrania,

-

oferty pracy,

-

przydatne adresy stron internetowych.

Upowszechnianie informacji o Europejskim Funduszu Spo łecznym, zasadach
dostępu do środków pomocowych z Unii Europeiskiet

W ramach promocji dobrych praktyk w roku 2007 zosta ła wydana publikacja
„Wsparcie EFS dla młodzieży i osób długotrwale bezrobotnych w latach 2004-2007".
Materiał jest również dostępny na stronie internetowej www.pup.bydgoszcz.pl
Ponadto bydgoski urz ąd pracy przygotowa ł materiał informacyjny do publikacji
WUP Toruń pt. „Dobre praktyki Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich w województwie kujawsko-pomorskim" wydanej
w grudniu 2007.
Na przestrzeni 2007 roku pracownicy PUP uczestniczyli w szeregu szkole ń
organizowanych mi ędzy innymi przez MPiPS, WUP oraz zewn ętrzne jednostki
szkoleniowe z zakresu informacji na temat funduszy strukturalnych ze szczególnym
uwzgl ędnieniem Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przykładowe szkolenia:
•
•
•

„Kwalifikowalno ść wydatków SPO RZL",
„Rozliczanie i sprawozdawczo ść projektów w ramach EFS",
„Kapitał Ludzki w ramach nowej perspektywy programowej 2007-2013 szanse i zagrożenia dla WUP i PUP"

•

„Kapitał Ludzki"

•

„Kwalifikowalno ść wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapita ł
Ludzki w perspektywie finansowej 2007-2013".
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DZIAŁANIE III. Działania na rzecz integracji spo łecznej, przeciw
wykluczeniu społecznemu

Zadania okreś lone w działaniu realizowano poprzez:
a) kompleksowa obsługa osób bezrobotnych na terenie poszczególnych gmin
Powiatu Bydgoskiego,
b) kierowanie na subsydiowane miejsca pracy osób bezrobotnych:
długotrwale, powyżej 50 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych, samotnie
wychowujących co najmniej jedno dziecko do lat 7,
c) rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych.

Kompleksowa obsługa osób bezrobotnych na terenie poszczególnych gmin
Powiatu Bydgoskiego

W analizowanym okresie Powiatowy Urz ąd Pracy zapewnia ł na terenie gmin
Powiatu Bydgoskiego kompleksową obsługę wszystkich klientów PUP (dotyczy ła
zarówno osób bezrobotnych jak i przedsi ę biorców).
Pracownicy PUP 3 razy w miesi ącu wyjeżdżali do każdej z sześciu gmin
Powiatu — Nowej Wsi Wielkiej, Sicienka, Osielska, D ąbrowy Chełmińskiej, Dobrcza
i w Białych Błotach (w tym do Łochowa) w celu świadczenia osobom bezrobotnym
usług z zakresu po średnictwa pracy oraz mo żliwości formalnego potwierdzania
gotowości do podj ęcia zatrudnienia. Udzielali zainteresowanym informacji z zakresu
działa ń podejmowanych przez PUP na rzecz osób bezrobotnych. Przedsi ębiorcy
mogli zasięgn ąć informacji na temat aktualnej oferty us ługowej urzędu pracy.
Na terenie dwóch gmin — Solca Kujawskiego i Koronowa — kompleksowa
obsługa przedsię biorców oraz osób bezrobotnych przez wszystkie dni robocze
zapewniona jest poprzez dzia łające w tych gminach Filie Powiatowego Urz ędu Pracy
w Bydgoszczy.
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Kierowanie na subsydiowane miejsca pracy osób bezrobotnych: d ługotrwalet
żej 50 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych, samotnie wychowujących powy
co najmniej jedno dziecko do lat 7

Działania na rzecz integracji spo łecznej i przeciw wykluczeniu spo łecznemu
były podejmowane na rzecz osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku
pracy.
Kategorie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy okre ś la art. 49 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wa żne jest, iż jedynie te grupy
osób bezrobotnych mog ą korzysta ć ze wsparcia w ramach niektórych instrumentów
rynku pracy:
a) Staże — osoby do 25 roku życia oraz osoby do 27 roku życia, które w okresie
ostatnich 12 miesi ęcy uko ń czyły szkołę wyższą.
Ogółem na staż skierowano 512 osób bezrobotnych z Powiatu Bydgoskiego,
w tym: 27 osób długotrwale bezrobotnych, 17 bez kwalifikacji oraz 3 samotnie
wychowujących dziecko do lat 7.
b) Przygotowanie zawodowe — długotrwale bezrobotni, osoby pow. 50 roku
życia, osoby bez kwalifikacji zawodowych, osoby samotnie wychowuj ące co
najmniej 1 dziecko do lat 7, osoby niepe łnosprawne.
Ogółem na miejsca przygotowania zawodowego skierowano 64 osób
bezrobotnych, w tym: 10 osób powy żej 50 roku życia, 59 osób d ługotrwale
bezrobotnych, 36 bez kwalifikacji oraz 3 samotnie wychowuj ących dziecko do
lat 7.
c) Stypendium z tytu łu kontynuacji nauki — osoby do 25 roku życia bez
kwalifikacji zawodowych (wykszta łcenie podstawowe, gimnazjum, LO).
Ogółem z tej formy skorzysta ły 4 osoby bezrobotne.
d) Roboty publiczne — długotrwale bezrobotni, osoby pow. 50 roku życia, osoby
samotnie wychowuj ące co najmniej 1 dziecko do lat 7.
Do wykonywania robót publicznych w 2007 roku skierowano ogó łem 303
osoby bezrobotne z Powiatu Bydgoskiego, w tym: 115 osób powyżej 50 roku
życia, 176 osób d ługotrwale bezrobotnych oraz 193 bez kwalifikacji
zawodowych.
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e7—Prace społecznie użyteczne —

ogółem prace spo łecznie— użyteczne

wykonywało 446 bezrobotnych mieszka ńców Powiatu Bydgoskiego, w tym:
101 osób powyżej 50 roku życia, 299 osób długotrwale bezrobotnych, 248 bez
kwalifikacji zawodowych.
f) Zatrudnienie wspierane — osoby kierowane według przepisów Ustawy
o zatrudnieniu socjalnym, tzn. po zako ń czeniu zaj ęć w Centrum Integracji
Społecznej, a w uzasadnionych przypadkach także przed ich zako ń czeniem,
na wniosek kierownika Centrum, pracownika socjalnego lub uczestnika.
W 2007 roku z tej formy wsparcia nie skorzysta ła żadna osoba z Powiatu
Bydgoskiego, gdyż w powiecie Centrum brak.
g) Prace interwencyjne — wszystkie osoby z wyżej wymienionych kategorii.
Ogółem do prac interwencyjnych skierowano 31 osób bezrobotnych z Powiatu
Bydgoskiego, w tym: 7 osób powy żej 50 roku życia, 19 osób długotrwale
bezrobotnych, 5 bez kwalifikacji.
Powiatowy Urz ąd Pracy kierowa ł również osoby bezrobotne b ędące
w szczególnej sytuacji na rynku pracy na szkolenia (z ogó łu 350 osób bezrobotnych
z Powiatu Bydgoskiego uczestniczących w szkoleniach, 96 to osoby d ługotrwale
bezrobotne, 49 osób bez kwalifikacji), doposa żył stanowiska pracy dla 65 osób
bezrobotnych, w tym: dla 23 osób d ługotrwale bezrobotnych i 21 bez kwalifikacji
zawodowych oraz dofinansował otwarcie działalności gospodarczej dla 65 osób
bezrobotnych z Powiatu Bydgoskiego, w tym: dla 12 osób d ługotrwale bezrobotnych,
7 osób bez kwalifikacji.

Od 26 października 2007 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy z dnia
20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008
roku Nr 69 poz. 415).
Przede wszystkim zmianom uleg ł art. 49 Ustawy rozszerzaj ąc katalog osób
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy o:
- Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
- Bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego lub bez wykszta łcenia
średniego,
- Bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolno ści nie podj ę li
zatrudnienia.
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Zmieniła się również wysokość stypendium przysługującego osobie
bezrobotnej w okresie odbywania sta żu lub przygotowania zawodowego w miejscu
pracy do wykonywania zawodu — z wysoko ści 100% do 140% zasi łku dla
bezrobotnych, tj. z poziomu 538,30 z ł do kwoty 753,70 zł.

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Zadania na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepe łnosprawnych
Powiatowy Urząd Pracy w Powiecie Bydgoskim realizowa ł poprzez:
a) powszechnie dostępne, bezpłatne poś rednictwo pracy,
b) poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych bezrobotnych
i poszukuj ących pracy,
c) inicjowanie i organizowanie szkole ń indywidualnych i grupowych,
d) organizowanie subsydiowanych miejsc zatrudnienia (sta że, miejsca
przygotowania zawodowego, roboty publiczne),
e) działania na rzecz promocji przedsi ę biorczo ści (samozatrudnienie).

Pośrednictwo pracy

Poś rednictwo pracy jest świadczone nieodp łatnie i oparte na zasadach:
- ogólnej dobrowolno ści usług poś rednictwa dla zainteresowanych,
- dobrowolności w korzystaniu z us ług pośrednictwa,
- równości,
- jawności.
Oferty pracy przyjmowane s ą osobiście, telefonicznie, poczt ą, faksem.
Na przestrzeni 2007r. PUP dysponowa ł łącznie 372 ofertami pracy dla osób
niepełnosprawnych z terenu Powiatu Bydgoskiego.
W omawianym okresie z ewidencji osób niepe łnosprawnych bezrobotnych
z tytułu podjęcia pracy zosta ły wyłączone 124 osoby.
Oferty pracy dla osób niepe łnosprawnych zgłaszane najczęściej w PUP
w okresie 2007r.: dozorca, kierowca, ksi ęgowa, kucharz, magazynier, pakowaczka,
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portier, pracownik gospodarczy, pracownik ochrony, pracownik produkcji,
sprzątaczka.

Poradnictwo zawodowe

W okresie od stycznia do grudnia 2007r. z us ług poradnictwa zawodowego
skorzystały 133 osoby niepełnosprawne z Powiatu Bydgoskiego, w tym 74 kobiety.
Wszystkie te osoby skorzysta ły z indywidualnych konsultacji u doradcy
zawodowego. Indywidualnym Planem Dzia łania objęto ogółem 19 osób
niepełnosprawnych, w tym 4 kobiety:
- 1 osoba z EFS Działanie 1.2,
- 4 osoby z EFS Dzia łanie 1.3, w tym 1 kobieta,
- 14 osób z Funduszu Pracy, w tym 3 kobiety.

Szkolenia

W omawianym okresie ze szkole ń skorzystało 18 osób niepełnosprawnych
z Powiatu Bydgoskiego, w tym 12 osób bezrobotnych i 6 poszukuj ących pracy.
W ubiegłym roku osoby niepełnosprawne uczestniczyły w szkoleniach
wspólnie z osobami pełnosprawnymi.
Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy z Powiatu Bydgoskiego
uczestniczyły w następujących szkoleniach:
•

Pracownik ochrony fizycznej osób i mienia do licencji I stopnia — 1 osoba,

•

Przewóz osób 1 osoba,

•

Manicure — Pedicure stylizacja paznokci d łoni i stóp 1 osoba,

•

Kurs operatora wprowadzania danych z Internetu dla osoby niewidomej 1 osoba,

•

Księgowość komputerowa1 osoba,

•

Język niemiecki) osoba.
Powyższe szkolenia realizowane były przy zaangażowaniu ś rodków

PFRON dla osób poszukuj ących pracy. Osoby bezrobotne niepe łnosprawne
z Powiatu Bydgoskiego uczestniczy ły w następujących szkoleniach:
•

Prawo jazdy kat. C i C+E - 1 osoba,
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•

Spawanie na poziomie podstawowym —1 osoba,

•

Pracownik ds. kadrowo-płacowych (z Płatnikiem) — 2 osoby,

•

Księgowość komputerowa - 2 osoby,

•

Magazynier z obsługą komputera i wózków podno śnikowych - 1 osoba,

•

ABC Biznesu — 2 osoby,

•

Operator wózka podno śnikowego - 2 osoby,

•

Opiekun dzieci - strażnik szkolny — 1 osoba.

Ogółem w szkoleniach wzi ęło udział 12 osób bezrobotnych niepełnosprawnych,
w tym:
- 1 osoba z EFS Dzia łanie 1.2,
- 4 osoby z EFS Dzia łanie 1.3,
- 7 osób z Funduszu Pracy.

Zatrudnienie subsydiowane

Staż

Na przestrzeni 2007r. do odbycia sta żu u pracodawców skierowano 2 m łodych
niepełnosprawnych. Staże finansowane były z jednego źródła - Funduszu Pracy.

Przygotowanie zawodowe

Na miejsca przygotowania zawodowego u pracodawców skierowano w 2007r.
2 osoby niepełnosprawne z Powiatu Bydgoskiego. Przygotowanie zawodowe
finansowane było z jednego źródła - Funduszu Pracy.
Roboty publiczne

Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy skierowa ł do pracy w ramach robót
publicznych 6 niepełnosprawnych mieszka ń ców Powiatu Bydgoskiego. Po
zakończeniu projektu jedna osoba podj ęła zatrudnienie.
Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wszystkie zainteresowane osoby uzyska ły informacje na temat rozpocz ęcia
działalności gospodarczej, dost ępnych źródeł finansowania rozpoczęcia działalności
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zarówno w 'Powiatowym Urzędzie Pracy jak i w Centrum Wspierania
Samozatrudnienia.
Osoby zainteresowane mog ły uczestniczy ć w kursie ABC Biznesu,
przygotowuj ącego do prowadzenia własnej działalności gospodarczej - z tej
możliwości skorzystały 2 osoby niepełnosprawne bezrobotne z Powiatu
Bydgoskiego. Udzielono także 2 osobom dotacji w wysoko ści 12 tys. zł. ze środków
EFS Działanie 1.3 na rozpoczęcie działalności gospodarczej (tłumaczenia j ęzyka
niemieckiego, grill bar).

Refundacja kosztów wyposa żenia lub doposażenia stanowiska pracy

W 2007 roku PUP zawierał umowy z pracodawcami na realizacj ę tej formy
aktywizacji. Maksymalna wysokość refundacji pracodawcy kosztów wyposa żenia lub
doposażenia stanowiska pracy dla zatrudnionego bezrobotnego wynosi ła 13.000 zł.
W 2007 roku 5 osób bezrobotnych niepełnosprawnych zosta ło zatrudnionych
przez pracodawców z Powiatu Bydgoskiego przy wsparciu środków z Funduszu
Pracy na wyposa żenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne mogą być organizowane przez gminę w
jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach
statutowo zajmuj ących się pomocą charytatywn ą lub na rzecz społeczności lokalnej.
W roku 2007 prace spo łecznie użyteczne wykonywało 15 osób niepełnosprawnych.
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Aktywizacja osób bezrobotnych i poszukuj ących pracy niepełnosprawnych
w 2007r. w poszczególnych formach ze wzgl ędu na źródło finansowania

Aktywizowane osoby według źródła finansowania
w poszczególnych tytu łach:
ŹRÓDŁO
FINANSOWANIA

m
<I)
O

w

•N

o

N

Fundusz Pracy
EFS
Działanie 1.2
EFS
Działanie 1.3

7

O

2

2

1

6

5
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15

1

1

4

6

PFRON

6

6

Razem

18

2

2

6

2

5

51
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INNE INICJATYWY
1. AKCJA PROMOCYJNO — INFORMACYJNA. Powiatowy Urząd Pracy:
•

włączył się aktywnie w akcj ę promocyjn ą Konkursu LODOŁAMACZE 2007
poprzez rozpowszechnianie informacji o korzy ściach z tytułu zatrudnienia osób
niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy,

•

przeprowadził kampani ę informacyjn ą na temat projektu: „Punkt informacji
i promocji zatrudnienia osób niewidomych i s łabowidzących" realizowanego przez
Polski Związek Niewidomych w Warszawie, którego celem jest prowadzenie
i rozszerzenie dzia ła ń statutowych Polskiego Zwi ązku Niewidomych służących
aktywizacji zawodowej niewidomych i słabowidzących.

•

włączył się aktywnie w akcj ę promocyjn ą projektu „Gotowi do pracy — wsparcie
osób niepełnosprawnych w podejmowaniu zatrudnienia", skierowanego do osób
niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukuj ących pracy ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepe łnosprawności — mieszka ń ców wsi oraz miast do
50.00 mieszka ń ców. Projekt realizowany by ł przez WYG International,
a finansowany przez Pa ń stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych.
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O projekcie poinformowano pisemnie-100 mieszka ń ców Powiatu Bydgoskiego,
czyli wszystkich potencjalnie zainteresowanych.
2. Współpraca w zakresie po średnictwa pracy z Kujawsko — Pomorskim Oddzia łem
Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
3. Powiatowy Urząd Pracy aktywnie uczestniczył między innymi w giełdach pracy
dla osób niepełnosprawnych z pracodawcami z Bydgoszczy i Powiatu
Bydgoskiego, na których zaprezentowano oferty pracy oraz us ługi bydgoskiego
urzędu,
np. zorganizowanej Giełdzie Pracy dla Osób Niepe łnosprawnych przez Oddzia ł
Kujawsko — Pomorski Polskiej Organizacji Pracodawców Osób
niepełnosprawnych, która odbyła się w pasażu głównym Centrum Handlowego
Galerii Pomorskiej w listopadzie 2007 roku.

DZIAŁANIE IV. Przedsięwzięcia związane z realizacją programów
specjalnych
Działanie realizowane było poprzez następujące zadania:
a) współpracę z Biurami Karier uczelni wy ższych — wspólne działania dla
Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego,
b) współorganizacj ę i udział we wszelkich przedsi ęwzięciach zwi ązanych
z problematyką rynku pracy - wspólne działania dla Bydgoszczy i Powiatu
Bydgoskiego,
c) wydawanie i rozpowszechnianie informacji o us ługach Powiatowego Urzędu
Pracy,
d) współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz organizacjami pożytku
publicznego.
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Współpraca z Biurami Karier uczelni wy ższych w zakresie aktywizacji
zawodowej absolwentów szkó ł wyższych, organizacji wspólnych
przedsięwzięć, targów pracy - wspólne dzia łania dla Bydgoszczy i Powiatu
Bydgoskiego
W 2007r. wspó łpraca z biurami karier bydgoskich uczelni wyższych
koncentrowała się przede wszystkich na udziale w organizowanych przez uczelnie
konferencjach oraz targach pracy:
— udział w Bydgoskich Targach Pracy „Offerty 2007" Prezentacja oferty Urz ędu
Pracy na Uniwersytecie Technologiczno - Przyrodniczym (8.03.2007r.),
— udział w konferencji Instytutu Spraw Publicznych oraz Fundacji Amicus
Universitatis Nicolai Copernici i Niezale żnego Zrzeszenia Studentów UMK
(12.03.2007r.),
— udział w Bydgoskich Targach Pracy „Offerty 2007" Prezentacja oferty Urz ędu
Pracy w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy (15.03.2007r.),
— udział w Bydgoskich Targach Pracy „Offerty 2007" Prezentacja oferty Urz ędu
Pracy w Kujawsko — Pomorskiej Szkole Wy ższej w Bydgoszczy (22.03.2007r.),
— udział w Bydgoskich Targach Pracy „Offerty 2007" Prezentacja oferty Urz ędu
Pracy w Collegium Medicum Uniwersytetu Miko łaja Kopernika w Toruniu
(29.03.2007r.),
— udział w konferencji „WYZWANIA DLA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO — POMORSKIEGO PO INTEGRACJI Z UNI Ą EUROPEJSKA:"
zorganizowanej przez Wojewódzki Urz ąd Pracy w Toruniu oraz Katedr ę
Gospodarowania Zasobami Pracy Uniwersytetu Miko łaja Kopernika w Toruniu
(14.06.2007r.),
— udział w konferencji „Zabezpieczenie warunków życia ludności w wieku
poprodukcyjnym
w Województwie Kujawsko — Pomorskim do 2020" zorganizowanej przez
Kujawsko — Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy (27.06.2007r.)
— udział w Targach Pracy i Promocji Pracodawców Oferty 2007 w HWS
„Łuczniczka" (25.10.2007r.).
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Udział w targach, seminariach, gie łdach pracy i innych przedsi ęwzięciach
związanych z tematyka rynku pracy w Bydgoszczy - wspólne dzia łania dla
Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego
— Udział w zajęciach aktywizuj ące — szkoleniowych w ramach projektu „Stwórzmy
Sobie Szansę" zorganizowanych przez Fundacj ę WIATRAK (10.01.2007r.),
— Udział w zajęciach warsztatowych skierowanych do żołnierzy zasadniczej służby
wojskowej na temat: „Formy wsparcia oferowane przez PUP w Bydgoszczy dla
osób wkraczaj ących w życie zawodowe" (16.01.2007r.),
— Udział w Ogólnopolskich Targach Budownictwa GRYF-BUD 2007 w HSW
„Łuczniczka" (9/11.03.20070,
— Udział w XX Bydgoskich Dniach Społecznych „Praca — klucz do życia bardziej
ludzkiego" (25/28.03.2007r.),
— Udział w Międzynarodowych Targach Pracy „Euro — Pracy" w HSW „ Łuczniczka"
(13/14.04.2007r.)
— Udział w konferencji „Pa ństwo przyjazne pracodawcom" zorganizowanej przez
Kujawsko — Pomorski Związek Pracodawców i Przedsi ę biorców oraz
Konfederację Pracodawców Polskich (25.05.2007r.),
— Udział w konferencji „Wyzwania dla rynku pracy województwa kujawsko —
pomorskiego po integracji z Uni ą Europejską" (14.06.2007r.),
— Udział w warsztatach „Lokalne Partnerstwo" zorganizowanych przez Regionalny
Ośrodek EFS (4/5.06.2007r.),
— Udział w konferencji „Kszta łcenie Kadr do handlu i us ług warunkiem rozwoju
kupiectwa w Polsce" (4.06.2007r.),
— Udział w Targach Edukacji i Pracy „Szansa dla ka żdego" zorganizowanej przez
Centrum Edukacji i Pracy OHP (12.06.2007r.),
— Udział w warsztatach regionalnych w ramach aktualizacji „Regionalnej Strategii
Innowacji dla Województwa Kujawsko — Pomorskiego" (5.07.2007r.),
— Udział w warsztatach adaptacyjnych dla żołnierzy ko ńczących zasadniczą służbę
wojskową (22/ 23.10.2007r.),
— Udział w Seminarium Doradców Zawodowych zorganizowanym przez Centrum
Edukacji i Pracy OHP w Bydgoszczy (06.12.2007r.),
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Organizacja giełd pracy dla pracodawców, m.in. dla Komendy Miejskiej
Pa ństwowej Staży Pożarnej, Euro-Net, Polo — Marketu, Volex Poland, Kujawsko —
Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsi ębiorczości, Urzędu Statystycznego,
Elektromontaż — Północ SA, Bydgoskiej Fabryki Mebli, Dach — Pol, Piec — Mat Bud, Tabak Polska.

Wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach Powiatowego
Urzędu Pracy w Bydgoszczy
Informacje o lokalnym rynku pracy, o zakresie dzia łalności PUP i bieżącej ofercie
instytucji partnerskich, og łaszanych konkursach dla pracodawców,

świadczonych

usługach są rozpowszechniane poprzez lokaln ą prasę , telewizję , spotkania, portal
internetowy urzędu pracy a także podczas spotka ń , seminariów i konferencji i
bezpoś rednio na terenie PUP. W miar ę potrzeb opracowywane są informacje o
sytuacji na bydgoskim rynku pracy. Pod adresem www.ouo.bydgoszcz.pl funkcjonuje
portal internetowy urz ędu. Na stronie internetowej zamieszczane s ą na bieżąco
informacje dot. lokalnego rynku pracy, w tym m.in. dane statystyczne dotycz ące
bezrobocia na lokalnym rynku pracy.

Działanie V. Edukacja dla rynku pracy

Działanie realizowane przez Wydzia ł Edukacji Kultury i Sportu Starostwa
Powiatowego w Bydgoszczy.
W 2007 roku poszerzono ofertę edukacyjną o nowe kierunki kształcące
w zawodach oczekiwanych przez absolwentów gimnazjów — m.in. Powiatowa Rada
Zatrudnienia pozytywnie zaopiniowała uruchomienie kształcenia w roku szkolnym
2007/2008 w zawodzie kucharz małej gastronomii na poziomie zasadniczym.
Przygotowano warunki do uruchomienia w Zespole Szkó ł Agro-Ekonomicznych
w Karolewie kierunku kszta łcenia w zawodzie technik obs ługi turystycznej.
W 2007 roku na posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia omówiono
propozycj ę sieci i organizacji szkolnictwa ponadgimnazjalnego na rok szkolny
2007/2008 w ponad 20 zawodach i specjalno ściach na poziomie ś rednim i ponad 30 na
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'po'kiomie robotnika wykwalifikowanego. Ta oferta programowa zosta ła pozytywnie
przyjęta przez Powiatową Rade Zatrudnienia w formie uchwa ły.
Powiatowa Rada Zatrudnienia szczególnie mocno zaakcentowa ła silny zwi ązek
szkół powiatowych z lokalnym rynkiem pracy i ich środowiskowy zakres oddziaływania.
Starostwo Powiatowe doceniaj ąc rolę szkolnictwa zawodowego zrealizowa ło
w 2007 roku wiele zada ń inwestycyjno-remontowych poprawiaj ąc stan bazy
i wyposażenia, co w powa żnym stopniu poprawiło jakość szkolnictwa zawodowego.

Działanie VI. Działania wspomagające rozwój przedsiębiorczości

Działanie realizowano poprzez nast ępujące zadania:
a)

obsługa konsultacyjno-doradcza osób zainteresowanych podj ęciem
działalności gospodarczej,

b)

realizowanie szkole ń z zakresu przedsi ębiorczości dla osób
bezrobotnych, w tym informowanie zainteresowanych o mo żliwościach
pozyskania pomocy finansowej z ró żnych

źródeł na rozpoczęcie

działalności gospodarczej,
c)

udzielanie dotacji osobom bezrobotnym na podj ęcie działalności.

Obsługa konsultacyjno-doradcza osób zainteresowanych podjęciem
działalności gospodarcze(

W okresie sprawozdawczym, z us ług Centrum Wspierania Samozatrudnienia w
Bydgoszczy skorzystało ogółem 412 klientów z Powiatu Bydgoskiego, z tego:
- 127 klientów z Powiatu Bydgoskiego w formie konsultacji indywidualnych,
w sprawach dotyczących, m.in. rejestracji dzia łalności, wyboru formy prawnej firmy,
warunków wykonywania konkretnych rodzajów dzia łalności, uzyskania koncesji,
licencji, pozwole ń , zezwoleń , ustalenia właściwego do zamierzonego rodzaju
działalności gospodarczej PKD, pomoc w sporz ądzaniu biznes planu firmy.
- 285 klientów z Powiatu Bydgoskiego w formie spotka ń grupowych, w sprawach
dotyczących: zasad udzielania osobom bezrobotnym jednorazowo ś rodków na
podjęcie działalności gospodarczej, warunków jakim odpowiada ć muszą
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wnioskodawcy, celu i zakresu wydatkowania przyznanych ś rodków, procedury
ubiegania si ę o dotację i sposobu wypełnienia wniosku o przyznanie środków, jak
również dokumentów jakie nale ży załączyć do wniosku. Spotkania składają się
z trzech zasadniczych cz ęści; prezentacji multimedialnej przedstawiaj ącej
szczegółowo procedurę ubiegania si ę osób bezrobotnych o dotacj ę na rozpoczęcie
działalności gospodarczej (etapy procedury, kryteria, cechy dotacji, obostrzenia),
poprzedzon ą krótką informacj ą o Centrum Wspierania Samozatrudnienia, omówienia
krok po kroku sposobu wypełnienia wniosku o dotację .

Szkolenia „ABC Biznesu"

W 2007r. w szkoleniach z zakresu przedsi ębiorczości uczestniczyło ogółem 100
osób z Powiatu Bydgoskiego, w tym:
- 67 osób z Funduszu Pracy,
- 10 osób w ramach Dzia łania 1.2 EFS,
- 23 osoby w ramach Dzia łania 1.3 EFS.

Udzielanie dotacji osobom bezrobotnym na podjecie działalności

Na przestrzeni 2007r. udzielono bezrobotnym mieszka ńcom Powiatu
Bydgoskiego ogółem 65 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, z tego:
- 20 osób ze ś rodków Funduszu Pracy, w tym 11 z „rezerw" Ministra,
- 4 osoby w ramach środków EFS Dzia łanie 1.2,
- 41 osób w ramach środków EFS, Działanie 1.3.
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Załącznik Nr 1
STATYSTYKA

Szczegółowe dane dotyczące stopy bezrobocia w kraju, województwie kujawsko pomorskim i Powiecie Bydgoskim za 2007r. przedstawia poni ższa tabela + 4 m-ce
2008r.
Polska
%

Województwo
%

Powiat Bydgoski
%

XII. 2006

14,8

19,2

16,1

1.2007

15,1

19,5

16,3

II. 2007

14,8

19,2

16,2

III. 2007

14,3

18,5

15,4

IV. 2007

13,6

17,6

14,7

V. 2007

12,9

16,7

13,3

VI. 2007

12,3

16,0

12,7

VII. 2007

12,1

15,7

12,5

VIII. 2007

11,9

15,4

12,3

IX. 2007

11,6

15,2

11,8

X. 2007

11,3

14,8

11,6

XI. 2007

11,2

14,9

11,6

XII. 2007

11,4

15,2

11,6

1.2008

11,7

15,5

11,5

11. 2008

11,5

15,4

11,2

III. 2008

11,1

15,0

10,9

IV. 2008

10,5

14,4

10,2

Okres
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Liczba osób bezrobotnych na dzie ń 31 grudnia 2007r. wynios ła w Powiecie
Bydgoskim 3.753 osoby i była niższa niż na początku 2007 roku o 1.633 osoby, czyli
o 30,3%.
Zmiany liczby bezrobotnych w poszczególnych miesi ącach 2007r. przedstawiaj ą
poniższe zestawienia.
ZMIANY W LICZBIE BEZROBOTNYCH W OKRESIE
XII.2006r. - IV.2008r. w POWIECIE BYDGOSKIM

Miesiąc

Liczba bezrobotnych
w PUP ogółem

Powiat Bydgoski

Zmiana w Powiecie
Bydgoskim
w stosunku do
poprzedniego
miesiąca

grudzie ń 2006

19 103

5 386

styczeń 2007

19 571

5 511

-125

luty 2007

19 330

5 466

-45

marzec 2007

18 093

5 171

-295

kwiecie ń 2007

17 149

4 901

-270

maj 2007

16 136

4 378

-523

czerwiec 2007

15 318

4 158

-220

lipiec 2007

15 148

4 083

-75

sierpień 2007

14 814

4 017

-66

wrzesień 2007

14 384

3 843

-174

październik 2007

14 123

3 777

-66

listopad 2007

13 989

3 786

+9

grudzie ń 2007

14 071

3 753

-33

styczeń 2008

14 436

3 749

-4

luty 2008

13 987

3 667

-82

marzec 2008

13 291

3 529

-138

kwiecie ń 2008

12 613

3 296

-233

I
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Napływ i odpływ z bezrobocia w Powiecie Bydgoskim
w poszczególnych miesi ącach 2007r. + 4 m-ce 2008r.
Odpływ

Liczba osób
bezrobotnych

Napływ

Z tytułu
• od* cia • rac

Ogółem

31.12.2006r.

5 386

1

5 511

641

5161

218

II

5 466

451

496

206

111

5 171

442

737

330

IV

4 901

423

693

311

V

4 378

404

927

358

VI

4 158

403

623

252

VII

4 083

498

573

205

VIII

4 017

466

532

212

IX

3 843

523

697

290

X

3 777

491

557

258

XI

3 786

549

540

193

XII

3 753

489

522

197

31.12.2007r.

3 753

RAZEM = 5 780

RoSzni

I

.>

RAZEM = 7 413 RAZEM = 3 030

1

,

1.2008

3 749

527

531

200

11.2008

3 667

405

487

204

111.2008

3 529

398

536

193

IV.2008

3 296

408

641

266
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W analizowanym okresie w ogólnej liczbie bezrobotnych przewa żały kobiety;
na koniec grudnia 2006r. zarejestrowanych w Powiecie Bydgoskim by ło 3.268
kobiet, co stanowiło 60,68% ogółu zarejestrowanych. Na koniec czerwca ubr.
stosunek procentowy kobiet do ogó łu bezrobotnych z Powiatu Bydgoskiego wzrós ł
do 64,84% (2.696 kobiet), za ś na koniec 2007r. wyniós ł 63,34% (2.377 kobiet).
Szczegółową charakterystykę bezrobotnych ze wzgl ędu na płeć przedstawia poniższa
tabela.
LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIECIE BYDGOSKIM WG P ŁCI (XII.2006r. 1V.20080

Miesiące

PUP
ogółem

Powiat Bydgoski
Mężczyźni

Kobiety
Mężczyźni

Kobiety

Grudzie ń 2006

19 103

7 933

11 170

2 118

3 268

Styczeń 2007

19 571

8 213

11 358

2 181

3 330

Luty 2007

19 330

8 144

11 186

2 188

3 278

Marzec 2007

18 093

7 548

10 545

2 032

3 139

Kwiecień 2007

17 149

7 062

10 087

1 909

2 992

Maj 2007

16 136

6 451

9 685

1 590

2 788

Czerwiec 2007

15 318

5 902

9 416

1 462

2 696

Lipiec 2007

15 148

5 853

9 295

1 447

2 636

Sierpień 2007

14 814

5 641

9 173

1 420

2 597

Wrzesie ń 2007

14 384

5 439

8 945

1 335

2 508

Październik 2007

14 123

5 473

8 650

1 352

2 425

Listopad 2006

13 989

5 526

8 463

1 402

2 384

Grudzień 2007

14 071

5 588

8 483

1 376

2 377

Styczeń 2008
Luty 20078
Marzec 2008
Kwiecień 2008

14
13
13
12

5
5
5
5

8
8
7
7

1
1
1
1

2
2
2
2

436
987
291
613

883
761
484
230

553
226
807
383

446
400
354
278

303
267
175
018
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Bardzo niekorzystnym zjawiskiem był niski odsetek bezrobotnych z prawem

do zasiłku. Na początku 2007 roku prawo do zasi łku posiadało 12,5% bezrobotnych.
W koń cu czerwca ubr. 13,1% bezrobotnych z Powiatu Bydgoskiego (544 osoby)
miało prawo do zasi łku. Na koniec 2007 roku prawo do zasi łku miało 541 osób
(14,4%). Szczegółowe korelacje pomi ędzy osobami z prawem do zasi łku i bez prawa
do zasiłku w Powiecie Bydgoskim na przestrzeni 2007r. oraz sytuacj ę na koniec
grudnia ubieg łego roku w poszczególnych gminach Powiatu przedstawiaj ą poniższe
zestawienia.
BEZROBOTNI W POWIECIE BYDGOSKIM Z PRAWEM DO ZASI ŁKU
W OKRESIE XII.2006r. - IV.2008r.

Miesiąc

Bezrobotni
w
PU P
Og ółe m

Z prawem
do zasiłku

w tym: Powiat Bydgoski
og ółem

z prawem
do zasiłku

bez prawa
do zasiłku

grudzień ' 2006

19 103

2 581

5 386

674

4 712

styczeń' 2007

19 571

2 642

5 511

726

4 785

luty' 2007

19 330

2 674

5 466

742

4 724

marzec' 2007

18 093

2 434

5 171

672

4 499

kwiecień' 2007

17 149

2 329

4 901

598

4 303

maj' 2007

16 136

2 261

4 378

560

3 818

czerwiec' 2007

15 318

2 231

4 158

544

3 614

lipiec' 2007

15 148

2 201

4 083

545

3 538

sierpień' 2007

14 814

2 124

4 017

532

3 485

wrzesień' 2007

14 384

2 014

3 843

509

3 334

październik' 2007

14 123

2 006

3 777

515

3 262

listopad' 2007

13 989

1 998

3 786

523

3 263

grudzie ń' 2007

14 071

1 979

3 753

541

3 212

styczeń ' 2007
luty' 2007
marzec' 2007
kwiecień ' 2007

14 436
13 987
13 291
12 613

2 120
2 052
1 979
1 922

3 749
3 667
3 529
3 296

563
522
505
499

3 186
3 145
3 024
2 797
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GRUDZIEŃ 2007r.

Wyszczególnienie

Liczba
bezrobotnych
Ogółem

POWIAT BYDGOSKI
Miasto
Gmina
Miasto
Gmina

Koronowo
Solec Kujawski

Bezrobotni z
prawem do zasiłku

Kobiety

Razem

Kobiety

Udział
gru py
z prawem
do zasiłku
w ogółem:

3 753

2 377

541

258

14,4%

649

424

84

37

12,9%

900

550

84

28

9,4%

449

294

100

55

22,3%

41

29

7

5

17,1%

Gmina

Białe Błota

409

250

67

33

16,4%

Gmina

Dąbrowa Chełmi ńska

266

141

42

18

15,8%

Gmina

Dobrcz

327

223

59

30

18,0%

242

163

31

16

12,8%

Gmina

Nowa Wieś Wielka

Gmina

Osielsko

208

143

32

21

15,4%

Gmina

Sicienko

262

160

35

15

13,4%

Wśród bezrobotnych mieszka ńców Powiatu Bydgoskiego dominującą grupę
stanowili ludzie m łodzi. Na koniec ubr. odsetek zarejestrowanych bezrobotnych z Powiatu
Bydgoskiego, którzy nie uko ńczyli 34 roku życia wyniósł 47,6% ogółu zarejestrowanych.
Osoby w wieku 35 - 54 lata stanowi ły 44,8%. Najmniejszy odsetek wś ród bezrobotnych to
ludzie starsi, powyżej 55 roku życia. Ich udział procentowy w ogólnej liczbie bezrobotnych
z Powiatu Bydgoskiego wyniósł na koniec 2007r. - 7,5%.
Bezrobotni w poszczególnych gminach z prawem do zasi łku (stan na 30
kwietnia 2008r.
Liczba bezrobotnych

Bezrobotni z prawem
do zasiłku

Ogółem

Razem

Wyszczególnienie

POWIAT BYDGOSKI
Miasto
Gmina
Miasto
Gmina

Koronowo
Solec Kujawski

Kobiety

Kobiety

Udział grupy
z prawem do
zasiłku
w ogółem:

3.296

2.018

499

229

15,1%

544

350

74

30

13,6%

729

447

80

27

11,0%

442

281

96

50

21,7%

34

23

3

3

8,8%

Gmina

Białe Błota

390

221

77

39

19,7%

Gmina

Dąbrowa Chełmińska

224

122

22

9

9,8%

Gmina

Dobrcz

298

196

52

25

17,5%

Gmina

Nowa Wieś Wielka

233

140

38

17

16,3%

Gmina

Osielsko

183

118

25

14

13,7%

Gmina

Sicienko

219

120

32

15

14,6%
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Podział bezrobotnych wg wieku (stan na 31.12.2007r. i 30.04.2008?.)
przedstawia poni ższe zestawienie.
Bezrobotni wg wieku - Powiat Bydgoski
31.XII.2007

wiek w latach

30.IV.2008

liczba osób

Udział %

liczba osób

Udział %

18 do 24

715

19,1

652

19,8

25 do 34

1 073

28,6

949

28,8

35 do 44

786

20,9

674

20,4

45 do 54

897

23,9

740

22,5

55 do 59

231

6,1

236

7,1

60 i powyżej

51

1,4

45

1,4

Struktura bezrobotnych wg sta żu pracy przedstawia si ę nastę pująco:

Bezrobotni z Powiatu Bydgoskiego - stan na 31.12.2007r. i 30.04.2008r.
31.X1.2007
30.IV.2008
staż pracy
wratech"Udział-%'
"Ii~osób
' Udzial•%
liczba ós
19,2
18,2
723
602
bez stażu

do 1 roku

480

12,8

432

13,1

1-5

801

21,3

708

21,5

5-10

603

16,1

516

15,7

10-20

654

17,4

568

17,2

20-30

395

10,6

361

11,0

30 i więcej

97

2,6

109

3,3
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Podział bezrobotnych wg wykształcenia przedstawia poni ższa tabela.

Bezrobotni z Powiatu Bydgoskiego - stan 31.12.2007r. i 30.04.2008r.
30.IV.2008r.

31.XII.2007r.
wykształcenie
liczba osób

Udział %

liczba osób

Udział `)/0

Wyższe

167

4,5

159

4,8

policealne i średnie
zawodowe

637

17,0

573

17,4

Średnie
ogólnokształcące

257

6,8

251

7,6

zasadnicze zawodowe

1 317

35,1

1 121

34,0

gimnazjalne
i niepełne

1 375

36,6

1 192

36,2

Bardzo liczn ą grupę stanowili d ługotrwale bezrobotni - czyli pozostaj ący bez
pracy powyżej 12 miesięcy (szczegóły przedstawia poni ższa tabela). Ich udzia ł na
koniec 2007r. wyniós ł - 42,3%.

Szczególnie wyraźnie wida ć tu związek pomiędzy niskimi kwalifikacjami, b ądź
ich brakiem a czasem pozostawania bez pracy, gdyż większość długotrwale
bezrobotnych to osoby bez kwalifikacji b ądź z wykształceniem zasadniczym nie
odpowiadaj ącym pracodawcom.
Bezrobotni z Powiatu Bydgoskiego - stan na 31.12.2007r. i 30.04.2008r.
31.XII.2007r.

30.IV.2008r.

czas pozostawania bez
pracy w m-cach

' lic-ibosób

Udział %

liczba osób

Udział %

do 1

411

10,9

333

10,1

1-3

680

18,2

491

14,9

3-6

574

15,3

601

18,2

6 - 12

502

13,4

557

16,9

12 - 24

406

10,8

369

11,2

pow. 24

1 180

31,4

945

28,7
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Osoby pozostaj ące bez pracy powyżej 24 miesi ęcy, a wi ęc według standardów
unijnych potencjalnie zagro żone wykluczeniem społecznym, stanowiły na koniec
2007r. ponad 31% ogó łu bezrobotnych w Powiecie Bydgoskim.
Sytuacja w poszczególnych gminach przedstawia si ę następująco (stan na 31.12.2007r.):
- Białe Błota

23,0% ogółu bezrobotnych w gminie

- Dąbrowa Chełmi ńska

28,9% ogółu bezrobotnych w gminie

- Dobrcz

27,6% ogółu bezrobotnych w gminie

- Koronowo

43,4% ogółu bezrobotnych w gminie

- Nowa Wie ś Wielka

20,2% ogółu bezrobotnych w gminie

- Osielsko

26,0% ogółu bezrobotnych w gminie

- Sicienko

27,1% ogółu bezrobotnych w gminie

- Solec Kujawski

14,7% ogółu bezrobotnych w gminie

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (wg stanu na 31.12.2007r.),
do których mogą zostać zastosowane instrumenty rynku pracy (FP i EFS).
Nowa

Solec
Wyszczególnienie Koronowo Kujawski

Biale
Błota

Dobrcz

Dąbrima

Wieś
Wielka

Liczba
bezrobotnych
z tego:

łmińskaChe

()sielsko Sicienko ogółem
at

1 549

490

409

327

266

242

208

262

3 753

Do 25 roku życia

280

108

60

68

60

43

41

55

715

Które ukończyły
szkolę wyższą,
do 27 roku życia

9

2

4

3

1

3

3

4

29

Długotrwale
Bezrobotni

1 085

204

219

179

158

114

112

159

2 230

Powyżej 50 roku
życia

304

91

85

60

51

49

37

52

729

Bez kwalifikacji
zawodowych

551

159

122

125

118

80

72

92

1 319

Samotnie
wychowujące co
najmniej jedno
dziecko do 7
roku życia

84

40

32

23

21

18

15

24

257

Niepełnosprawni

51

24

41

21

21

19

10

17

204

Uwaga: Ilość osób w kolumnach nie sumuje się -1 osoba może spełniać kilka kryteriów.
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Powiatowy Urząd Pracy obsługiwał w 2007r. również osoby nie wykazywane
w obowi ązującej statystyce jako bezrobotne: bezrobotnych odbywaj ących staże,
skierowanych na szkolenia lub miejsca przygotowania zawodowego, poszukuj ących
pracy (w tym niepe łnosprawnych). Takich osób z terenu Powiatu Bydgoskiego by ło
na koniec I pó łrocza ubiegłego roku 384, czyli 9,2% w stosunku do liczby
zarejestrowanych bezrobotnych, a na koniec 2007r. - 374 osoby (10,0% w stosunku
do ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych).

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (stan na 30 kwietnia 2008r.)
Nowa
Wieś
Wielka

Osielsko Sicienko

Powiat
ogółem

183

219

3.296

46

37

47

679

2

3

O

7

40

171

141

111

109

124

1.898

78

64

45

46

39

40

672

155

127

109

88

73

75

76

1.145

111

51

51

48

32

22

25

26

366

46

22

45

21

21

22

15

11

203

Koronowo

Solec
Kujawski

Biale
Błota

Dobrcz

Dąbrowa
Chełmińska

1.273

476

390

298

224

233

Do 25 roku życia

239

99

67

69

75

Które ukończyły
szkołę wyższą, do
27 roku życia

12

5

5

6

Długotrwale
bezrobotni

857

188

197

Powyżej 50 roku
życia

260

100

Bez kwalifikacji
zawodowych

442

Samotnie
wychowuj ące co
najmniej jedno
dziecko do 18 roku
życia
Niepełnosprawni

Wyszczególnienie

Liczba
bezrobotnych

Uwaga: Ilość osób w kolumnach nie sumuje si ę - 1 osoba może spełniać kilka
kryteriów.
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Załącznik Nr 2
FINANSE
ŚRODKI FINANSOWE PUP W BYDGOSZCZY NA REALIZACJ Ę AKTYWNYCH FORM
PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU W 2007 ROKU DLA BYDGOSZCZY
I POWIATU BYDGOSKIEGO (FUNDUSZ PRACY I EFS)

Limit wydatków Funduszu Pracy w 2007r. na aktywne formy przeciwdzia łania bezrobociu
wg algorytmu - 9.965.500 zł,
więcej o 1.359.400 zł niż w 2006r.

Dodatkowo na realizacj ę programów przeciwdziałania bezrobociu pozyskano 3.186.100 zł, z czego
na:
- 1.105.000 zł,

Program „Praca i Środowisko" — od Ministra Pracy i Polityki Spo łecznej
Program „Pracuj, Zosta ń w Regionie" - od Ministra Pracy i Polityki Spo łecznej

- 727.400 zł,

Program „Młodzież po raz IV" - od Ministra Pracy i Polityki Spo łecznej

- 363.700 zł,

Program „Bydgoszczanki na start II" — od Ministra Pracy i polityki Spo łecznej

- 325.000 zł,

Program „Stabilizacja" — od Ministra Pracy i Polityki Spo łecznej

- 260.000 zł,

Program „Edukacja i Przedsi ębiorczo ść" — od Ministra Pracy i Polityki Spo łecznej - 405.000 zł.
a przede wszystkim środki unijne:
- Projekt „Młodzież po raz trzeci" - EFS Dzia łanie 1.2 "Perspektywy dla młodzieży" - 527.900 zł,
(kontynuacja projektu rozpocz ętego w 2006r.)
- Projekt „Młodzież po raz trzeci" - EFS Dzia łanie 1.2 "Perspektywy dla m łodzieży" - 439.300 zł
(przyznane decyzj ą z dnia 19 kwietnia 2007r.)

- Projekt „Nadal Aktywni" — EFS Działanie 1.3 "Przeciwdzia łanie i zwalczanie
długotrwałego bezrobocia"
(kontynuacja projektu rozpocz ętego w 2006r.)

- 2.281.300 4

3.248.500 zł
ŁĄCZNIE NA REALIZACJ Ę AKTYWNYCH PROGRAMÓW
PRZECIWDZIA ŁANIA BEZROBOCIU W 2007 ROKU — 16.400.100 z.1
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PLAN NA ROK 2008

W aktualnej sytuacji na rynku pracy, przy znacz ącym spadku bezrobocia,
priorytetowe b ęd ą działania Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie:
1. Promocji przedsi ę biorczości.
2. Poprawy instytucjonalnej obs ługi osób bezrobotnych.
3. Rozwoju usług poś rednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
4. Promocji zatrudnienia osób powy żej 50 roku życia.
5. Pozyskiwania dodatkowych środków na programy aktywizacji zawodowej.
6. Bada ń i monitoringu lokalnego rynku pracy.
7. Rehabilitacji zawodowej osób niepe łnosprawnych (PFRON, EFS, Fundusz
Pracy).
ad. 1 Promocja przedsiębiorczoś ci — przede wszystkim w ramach Centrum
Pracy i Przedsi ębiorczości.
— cykliczne spotkania doradców zawodowych dla wszystkich osób bezrobotnych i
niepełnosprawnych poszukujących pracy zainteresowanych podj ęciem
działalności gospodarczej,
— konsultacje indywidualne dla wszystkich osób bezrobotnych i niepe łnospraWnych
poszukujących pracy zainteresowanych samozatrudnieniem, w tym konsultacje i
doradztwo przy wype ł nianiu wniosków o udzielenie jednorazowych środków na
podjęcie działalnoś ci gospodarczej,
— spotkania informacyjne i konsultacje dla osób zainteresowanych utworzeniem na
terenie Powiatu Bydgoskiego spó łdzielni socjalnych i pozyskaniem na ten cel
dotacji z PUP, zaję cia w ramach Samorządowych Klubów Pracy dla osób
zainteresowanych samozatrudnieniem, poszerzone o modu ł pozwalający okre ślić
indywidualne predyspozycje do prowadzenia w łasnego biznesu,
-

ułatwienie dostę pu do informacji na temat form i źródeł wsparcia dla osób
rozpoczynających działalność gospodarczą (bezpłatny dostęp do literatury,
materiałów informacyjnych i Internetu),
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— organizacja szkoleń z zakresu podstaw przedsi ębiorczości dla wszystkich osób
bezrobotnych i niepełnosprawnych zainteresowanych podj ęciem działalności
gospodarczej,
— udzielanie dotacji na podj ęcie działalności gospodarczej ze

środków

Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Spo łecznego i PFRON.

ad. 2 Poprawa instytucjonalnej obsługi osób bezrobotnych.
— Od maja 2008 roku możliwość przekazywania korespondencji i dokumentów za
poś rednictwem Internetu (Elektroniczny Urz ąd Podawczy),
— wdrożenie od 1 lipca 2008 roku nowego modelu obs ługi wszystkich klientów
urzędu pracy, zgodnie ze standardami us ług rynku pracy (zaniechanie
formalnego „odhaczania si ę na li ście"),
— umożliwienie bezpłatnego kopiowania wszelkich dokumentów niezb ędnych do
rejestracji i powrotu na rynek pracy dla wszystkich osób bezrobotnych
i poszukujących pracy,
— kontynuacja działań na rzecz obs ługi klientów bezpo średnio w Gminach,
— doskonalenie umiejętności pracowników PUP poprzez szkolenia zawodowe,
w szczególno ści w zakresie po ś rednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, usług
Klubów Pracy i pozyskiwania środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
— reaktywowanie działalności Klubu Pracy w Koronowie (w strukturze Filii PUP).

ad. 3 Rozwój usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego.
— objęcie usługą pośrednictwa pracy całej populacji osób bezrobotnych
bezpośrednio (w okresie 7 dni) po rejestracji w PUP (obligatoryjnie a nie jak do tej
pory na zasadach dobrowolności), zwiększenie częstotliwości wizyt u pośrednika
pracy,
— organizacja giełd pracy i spotka ń grupowych przy wspó łpracy z pracodawcami,
— poprawa standardu obs ługi pracodawców, w tym zwi ększenie liczby wizyt w
zakładach pracy,
— cykliczna publikacja ofert pracy na stronie internetowej PUP i w lokalnej prasie,
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— zwiększenie dostępu do usług poradnictwa zawodowego dla wszystkich
zainteresowanych, przy współpracy z Centrum Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej oraz Akademickimi Biurami Karier bydgoskich uczelni.
ad. 4 Promocja zatrudnienia osób powyżej 50 roku

życia i osób

niepełnosprawnych.
— organizacja przez doradc ę zawodowego spotkań grupowych dla osób
bezrobotnych powyżej 50 roku życia celem badania ich postaw i oczekiwa ń —
realizacja Programu 45/ 50 PLUS, inicjowanie i finansowanie subsydiowanych
form zatrudnienia, w tym w ramach projektu „Damy rad ę",
— imienne, pisemne (na adres domowy) zawiadomienia o ofercie z zakresu
rehabilitacji zawodowej — adresowane do wszystkich niepe łnosprawnych klientów
PUP z Powiatu Bydgoskiego, zarówno bezrobotnych jak i poszukuj ących pracy
rencistów. Nastę pnie wg preferencji zainteresowanych organizacja tematycznych
spotkań grupowych - celem potwierdzenia deklaracji intencji a dla aktywnych
Indywidualne Plany Dzia łania - celem zatrudnienia, szkolenia, podj ęcia
działalności gospodarczej,
— dla pracodawców, opracowanie i rozpowszechnianie informacji z zakresu
rehabilitacji zawodowej niepe łnosprawnych — w szczególności o środkach
PFRON oraz wydatkowanie na ten cel środków PFRON b ęd ących w dyspozycji
samorządu powiatu bydgoskiego,
— organizacja warsztatów (trzydniowych lub trzytygodniowych) w ramach Klubów
Pracy celem nabycia umiej ętności samodzielnego poruszania si ę po rynku pracy,
— współ praca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i Miejskimi/Gminnymi
Ośrodkami Pomocy Społecznej przy realizacji projektów w ramach Priorytetu VII
PO KL na rzecz osób niepeł nosprawnych i podopiecznych o ś rodków pomocy
społecznej legitymuj ących si ę statusem bezrobotnego,
— partnerstwo z organizacj ą pozarządową MOST — realizacja wspólnego projektu
na rzecz rehabilitacji zawodowej osób ze schorzeniami psychicznymi,
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ad. 5 Pozyskiwanie dodatkowych

środków na programy aktywizacji

zawodowej, ponad przyznaną kwotę 7.714.200 zł wynikającą z algorytmu
Funduszu Pracy.

— dodatkowe środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizacj ę projektu
„Uczymy się , pracujemy, zostajemy" w ramach Dzia łania 6.1.3 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki; sta że, przygotowanie zawodowe, szkolenia, prace
interwencyjne, dotacje na rozpocz ęcie działalności gospodarczej łącznie dla
1.026 osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza dla osób w szczególnej sytuacji na
rynku pracy; pozyskana kwota — 5.650.700 zł

,

— wnioski konkursowe o dodatkowe środki Funduszu Pracy w wysoko ści 2.063.520 zł
będące w dyspozycji Marsza łka Województwa z przeznaczeniem na projekty:
•

„Eko — Praca" — organizacja robót publicznych; prace melioracyjne
i porządkowe; projekty: „Praca i Ś rodowisko", „Drogi w Sicienku", „Poci ąg nie
tylko do pracy Bydgoszcz-Chełmża" - pozyskana kwota — 940.320 z ł (ś rodki
już otrzymane),

•

„Cepeliada" — z przeznaczeniem na aktywizacj ę zawodową 42 osób
bezrobotnych w oparciu o lokalne zasoby kulturowe (umacnianie to żsamości
lokalnej); szkolenie zawodowe, roboty publiczne, refundacje kosztów
doposażenia/wyposażenia stanowisk pracy i dotacje na rozpocz ęcie
działalności gospodarczej; pozyskana kwota — 469.700 z ł,

•

„Rewitalizacja" — projekt wspomagaj ący Regionalny Program Operacyjny
dla 75 osób, na kwotę 653.500 zł

— Wnioski konkursowe o dodatkowe ś rodki Funduszu Pracy b ędące w dyspozycji
Ministra Pracy i Polityki Spo łecznej (możliwe po wykorzystaniu rezerwy
wojewódzkiej), z przeznaczeniem na programy aktywizacji na rzecz osób
w szczególnej sytuacji na rynku pracy — na łączną kwotę : 3.794.180 zł, w ramach
projektów:
•

„DROGA DO PRACY" — 980 beneficjentów, na kwot ę 2.954.000z1,

•

„DAMY RAD Ę" — 61 beneficjentów, na kwotę 840.180 zł.

Łącznie środki otrzymane i projektowane (wnioski już złożone) —
na kwotę 19.221600 zł,
w stosunku do roku 2007 wzrost o 2.822.500 zł - tj. o 17% mimo spadku
bezrobocia.
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ad. 6 Badania i monitoring lokalnego rynku pracy.

— prowadzenie cyklicznych bada ń wś ród pracodawców, analiza kwalifikacji osób
bez pracy oraz analiza liczby absolwentów ko ńczących poszczególne kierunki
kształcenia w szko łach ponadgimnazjalnych — w ramach monitoringu zawodów
deficytowych i nadwyżkowych (udział w badaniach ogólnopolskich),
— badanie ankietowe postaw i oczekiwa ń osób bezrobotnych,
— upowszechnianie wyników bada ń wś ród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
w ramach Programu Operacyjnego Kapita ł Ludzki Poddziałanie 6.1.2
„Podniesienie standardu us ług poradnictwa zawodowego i po ś rednictwa pracy
w PUP Bydgoszcz".
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