Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1,
Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych –
projekty systemowe. Tytuł projektu: „Aktywny Płock – wyrównywanie szans bezrobotnych na rynku pracy w Mieście Płocku”.
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych w regionie. Tytuł projektu: „Pośrednik, doradca – profesjonalnym pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w
Płocku”.

Aktualności dotyczące wdrażania projektów współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez
Miejski Urząd Pracy w Płocku:
· Informacja nt. projektu systemowego pt.: „Aktywny Płock – wyrównywanie szans
bezrobotnych na rynku pracy w Mieście Płocku” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa
dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie
6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej
osób bezrobotnych (zał. nr1).
· Informacja nt. projektu konkursowego pt.: „Pośrednik, doradca – profesjonalnym
pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa
dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie
6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie (zał. nr 2).
Szczegółowe informacje w załącznikach. pdf

Zał. nr 1

Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Aktywny Płock – wyrównywanie szans bezrobotnych na rynku pracy w Mieście Płocku” – projekt realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia
oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych – projekty systemowe.

W ramach projektu
„Aktywny Płock – wyrównywanie szans bezrobotnych na rynku pracy w
Mieście Płocku”
osoby zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku jako bezrobotne
mogły wziąć udział w szkoleniach będących jedną z form aktywizacji zawodowej,
przewidzianych przez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 Nr 69,poz.415, z późn.zm.).
Całkowita wartość w/w projektu wynosi 4 159 688,94 zł,
z tego wysokość środków przeznaczonych na szkolenia wyniosła 348 693,80 zł.
Do końca czerwca br. uruchomiono wszystkie szkolenia z 9 zaplanowanych do realizacji
w 2009r. dla 115 osób:
Ø „Spawanie metodą MAG 135” dla 15 osób,
Ø „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym” dla 10 osób do 25 roku życia,
Ø „Księgowość z elementami kadr i płac 50+”dla 15 osób powyżej 50 roku życia,
Ø „Operator koparko – ładowarki kl. III” dla 10 osób,
Ø „Spawanie metodą TIG 141” dla 15 osób,
Ø „Obsługa komputera 50+” dla 15 osób powyżej 50 roku życia,
Ø

„Obsługa kas fiskalnych 50+” dla 10 osób powyżej 50 roku życia,

Ø „Kosmetyczka z elementami stylizacji paznokci” dla 15 osób do 25 roku życia,
Ø „Organizator usług kateringowych 50+” dla 10 osób powyżej 50 roku życia.

Wszystkie szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony bezrobotnych
z uwagi na możliwość zdobycia nowych lub podwyższenia posiadanych kwalifikacji
zawodowych. Udział w szkoleniach przyczynił się również do zmiany postaw osób
bezrobotnych, zwłaszcza zwiększył ich motywację do poszukiwania pracy.
109

osób

ukończyło

szkolenia,

a

6

osób,

które

przerwały

(przerwania

nieusprawiedliwione) utraciły status osoby bezrobotnej.

Osoby bezrobotne, które ukończyły szkolenia otrzymały certyfikaty wydane
na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki oraz zaświadczenia wskazujące
na współfinansowanie szkolenia ze środków Unii Europejskiej.
Ponadto osoby bezrobotne uczestniczące w szkoleniach w zakresie:
Ø„Spawanie metodą MAG 135”,
Ø „Spawanie metodą TIG 141”,
Ø „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”,
Ø„Operator koparko – ładowarki kl. III”,
po pozytywnym zdaniu egzaminu, uzyskały uprawnienia do wykonywania danego zawodu.
Na

podstawie

analizy

efektywności

zatrudnienia

osób

bezrobotnych,

które

ukończyły szkolenia w ramach projektu „Aktywny Płock – wyrównywanie szans
bezrobotnych na rynku pracy w Mieście Płocku” i tym samym podniosły kwalifikacje
zawodowe, wynika że na dzień 15.09.2009r. 14 osób podjęło zatrudnienie, w tym 9 osób już
w pierwszym miesiącu po zakończeniu szkolenia.
Dotychczas zrealizowane szkolenia zostały pozytywnie ocenione przez uczestników
szkoleń

w

ankietach

ewaluacyjnych

zarówno

pod

względem

merytorycznym

jak i organizacyjnym, co wskazuje na potrzebę kontynuacji w/w wsparcia przez Miejski Urząd
Pracy w Płocku w kolejnych latach budżetowych.

Okres realizacji projektu: 01.01.2009r. - 31.12.2009r.

Zał.nr 2

Projekt
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Pośrednik, doradca – profesjonalnym pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku” – projekt realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1,Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich
urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Miejski Urząd Pracy w Płocku w ramach projektu „Pośrednik, doradca – profesjonalnym
pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku” realizowanego od marca 2009, zatrudnił
13 pracowników- 8 pośredników i 5 doradców. Osoby te świadczą podstawowe usługi rynku pracy
t.j. poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy.
Poradnictwo zawodowe ma na celu pomoc osobom bezrobotnymi i poszukującym pracy
w planowaniu drogi zawodowej poprzez udzielanie informacji zawodowych, wskazówek, porad,
prowadzenie badań diagnostycznych w zakresie preferencji i predyspozycji zawodowych.
Doradcy zawodowi pomagają m.in.
√ osobom mającym trudności z podjęciem decyzji zawodowej wynikające z niesprecyzowania
możliwości zawodowych i braku wiedzy o wymogach rynku pracy,
√ osobom operatywnym, chcącym zmienić zawód lub rozpocząć własną działalność gospodarczą,
√ zidentyfikować istniejące trudności w znalezieniu pracy, poznać predyspozycje zawodowe, wybrać
odpowiedni rodzaj pracy lub kierunek szkolenia, zaplanować ścieżkę kariery zawodowej, uzyskać
szczegółowe informacje o zawodach i rynku pracy.
W 2009 roku doradcy zawodowi z Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku sukcesywnie obejmują
osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a zwłaszcza grupę osób
długotrwale bezrobotnych, Indywidualnym Planem Działania.
Indywidualny Plan Działania jest przygotowywany przy udziale bezrobotnego i zawiera w
szczególności przeprowadzenie rozmowy doradczej podczas której zostaje wypełniona Karta Usług
Doradczych oraz
następuje określenie problemu zawodowego klienta. Na podstawie testu
„Kwestionariusz Oczekiwań”, określany jest poziom motywacji i postawa klienta związana z
poszukiwaniem pracy. Po przeanalizowaniu sytuacji osoby bezrobotnej wydawane jest skierowanie
do pośrednika pracy, w celu zapoznania się z ofertami pracy. Wydanie opinii doradczej jest
podsumowaniem Indywidualnego Planu Działania.
Współfinansowanie zatrudnienia służy wzmocnieniu i rozwojowi publicznych służb
zatrudnienia i jednocześnie wpływa na upowszechnianie i zwiększenie dostępu do poradnictwa
zawodowego. Nowozatrudniona kadra przyczynia się do powiększenia liczby aktywizowanych osób
bezrobotnych, a działania podejmowane w trakcie realizacji projektu podnoszą jakości usług w
zakresie poradnictwa zawodowego.

Okres realizacji projektu „Pośrednik, doradca- profesjonalnym
pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku”
od 1.03.2009 r. do 31.12.2010r.

