
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”.

Informacje dotyczące wdrażania projektów współfinansowanych ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez

Miejski Urząd Pracy w Płocku:

· dotyczy projektu systemowego pt.: „Aktywny Płock – wyrównywanie szans

bezrobotnych na rynku pracy w Mieście Płocku” (zał. nr1).

· dotyczy projektu konkursowego pt.: „Pośrednik, doradca – profesjonalnym

pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku” (zał. nr 2).

     Szczegółowe informacje w załącznikach pdf.



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.

 „Pośrednik, doradca – profesjonalnym pracownikiem

Miejskiego Urzędu Pracy  w Płocku”

Zgodnie z założeniami realizowanego projektu oraz na podstawie standardów usług rynku

pracy do realizacji zadań urzędu niezbędna jest określona liczba pośredników pracy.

W w/w projekcie uczestniczyło 8 pośredników pracy stażystów. W związku z 2 wolnymi

wakatami  na  w/w stanowiska pracy, MUP ogłosił  konkurs. W b.m. nastąpiło rozstrzygnięcie

konkursu i zatrudniono 2 osoby na stanowiskach pośrednik pracy stażysta. Uzupełnienie

wolnych etatów umożliwia kontynuację założonych działań w ramach pośrednictwa pracy,

polegającego na:

Ø udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego

zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych

kwalifikacjach;

Ø pozyskiwaniu ofert pracy;

Ø udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą

pracy;

Ø informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji

i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;

Ø inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy

z pracodawcami;

Ø informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.



Pośrednictwo pracy realizowane jest zgodnie z zasadami:

· dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców,

· dobrowolności - oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy,

· równości - oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym

pracy pomocy  w  znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć,

wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność

związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie   lub orientację seksualną,

·  jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest

podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

Pośrednictwo pracy

dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców

jest prowadzone nieodpłatnie.

Okres realizacji

od 01.03.2009r. do 31.12. 2010r.



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”

w roku budżetowym 2009.

Osoby zarejestrowane w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku jako bezrobotne mogły wziąć
udział w stażach  u pracodawcy 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 staże u pracodawcy wyniosła 2 096 200,72 zł.

O staż u pracodawcy mogły ubiegać się m.in. osoby :

Ø Bezrobotni powyżej 50 roku życia (oznacza to bezrobotnego, który w dniu zastosowania wobec

niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 50 rok życia),

Ø Bezrobotni niepełnosprawni,

Ø Osoby bezrobotne długotrwale (oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze urzędu pracy

łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu

i przygotowania zawodowego dorosłych),

Ø Bezrobotni do 25 roku życia (oznacza to bezrobotnego, który do dnia zastosowania wobec niego

usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 25 roku życia).

Projekt zakładał organizację 6 miesięcznego stażu pracy dla 270 osób, a kierowanie

do programu odbywało się od marca 2009r. do lipca 2009r.



Na dzień 15.11.2009r.:

v  148 osób zakończyło udział w programie stażu,

v   58 osób przerwało udział, w tym:

· 18 osób z tytułu podjęcia pracy,

· 19 osób na własny wniosek, w związku z tym 17 osób utraciło status osoby bezrobotnej,

· 6 osób z powodu likwidacji firmy, w której odbywały staż,

· 15 osób na wniosek pracodawcy z powodu nie spełnienia oczekiwań pracodawcy,

v 82 osoby kontynuują udział w projekcie.

Celem stażu

 jest przygotowanie osoby bezrobotnej do samodzielnego wykonywania powierzonych jej

czynności i zadań na stanowisku pracy zgodnie z opracowanym wcześniej przez pracodawcę

i uzgodnionym z Miejskim Urzędem Pracy programem stażu, bez nawiązywania

stosunku pracy.

Bezrobotnemu skierowanemu na staż przysługuje w okresie jego odbywania

stypendium, które jest  współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w 85 %

i Funduszu Pracy w 15%.

Ponadto osoba taka może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu.  Koszty dojazdu

zostają zwracane maksymalnie do wysokości ceny biletu miesięcznego komunikacji publicznej

na danej trasie.

Zasadę powyższą stosuje się w przypadku:

· przejazdu środkiem komunikacji publicznej,

· transportu prywatnego,

· przejazdu prywatnym środkiem transportu,

· dowożenia przez inną osobę prywatnym środkiem transportu.

Osoba bezrobotna, która z własnej winy nie ukończy stażu (także w przypadku

podjęcia nauki w systemie dziennym) zostanie zobowiązana do zwrotu kosztów

poniesionych przez Miejski Urząd Pracy za badania lekarskie wykonane przez osobę

bezrobotną przed rozpoczęciem stażu. Ponadto osoba ta pozbawiona zostanie statusu

osoby bezrobotnej (na podstawie art.33 ust.4 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - tekst jednolity Dz.U. z 2008 Nr 69,

poz.415, z późn.zm.).

Okres realizacji: od 01.01.2009r. do 31.12.2009r.
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