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W niniejszej informacji z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania 
Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2008 – 2013 przedstawione 
zostały podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie przedsięwzięcia w zakresie 
realizacji załoŜeń określonych w cytowanym programie, tj.: 

1. pozyskiwanie pracodawców do współpracy i podtrzymywanie współpracy, 
2. usługi pośrednictwa pracy niesubwencjonowanego, 
3. zachęcanie pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez 

subwencjonowanie zatrudnienia, 
4. aktywizowanie osób długotrwale bezrobotnych, świadcząc usługi informacyjne 

i doradcze, 
5. zachęcanie bezrobotnych do podejmowania działalności gospodarczej na własny 

rachunek, poprzez dotowanie tych przedsięwzięć, 
6. wspomaganie dostosowania kwalifikacji zawodowych bezrobotnych, do wymogów 

rynku pracy poprzez organizację szkoleń, 
7. aktywne uczestnictwo w programach przeciwdziałania bezrobociu, 
oraz efekty tych przedsięwzięć w omawianym okresie.  

 
Nadmieniamy, iŜ wszystkie ujęte w cytowanym Powiatowym Programie 

Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2008 – 2013  
zadania, w 2010 roku, przez Powiatowy Urząd Pracy były realizowane.  
 

Działania zmierzające do zmniejszenia skali i skutków bezrobocia moŜliwe do 
realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie określone zostały przepisami Ustawy 
z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.   

 
Wszystkim osobom zarejestrowanym jako bezrobotne moŜna oferować zatrudnienie 

niesubsydiowane oraz udzielić pomoc finansową wspierającą zatrudnienie, tj. przyznać 
w ramach Funduszu Pracy będącego w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy: 

- bezrobotnym środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
- pracodawcom refundację kosztów wyposaŜenia/doposaŜenia stanowiska pracy, na 
którym będzie zatrudniony bezrobotny skierowany przez Urząd Pracy, 
- bezrobotnym dofinansowanie studiów podyplomowych, 
- bezrobotnym poŜyczkę szkoleniową, 
- bezrobotnym uczestnictwo w szkoleniach. 
 

Spośród osób zarejestrowanych jako bezrobotne Ustawa o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy wyróŜnia osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
i dopuszcza stosowanie, oprócz wymienionych wyŜej, dodatkowe moŜliwe do finansowania 
z Funduszu Pracy formy wsparcia, tj.:  

-staŜe, 
- prace interwencyjne, 
- roboty publiczne, 
- prace społecznie uŜyteczne. 
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Osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zgodnie z Ustawą z 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, to: 

� bezrobotni do 25 roku Ŝycia, 
� bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu 

dziecka, 
� bezrobotni powyŜej 50 roku Ŝycia, 
� bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez 

wykształcenia średniego, 
� bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia, 
� bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, 
� bezrobotni niepełnosprawni. 

 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie wobec zarejestrowanych bezrobotnych stosował 
wszystkie formy wsparcia, którymi byli zainteresowani uprawnieni bezrobotni i pracodawcy.  
 

1. Zgodnie z załoŜeniem ujętym w Powiatowym Programie Przeciwdziałania 
Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2008 – 2013 Powiatowy Urząd 
Pracy w Złotowie pozyskiwał pracodawców do współpracy i dbał o jej utrzymanie. 
Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy z pracodawcami polega na świadczeniu bezpłatnych 
usług z zakresu pośrednictwa pracy, w tym pośrednictwa niesubsydiowanego, oraz 
poradnictwa zawodowego. Mają one na celu między innymi pomoc pracodawcom 
w znalezieniu odpowiadających ich wymaganiom kandydatów do pracy. W tym celu 
pośrednicy pracy tut. Urzędu po rozmowach z pracodawcami przyjmowali zgłoszenia 
wolnych miejsc pracy oraz realizowali zgłoszone oferty, a w przypadku gdy istniała potrzeba 
skontaktowania się  z większą liczbą kandydatów do pracy organizowali giełdy pracy. 
W 2010 r. tut. Urząd zorganizował 93 giełd pracy, na które zaproszono 1087 osób 
bezrobotnych  i poszukujących pracy. 
Dzięki współpracy tut. Urzędu z pracodawcami, organizowaniu wizyt i kontaktów 
pośredników pracy z pracodawcami pozyskano 1.947 ofert pracy, z tego 1.304 
subsydiowanych i 643 niesubsydiowanych.  

 
 2. Współpraca tut. Urzędu z pracodawcami, zgodnie z załoŜeniem Powiatowego 
Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 
2008 – 2013, umoŜliwia zachęcanie do tworzenia nowych miejsc poprzez subsydiowanie 
zatrudnienia. Wsparcie tworzenia i wyposaŜania nowych miejsc pracy dla skierowanych 
bezrobotnych jest szansą dla wielu przedsiębiorczych właścicieli firm na ich rozwój 
i wprowadzanie nowych technologii oraz wyposaŜenia stanowisk w nowoczesny sprzęt. 
Stanowi okazję na zdobycie środków na wdroŜenie nowych technologii, a takŜe pozyskanie 
dodatkowych urządzeń i wyposaŜenia. Jest równieŜ szansą na zatrudnienie dla bezrobotnych 
oczekujących na ofertę pracy.   
Dzięki współpracy tut. Urzędu z pracodawcami w 2010 r. zaktywizowano 166 osób 
bezrobotnych refundując koszty doposaŜenia/wyposaŜenia stanowisk pracy.  
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Na tę formę aktywizacji wydatkowano łącznie 2 412 152,19 zł, z tego: 
- 2 069 277,89 zł ze środków Funduszu Pracy przyznanych w ramach algorytmu, 
- 342 874,30 zł ze środków pozyskanych z „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
w ramach programu „Dobry początek”. 
 
 3. Aktywizowanie osób długotrwale bezrobotnych, poprzez świadczenie usług 
informacyjnych i doradczych, to kolejne załoŜenie ujęte w Powiatowym Programie 
Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2008 – 2013. 
 Do podstawowych usług informacyjno – doradczych zaliczamy: 
- poradnictwo  zawodowe, 
- zajęcia w ramach Klubu Pracy, 
- diagnoza potrzeb oraz oczekiwań bezrobotnych i informowanie o sytuacji na rynku pracy 
w trakcie wizyt wyznaczonych bezrobotnym co kwartał.  

 
Głównym zadaniem poradnictwa zawodowego jest pomoc bezrobotnym i poszukującym 

pracy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. Działalność doradców 
zawodowych w głównej mierze polegała na: 

• udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz moŜliwościach szkolenia 
i kształcenia, 

• udzielaniu porad dotyczących wyboru zawodu, zmiany kwalifikacji, podjęcia lub 
zmiany zatrudnienia, 

• inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla 
bezrobotnych i poszukujących pracy. 

Poradnictwo zawodowe, indywidualne i grupowe, dla bezrobotnych i poszukujących pracy 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Złotowie miało na celu przeciwdziałanie: 

• bierności w poszukiwaniu pracy, 

• brakowi rozeznania w wymaganiach stawianych na rynku pracy, 

• nierealnym oczekiwaniom wobec przyszłej pracy, 

• pobudzanie do aktywności zawodowej. 

W 2010 roku z poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej skorzystało 3 674 osoby 
bezrobotne i poszukujące pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Złotowie, z czego: 

• 76 osób skorzystało z porady grupowej (w tym 55 kobiet), 

• 2150  osób skorzystało z porady indywidualnej (w tym 1150 kobiet), 

• 121 osób skorzystało z informacji indywidualnej (w tym 53 kobiety), 

• 1 327 osób  uczestniczyło w spotkaniach informacyjno – doradczych (w tym 696 
kobiet). 

Łącznie w 2010 roku w ramach poradnictwa zawodowego zorganizowano 10 spotkań 
grupowych.  
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Najczęściej zgłaszane problemy, z powodu których osoby bezrobotne zgłaszały się do 
doradcy zawodowego to:  
-  trudności w  znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia, 
- wybór odpowiedniego stanowiska związanego z odbywaniem staŜu lub przygotowania   

zawodowego,  
-  wybór odpowiedniego kierunku szkolenia zawodowego,  
-  związane z pogodzeniem Ŝycia osobistego z aktywizacją zawodową, zatrudnieniem itp. 

 
Zgodnie  z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 02 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez 
publiczne słuŜby zatrudnienia usług rynku pracy (Dz. U. nr 47, poz. 315) w celu realizacji 
zadań z zakresu pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy Powiatowy Urząd Pracy 
w Złotowie organizuje zajęcia w ramach Klubu Pracy.  
W 2010 roku Klub Pracy na terenie powiatu złotowskiego zorganizował 42 cykle 
pięciodniowych zajęć aktywizacyjnych, na które zaproszono 694 osoby bezrobotne i 
poszukujące pracy.  
W omawianym okresie w ramach Klubu Pracy prowadzone były równieŜ 3 – tygodniowe 
szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Łącznie odbyły się 4 edycje szkoleń dla 
40 osób bezrobotnych. 
Nadmienić naleŜy, Ŝe zajęcia aktywizacyjne były prowadzone przez dwóch Liderów Klubu 
Pracy w poszczególnych miejscowościach powiatu złotowskiego. 
 
Zajęcia organizowane w ramach Klubu Pracy mają na celu pomoc osobom bezrobotnym 
w zakresie: 

- wzmocnienia motywacji do podjęcia pracy, 

- wzmocnienia pewności siebie oraz wiary we własne moŜliwości, 

- nauki aktywnego poszukiwania pracy, 

- informowania osób bezrobotnych o zasadach jakimi rządzi się rynek pracy, 

- pomocy w odpowiednim zaprezentowaniu własnej osoby. 

 

Głównym zadaniem pośrednictwa pracy jest pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy 
w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia. Aby moŜliwa była realizacja tego zadania 
pośrednicy tut. Urzędu diagnozują potrzeby oraz oczekiwania bezrobotnych. Celem diagnozy 
jest rozpoznanie rzeczywistej dyspozycyjności osoby bezrobotnej, zdefiniowanie problemu 
zawodowego, stworzenie indywidualnego planu powrotu na rynek pracy.  

Pozostałe działania w ramach pośrednictwa pracy, takie jak pozyskiwanie 
i upowszechnianie ofert pracy, inicjowanie spotkań bezrobotnych i poszukujących pracy 
z pracodawcami słuŜyć mają jak najlepszej i najszybszej realizacji zadania, jakim jest 
podjęcie zatrudnienia przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy. 
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Świadczenie usług informacyjnych polega na przygotowywaniu materiałów 
informacyjnych i udostępnianie ich osobom bezrobotnym oraz pracodawcom. W tym celu 
pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie przygotowali ulotki dotyczące usług 
i instrumentów rynku pracy, dokumentów potrzebnych do rejestracji w tut. Urzędzie, 
zgłoszenia oferty pracy oraz korzystania z usług doradztwa zawodowego w zakresie rekrutacji 
i selekcji pracowników.  
 

Informacje o działaniach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie moŜna 
uzyskać równieŜ na stronie internetowej.  

W zakładce Informacje dla BEZROBOTNYCH  zamieszczone są: 

- prawa i obowiązki bezrobotnych,  

- wykaz dokumentów potrzebnych do rejestracji, 

- opis świadczeń dla bezrobotnych oraz harmonogramu wypłat, 

- oferty pracy, 

- informacje o świadczonych instrumentach i usługach rynku pracy.  
 

W zakładce Informacje dla PRACODAWCÓW  zamieszczone są: 

- dane jak zgłosić ofertę pracy, 

- opisy instrumentów rynku pracy, wyjaśnienia kto je moŜe organizować i jakie kryteria 
muszą spełniać osoby bezrobotne, aby moŜliwe było skierowanie przez tut. Urząd.   

 
4. Realizując zadania w zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych Powiatowy 

Urząd Pracy w Złotowie uwzględnił zakładane w Powiatowym Programie Przeciwdziałania 
Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2008 – 2013 zachęcanie 
bezrobotnych do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek, poprzez 
dotowanie tych przedsięwzięć.  

 
W 2010 roku wpłynęło 188 wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie 
działalności gospodarczej, zawarto 135 umów dla 135 osób bezrobotnych.  
 
Na tę formę aktywizacji wydatkowano łącznie 2 335 488,52zł z tego: 
 

� 511 850,00 zł ze środków Funduszu Pracy przyznanych w ramach algorytmu (29 
dotacji), 

 

� 1 823 638,52 zł ze środków na realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego „Aktywno ść drogą do zatrudnienia czyli od A do Z” (106 
dotacji). 
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Tabela. Liczba podmiotów gospodarczych utworzonych w 2010r. w Powiecie 
Złotowskim ze środków Funduszu Praca 

 
Liczba podmiotów gospodarczych 

utworzonych w 2010r. ze środków FP 
Gminy powiatu 

ogółem z tego dofinansowane 
z EFS 

Złotów 45 33 
Gmina Złotów 12 11 

Jastrowie 28 22 
Okonek 15 11 
Lipka 10 9 

Krajenka 10 6 
Tarnówka 5 5 
Zakrzewo 10 9 
Ogółem 135 106 

 
 
Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej wpłynęło na 
aktywizację bezrobotnych z terenu powiatu złotowskiego w kierunku samozatrudnienia. 
Prowadzenie działalności gospodarczej jako forma aktywności zawodowej, okazała się 
dobrym i trafnym rozwiązaniem dla przedsiębiorczych bezrobotnych. Udzielenie wsparcia 
umoŜliwiającego prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej osobom bezrobotnym 
często bywa jedyną szansą na wyjście z bezrobocia w sytuacji braku innych moŜliwości, czy 
teŜ wcześniejszych problemów ze znalezieniem pracy.  
 

5. W zakresie aktywizacji zawodowej bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy 
w Złotowie uwzględnił równieŜ zakładane w Powiatowym Programie Przeciwdziałania 
Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2008 – 2013, wspomaganie 
dostosowania kwalifikacji zawodowych bezrobotnych do wymogów rynku pracy, poprzez 
organizację szkoleń. Szkolenia dla osób bezrobotnych są organizowane w szczególności 
w przypadku braku kwalifikacji zawodowych, konieczności uzupełnienia lub ich zmiany 
w związku z brakiem propozycji odpowiedniej pracy, a takŜe w przypadku braku 
umiejętności aktywnego jej poszukiwania.  

 
W 2010r. w tutejszym urzędzie zorganizowano 51 szkoleń grupowych i 15 indywidualnych w  
których uczestniczyło 549 osób. 
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Tabela. Szkolenia grupowe osób bezrobotnych 
 

Nazwa szkolenia Liczba 

przeprowadzonych 

szkoleń 

Ilość osób 

uczestniczących  

w szkoleniu 

Kurs Ochrony osób i mienia 4 40 
Kurs prowadzenia własnej działalności gospodarczej 4 40 

Pracownik wykończeniowych robót murarskich 3 30 
ABC Przedsiębiorczości 4 40 
Brukarz 2 20 
Drwal-operator pilarki 2 26 
Obsługa sprzętów ogrodniczych róŜnego typu 2 20 
Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień 2 20 
Opiekunka środowiskowa 4 40 
Sprzedawca 3 30 
Pilarz 1 10 
Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy 4 40 
Rachunkowość dla samodzielnych księgowych 1 10 
Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym 2 20 
Profesjonalna obsługa klienta z obsługa kasy fiskalnej 2 20 
Tynkarz 2 27 
Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 
z elementami metaloplastycznymi 

1 10 

Posadzkarz 2 26 
Lakiernik samochodowy 1 15 
Profesjonalna sekretarka- asystentka 2 20 
Kurs florystyczny  z technikami i zdobieniami decompage 1 10 
Kurs na uprawnienia elektryczne do 1kv 1 10 
Kelner, barman, balista 1 10 

Razem 51 534 
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Tabela. Szkolenia indywidualne osób bezrobotnych 
 

Nazwa szkolenia Liczba 

przeprowadzonych 

szkoleń 

Ilość osób 

uczestniczących  

w szkoleniu 

Podstawowy zintegrowany kurs bezpieczeństwa 1 1 

Kierowca wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym 2 1 

Intensywny kurs strzyŜenia i pielęgnacji psów oraz 
organizacja pracy salonu groomerskiego 1 1 

Mała księgowość z kadrami, płacami i obsługa 
programu Płatnik 1 1 

Treser psów 1 1 
Szkolenie kierowców wykonujących przewóz 
drogowy – kwalifikacje wstępne przyśpieszona 
kategoria C 

1 1 

Kurs dokształcający kierowców w zakresie przewozu 
rzeczy 1 1 

Rozszerzony kurs kosmetyczny 1 1 

Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi 
stali wysokostopniowych (nierdzewnych) elektroda 
nietopliwą w osłonie gazów obojętnych metoda TIG 
141     

1 1 

Szkolenie kierowców wykonujących przewóz 
drogowy – kwalifikacje wstępne Przyśpieszona 
kategoria D 

1 1 

Szkolenie podstawowe straŜaka jednostki ochrony 
przeciwpoŜarowej- kwalifikacje wstępne 
przyśpieszone w ramach bloku programowego  
C1, C, C+E, C1+ E 

1 1 

Spawanie metoda MAG 2 2 

Organizator koparko-ładowarki 1 1 

Razem 15 15 

 
Po ukończeniu szkolenia pracę podjęło 129 osób w tym 39 kobiet, z tego 80 osób pracę 
podjęło w ciągu miesiąca od ukończenia szkolenia, a 49 osób po upływie trzech miesięcy od 
jego ukończenia.  
Plan szkoleń na 2010 rok został opracowany w oparciu o prognozy w zakresie 
zapotrzebowania na rynku pracy, potrzeby szkoleniowe bezrobotnych i poszukujących pracy.  
Dobór uczestników szkoleń grupowych jest uzaleŜniony od posiadanych przez bezrobotnych 
kwalifikacji i umiejętności.  
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Kierunki szkoleń organizowanych przez urząd wywieszane są na tablicy ogłoszeń oraz 
zamieszczane na stronie internetowej. 
 

6. Aktywne uczestnictwo w programach przeciwdziałania bezrobociu to kolejne 
załoŜenie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego 
Rynku Pracy na lata 2008 – 2013, które Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie, 
w omawianym okresie, realizował. 
Powiatowy Urząd Pracy z Złotowie w 2010r. uczestniczy w realizacji projektu systemowego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Dofinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Społecznego, „ Aktywno ść drogą do zatrudnienia czyli od A do 
Z”  Priorytet VI rynek 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.  
 
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności 
do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia, co stanowi podstawowe wyzwanie dla 
Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie i osób bezrobotnych. 
 
Celami szczegółowymi projektu są: 

� wyrównywanie szans kobiet i męŜczyzn na rynku pracy,  
� wsparcie osób, które doświadczają największych problemów związanych z 

wejściem i utrzymaniem się na lokalnym rynku pracy – osoby powyŜej 45. 
roku Ŝycia, osoby do 25. roku Ŝycia, osoby długotrwale bezrobotne oraz 
niepełnosprawni, 

� zmniejszenie liczby osób bezrobotnych bez kwalifikacji i doświadczenia 
zawodowego poprzez organizację szkoleń i staŜy  

� wspieranie samozatrudnienia bezrobotnych poprzez przyznawanie 
jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.  

 
Przystąpienie do realizacji projektu jest obarczone obowiązkiem aktywizowania zawodowego 
bezrobotnych, którzy w naszym kraju mają największe trudności w otrzymaniu zatrudnienia.  
 
W 2010r. PUP w Złotowie był zobowiązany do wsparcia finansowego: 

� 82 osób po 45 roku Ŝycia, 
� 109 osób do 25 roku Ŝycia, 
� 11 osób niepełnosprawnych, 
� 109 osób długotrwale bezrobotnych. 

 
JeŜeli Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie nie zrealizuje tego obowiązku to Powiat 
zobowiązany jest do zwrotu całej kwoty przyznanej na realizację tegoŜ projektu.  
 
Na realizację projektu w 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie pozyskał łącznie 
3.504.282 zł. 



11 
 

 
Łączna wartość projektu zrealizowanego od 2008r. wynosi 8.457.482,10 zł. 
 
Wsparcie udzielane w ramach projektu zapewnia wyrównywanie szans osób bezrobotnych na 
rynku pracy, utrzymanie w gotowości do podjęcia pracy, tj. aktywności zawodowej, 
podwyŜszenie kwalifikacji oraz zwiększenie moŜliwości podejmowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
 
W 2010 r. w ramach w/w projektu objęto wsparciem 640 osób bezrobotnych. Wszystkie 
osoby  w porozumieniu z  pośrednikami pracy, doradcami zawodowymi oraz specjalistami do 
spraw  szkoleń opracowały Indywidualny Plan Działania, ponadto: 

� 252  osoby ukończyły szkolenie,           
� 282 osoby uczestniczyły w staŜach, 
� 106 osób otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej, 
� z porad doradców zawodowych skorzystało 640 osób, czyli wszystkie ujęte  

w  omawianym projekcie.  Opracowana diagnoza doradcy zawodowego i 
ustalenie potrzeb zawodowych bezrobotnych jest warunkiem zakwalifikowania 
bezrobotnego do uczestnictwa w projekcie.  

   
 

Oprócz aktywizacji bezrobotnych ze środków własnych urzędu przyznanych 
algorytmem oraz pozyskanych  z Europejskiego Funduszu Społecznego, z inicjatywy tut. 
Urzędu w 2010 roku realizowano w ramach dodatkowo pozyskanych środków Funduszu 
Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej 2 programy: 

 
Pierwszy w ramach konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej obejmującego 
programy zwiększające aktywność zawodową osób bezrobotnych w wieku 45/50 plus: 

 
„CZAS NA ZMIANY” 
 
 Głównym celem programu było ograniczenie odpływu starszych ludzi w kierunku 
bierności zawodowej poprzez wyposaŜenie ich w umiejętności wymagane na rynku pracy, 
zwłaszcza w zakresie mobilności zawodowej i umiejętności interpersonalnych. 

Program przyczynił się do wzmocnienia samooceny, pobudzenia i utrzymania 
aktywności zawodowej  tych ludzi.  

Rezultatem wynikającym z realizacji programu zwiększającego aktywność zawodową 
osób w wieku 45/50 plus jest równieŜ reintegracja zawodowa i społeczna tej grupy 
bezrobotnych, poprawa ich sytuacji bytowej, zmniejszenie zagroŜenia znalezienia się w 
grupie społecznego wykluczenia.  

Na realizację tego programu Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie w 2010 roku 
pozyskał łącznie 301 000,00zł zł. 
Program ten umoŜliwił zatrudnienie 66 osobom w wieku 45/50 plus w ramach robót 
publicznych. 
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Drugi równieŜ w ramach konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  
obejmującego programy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku Ŝycia: 
 
 

„DOBRY POCZĄTEK” 
 

Uczestnikami tego programu aktywizacji zawodowej zgodnie z warunkami 
określonymi przez MPiPS w zasadach naborów wniosków  były osoby do 30 roku Ŝycia.  
 
Głównym celem programu było uzupełnienie deficytu w zakresie doświadczenia 
zawodowego, kwalifikacji zawodowych, które uwaŜane są za główne przyczyny  bezrobocia 
wśród młodych ludzi. Wsparcie i promocja zatrudnienia, wzrost aktywności zawodowej, 
pomoc ludziom młodym w wejściu i funkcjonowaniu na rynku pracy. 
Pozyskanie dodatkowych środków finansowych pozwoliło na zwiększenie liczby 
bezrobotnych objętych aktywizacją zawodową w formie: staŜy, szkoleń, robót publicznych 
oraz doposaŜeń/wyposaŜeń miejsc pracy dla skierowanych bezrobotnych.  
 
Na realizację tego programu Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie w 2010 roku pozyskał 
łącznie 1 323 624,95 zł. 
W projekcie uczestniczyło 336 osób bezrobotnych do 30 roku Ŝycia z tego: 

 
� w szkoleniach 170 osób, 
� na staŜ skierowano 96 osób, 
� doposaŜenia/ wyposaŜenia stanowisk pracy, na których zostali zatrudnieni bezrobotni  

skierowani przez tut. Urząd 20 osób, 
� robót publicznych 50 osób, 
� Indywidualnego Planu Działania. 

 
Uruchomienie dodatkowych działań przyczyniło się do wzrostu motywacji osób bezrobotnych 
do samodzielnego poszukiwania pracy, aktywizacji w kierunku samozatrudnienia, a co za tym 
idzie wzrost szans bezrobotnych na rynku pracy.  
 
Program ten był i jeszcze w br. jest szczegółowo monitorowany i diagnozowany przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. 
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Ogółem w roku 2010 Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie na aktywizację bezrobotnych 
pozyskał 11.636.882,10 zł, w tym:   
 

Środki finansowe na aktywizację bezrobotnych 2010r. 

 Ustalone według kryteriów określonych w Rozporządzeniu  
dotyczącym algorytmu 

6.508.000,00 zł 

Na realizację projektu dofinansowanego z EFS 
„Aktywność drogą do zatrudnienia czyli  
od A do Z” 

3.504.282,10 zł 

Środki pozyskane na realizację programów  
z „rezerwy”  MPiPS 

   1.624.624,95 zł 

RAZEM 11.636.882,10 zł 
 
Pozyskane środki finansowe umoŜliwiły w 2010r. aktywizację 2 .005 osób bezrobotnych. 
Uczestnictwo w formach aktywizacji przedstawia poniŜsza tabela. 

Lp. Forma aktywizacji 

Liczba 
zawartych 

umów 

Liczba osób 
objętych 

aktywizacją 
zawodową 

1 Prace społecznie uŜyteczne 6 105 

2 Roboty publiczne 114 501 
3 Prace interwencyjne 57 82 
4 StaŜe 322 494 
5 Podjęcie działalności gospodarczej  135 135 

6 

Rekompensata tworzenia stanowisk pracy dla 
bezrobotnych w formie refundacji pracodawcom 
kosztów wyposaŜenia/doposaŜenia stanowisk 
pracy 

98 137 

7 Szkolenia indywidualne i grupowe bezrobotnych 62 549 
8 Przygotowanie zawodowe dorosłych 2 2 

                                          RAZEM 796 2.005 
 
Uruchomienie dodatkowych działań aktywizujących osoby bezrobotne spowodowało wzrost 
ich aktywności zawodowej, poprawiło ich status społeczny i materialny. Uzyskanie 
dodatkowych środków pozwoliło na zrealizowanie potrzeb lokalnego rynku, przyczyniło się 
do osiągania pełnego i produktywnego zatrudnienia, do rozwoju zasobów ludzkich, 
wzmacniania integracji i solidarności społecznej oraz zwiększenia rozwoju lokalnych 
pracodawców.   
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Reasumując, zgodnie z Powiatowym Programem Przeciwdziałania Bezrobociu 
i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2008 – 2013, Powiatowy Urząd Pracy 
w Złotowie w 2010 r. podejmował działania zmierzające do skutecznego ograniczania skali 
bezrobocia. Przedstawione wyŜej, korzystne efekty tych działań były moŜliwe do osiągnięcia 
dzięki podejmowanym staraniom o środki finansowe na realizację programów aktywizacji 
bezrobotnych opracowywane w tut. Urzędzie Pracy oraz dzięki stałej diagnozie sytuacji na 
lokalnym rynku pracy. Prowadzona analiza stanowi punkt wyjścia przy planowaniu działań 
aktywizujących osoby bezrobotne, pozwala na dobór odpowiedniego trybu i zakresu 
koniecznych przedsięwzięć, a przez to umoŜliwia kompleksową aktywizację lokalnego rynku 
pracy.  
 
 
Opracowała: Justyna Zdrenka 
Złotów, dnia 23 maja 2011 r.       
 


