
Zał. nr 2

„Bezrobotny pośrednikiem, doradcą - pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy

w Płocku”

to projekt konkursowy realizowany przez Miejski Urząd 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.

Okres realizacji projektu: od 01.02.2008r. do 31.03.2009r.

Miejski Urząd Pracy w Płocku w celu wzmocnienia wiodących komórek urzędu

oraz zwiększenia skuteczności prowadzonych działań, w ramach w/w projektu pozyskał środki

na współfinansowanie zatrudnienia 10 osób, w tym 5 pośredników pracy – stażystów

i 5 doradców zawodowych – stażystów.

Zatrudnienie w/w osób w ramach projektu pt.: „Bezrobotny pośrednikiem, doradcą –

pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku” przyczyniło się do poprawy jakości

funkcjonowania urzędu. Obecnie zarówno pośrednicy pracy jak i doradcy zawodowi mogą

osobie bezrobotnej, która ma trudności w znalezieniu pracy czy też potrzebuje porady

zawodowej, poświęcić znacznie więcej czasu i udzielić profesjonalnej pomocy.

Doradcy zawodowi – stażyści podejmują szereg działań mających na celu zaktywizować

do działania osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy zwłaszcza,

te które przez dłuższy czas pozostają bez zatrudnienia. Osoby takie tracą motywację

do dalszego poszukiwania pracy dlatego też istotnym elementem jest kontakt z doradcą

zawodowym, który wpływa na pozytywną zmianę postawy u bezrobotnego. Doradcy zawodowi

w ramach świadczonych usług udzielili:

· 229 porad indywidualnych,

· 73 informacje indywidualne,

· porady grupowe, w których uczestniczyło ogółem 224 osoby bezrobotne,

· informacje grupowe, w których uczestniczyło ogółem 694 osoby bezrobotne.



Ponadto w celu wczesnego zidentyfikowania potrzeb osób bezrobotnych

oraz zaplanowania ich ścieżki rozwoju zawodowego, doradcy zawodowi – stażyści stosowali

Indywidualny Plan Działania (IPD), którym zostało objętych 61osób bezrobotnych. W wyniku

podjętych działań w/w osoby zostały skierowane do programów, których celem jest aktywizacja

zawodowa:

· 55 osób bezrobotnych skierowano do programu szkoleń,

· 6 osób bezrobotnych skierowano do programu przygotowania zawodowego.

W wyniku podjętych działań 18 osób podjęło pracę.

W związku z powyższym należy sądzić, że podejmowane działania przez doradców

zawodowych - stażystów wpływają pozytywnie na efektywność świadczonych usług na rzecz

osób bezrobotnych i biernych zawodowo, co potwierdza potrzebę kontynuacji w/w projektu.

Dzięki przedłużeniu projektu „Bezrobotny pośrednikiem, doradcą – pracownikiem

Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku” zarówno doradcy zawodowi - stażyści jak i pośrednicy

pracy – stażyści będą kontynuować działania skierowane do osób bezrobotnych w zakresie

doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Zintensyfikowane działania wpłyną

na zwiększenie liczby zaktywizowanych osób bezrobotnych zarejestrowanych

w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku.

                  Urząd Miasta Płocka



Zał. nr 1

Realizacja projektu systemowego w roku budżetowym 2008

„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.

W roku budżetowym 2008 w projekcie mogły uczestniczyć osoby zarejestrowane

jako bezrobotne w  Miejskim  Urzędzie  Pracy  w  Płocku,  w  tym  osoby  znajdujące  się

w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001, z późn.

zm.).

540 osób skorzystało z następujących form wsparcia:

Staż u pracodawcy

· 292 osoby rozpoczęły program stażu,

· na dzień 31 grudnia 2008r. 73 osoby zakończyły, a 36 przerwało udział w programie

stażu,

· 8 osób skorzystało ze zwrotu kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu,

· efektywność zatrudnieniowa na poziomie 47,7 % (liczba zatrudnionych do sumy

kończących i przerwanych), co stanowi 52 osoby, w tym:

- podjęcie zatrudnienia po zakończeniu stażu - 34 osoby ,

- przerwanie programu stażu z powodu podjęcia zatrudnienia - 18 osób.

Przygotowanie zawodowe

· 121 osób rozpoczęło program przygotowania zawodowego,

· na dzień 31 grudnia 2008r. 45 osób zakończyło, a 18 przerwało udział w programie

przygotowania zawodowego,

· 4 osoby skorzystały ze zwrotu kosztów dojazdu do miejsca odbywania przygotowania

zawodowego,

· efektywność zatrudnieniowa na poziomie 36,5 %  (liczba zatrudnionych do sumy

kończących i przerwanych), co stanowi 23 osoby, w tym:

- podjęcie zatrudnienia po zakończeniu programu przygotowania zawodowego - 17 osób,

- przerwanie programu przygotowania zawodowego powodu podjęcia zatrudnienia- 6 osób.



Szkolenia

· 127 osób zostało skierowanych do programu szkoleń,

· na dzień 31 grudnia 2008r. 121 osób ukończyło, a 6 przerwało szkolenia,

· efektywność zatrudnieniowa na poziomie 52,76 %  (liczba zatrudnionych do sumy

kończących i przerwanych), co stanowi 67 osób, w tym:

-  podjęcie zatrudnienia po zakończeniu programu szkoleń - 22 osoby,

-  podjęcie samozatrudnienia po ukończeniu szkolenia w zakresie „Małej przedsiębiorczości” –

41 osób,

 - przerwanie programu szkoleń z powodu podjęcia zatrudnienia - 4 osoby.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

· dla 42 osób planowano dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej - 41 osób

uzyskało w/w środki,

· do dnia 31 grudnia 2008 roku 41 osób rozpoczęło własny biznes.

 Na podstawie analizy efektywności zatrudnienia osób bezrobotnych, które ukończyły staż,

przygotowanie zawodowe lub szkolenie i tym samym podniosły kwalifikacje zawodowe,

wynika że dotychczas 102 osoby podjęły zatrudnienie, a 41 samozatrudnienie.

 Działania urzędu polegające na udzieleniu pomocy 41 osobom w założeniu własnego

biznesu (dofinansowanie w wysokości nie przekraczającej 500% przeciętnego wynagrodzenia),

wpłynęły na rozwój samozatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

W związku z powyższym należy sądzić, iż podejmowane działania przynoszą pozytywne

efekty, co potwierdza potrzebę kontynuacji w/w projektu w 2009 roku.

Informacje na temat programów realizowanych w 2009 roku

będą przekazane na przełomie lutego i marca br..

Kontakt: Miejski Urząd Pracy w Płocku, ul. 3 Maja 16,

09-402 Płock,

tel. 024/367-18-30

Urząd Miasta Płocka



Aktualności  z realizacji projektów na dzień 1 stycznia 2009 r.

Miejski Urząd Pracy w Płocku realizuje 2 projekty współfinansowane przez Unię

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

· Projekt systemowy 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).

· Projekt konkursowy pt.: „Bezrobotny pośrednikiem, doradcą - 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

                                           Urząd Miasta Płocka
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