SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI RYNKU PRACY W POWIECIE ŻNIŃSKIM W 2019 r.

Cel strategiczny: Wzrost aktywności zawodowej osób bezrobotnych.
Stopień wykonania zadania

Źródło

Liczba osób objętych usługą poradnictwa zawodowego

Poradnictwo zawodowe:
- indywidualna porada zawodowa:
843
wizyty,
- indywidualna informacja zawodowa: 1233
wizyty,
- grupowa porada zawodowa: 212 osób,
- grupowa informacja zawodowa: 291osób

Sprawozdanie Dyrektora
PUP w Żninie za 2019 r.
Złącznik
nr 4 do
sprawozdania MRPiPS01 za 2019 r.

Liczba ustalonych profili pomocy i liczba rozpoczętych IPD

Profil pomocy: 1784
IPD: 3047

Syriusz STD

Doskonalenie i podnoszenie
efektywności usług pośrednictwa pracy.

Liczba wydanych skierowań do pracy

Ilość skierowań do pracy:1990

Syriusz STD

- Promowanie pośrednictwa pracy
wśród zainteresowanych podmiotów.

Liczba osób bezrobotnych uczestniczących w giełdach
pracy

Liczba zorganizowanych giełd pracy: 30
Ilość osób uczestniczących w giełdach pracy:
470

Sprawozdanie Dyrektora
PUP w Żninie za 2019 r.

Propozycje usługi EURES: 322

Sprawozdanie Dyrektora
PUP w Żninie za 2019 r.

Cel operacyjny

Zadania

1. Pomoc osobom bezrobotnym
i
poszukującym
pracy
w podejmowaniu zatrudnienia.

Zwiększanie
dostępu
do podstawowych usług rynku pracy
tj. pośrednictwa pracy i poradnictwa
zawodowego.

Wskaźniki oceny realizacji zadania

Liczba wizyt w ramach usługi EURES

Syriusz STD

Syriusz STD
- Inicjowanie i realizacja efektywnych
form aktywizacji zawodowej.

Liczba osób bezrobotnych skierowanych na formy
aktywizacji zawodowej realizowane przez PUP w Żninie

Liczba osób skierowanych na:
Roboty publiczne: 126 osób,
Prace interwencyjne: 75 osób,
Prace społecznie użyteczne: 53 osoby,
Staże: 244
- FP: 18 osób,
- PO WER IV: 150 osób,
- RPO IV: 76 osób
Liczba przyznanych bonów stażowych: 0

Sprawozdanie Dyrektora
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Liczba
przyznanych
zatrudnieniowych: 6

bonów

Liczba osób bezrobotnych skierowanych do
pracy w ramach refundacji kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy dla skierowanego bezrobotnego: 43
- FP: 11 osób
- PO WER IV: 9 osób
- RPO IV: 17 osób
- POWER III: 2 osoby
- RPO III: 4 osoby
Liczba przyznanych jednorazowych środków
na podjęcie działalności gospodarczej: 63
- FP: 9 osób
- PO WER IV: 20 osób
- RPO IV: 34 osoby
Liczba przyznanych bonów na zasiedlenie: 32
- FP: 1 osoba
- PO WER IV: 31 osób
Liczba osób skierowanych do pracy w ramach
refundacja części kosztów poniesionych na
wynagrodzenia, nagrody oraz składki na
ubezpieczenia
społeczne
skierowanych
bezrobotnych do 30 roku życia: 20 osób

2. Aktywizacja osób bezrobotnych
będących w trudnej sytuacji na rynku
pracy – kobiet, osób do 30 roku życia,
osób po 50 roku życia, osób długotrwale
bezrobotnych
i
osób
niepełnosprawnych.

- Upowszechnianie i realizacja działań
ułatwiających podjęcie zatrudnienia
przez osoby bezrobotne w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej poszczególnych
form aktywizacji zawodowej za dany rok

86,3%

Załącznik
nr
1
do
sprawozdania MRPiPS - 02
Efektywność programów na
rzecz promocji zatrudnienia
za 2019 r.

Liczba realizowanych programów i projektów na rzecz
przeciwdziałania bezrobociu

3 w tym: 2 projekty i 1 program
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Liczba osób bezrobotnych będących w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy - kobiet, osób do 30 roku życia, osób
po 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych i osób
niepełnosprawnych - skierowanych na formy aktywizacji
zawodowej.

- 396 kobiet,
- 326 osoby do 30 r.ż.,
- 136 osób po 50 r.ż.,
- 223 osoby długotrwale bezrobotne,

- Właściwy dobór form wsparcia
adekwatny do sytuacji i potrzeb osób
bezrobotnych w szczególnej trudnej
sytuacji na rynku pracy.

- 20 osób niepełnosprawnych

MPRiPS-01
Sprawozdanie o rynku
pracy za miesiąc grudzień
2019 r.
MRPiPS-07
Sprawozdanie
o
osobach
niepełnosprawnych
bezrobotnych
i poszukujących pracy
niepozostających
w zatrudnieniu I i II
półrocze 2019 r.

Liczba
osób
z
ww.
grup
uczestniczących
w zorganizowanych spotkaniach w ramach poradnictwa
zawodowego
- Zapewnienie możliwości uzyskania
indywidualnego wsparcia dla osób
znacznie oddalonych od rynku pracy.

- 415 kobiet,
- 99 osób do 30 r.ż.,

Złącznik nr 4 do
sprawozdania MRPiPS01 za 2019 r.

- 84 osoby po 50 r.ż.,
- 290 osób długotrwale bezrobotnych,
- 18 osób niepełnosprawnych

3.
Przeciwdziałanie
społecznemu

wykluczeniu

Zapewnienie
udziału
osobom
niepełnosprawnym
w
programach
wspierających ich zatrudnienie.

Liczba osób niepełnosprawnych biorących
w programach wspierających ich zatrudnienie

Zwiększenie
dostępu do usług
poradnictwa zawodowego i promowanie
przez
doradców
zawodowych
mobilności zawodowej.

Liczba osób bezrobotnych korzystających z indywidualnego
i grupowego poradnictwa zawodowego

udział

Ilość osób niepełnosprawnych:
PO WER: 2
RPO: 7
REZERWA: 2
Udzielono 843 porady indywidualne,
z których skorzystało 748 osób.
Udzielono 1233 informacji indywidualnych.
19 grupowych porad zawodowych, w których
uczestniczyło 212 osób.

Dane wewnętrzne PUP

Syriusz STD

Sprawozdanie Dyrektora
PUP w Żninie za 2019 r.
Złącznik nr 4 do
sprawozdania MRPiPS01 za 2019 r.

19 grupowe informacje zawodowe, w których
uczestniczyło 229 osób.
Inicjowanie
kontaktów
osób
bezrobotnych i poszukujących pracy
z pracodawcami.

4. Umożliwianie dostępu do wiedzy na
temat lokalnego rynku pracy oraz
dostępnych form wsparcia dla osób
poszukujących zatrudnienia.

Zacieśnienie współpracy PUP w Żninie
z ośrodkami pomocy społecznej
działającymi
na
ternie
powiatu
(działania dot. wspólnych klientów).
- Przygotowanie sprawozdań i analiz
dotyczących sytuacji na lokalnym rynku
pracy oraz prowadzenie monitoringu
zawodów
deficytowych
i nadwyżkowych.

Liczba wydanych skierowań na formy aktywizacji
zawodowej realizowane przez PUP w Żninie :

Liczba przygotowanych sprawozdań i analiz dotyczących
sytuacji na lokalnym rynku.

Liczba wydanych skierowań:
- oferty pracy : 1990,
- oferty stażu: 811,
- PSU: 55
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- Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych
i poszukujących pracy, o których mowa w art. 43
Ustawy, zwanymi osobami uprawnionymi,
- Lista zawodów i specjalności, na które istnieje
zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy,
- Analizę pn. Osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi
w powiecie żnińskim,
Monitoring
zawodów
deficytowych
i nadwyżkowych w powiecie żnińskim w 2018 r.,
- Analiza skuteczności szkoleń za 2018 r.,
- Analiza sytuacji niepełnosprawnych osób
bezrobotnych
i
poszukujących
pracy
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Żninie,

Syriusz STD stan na
dzień 31.05.2019 r.

Sprawozdanie Dyrektora
PUP w Żninie za 2019 r.

- Analiza potrzeb i oczekiwań osób
bezrobotnych oraz pracodawców.

Opracowywanie
broszur/ulotek
informacyjnych nt. dostępnych form
wsparcia dla osób bezrobotnych
i
poszukujących
pracy
oraz
upowszechnianie
informacji
nt. działalności PUP w Żninie na stronie
internetowej urzędu.
- Wydawanie Informatora PUP w Żninie
oraz Newslettera CAZ.

Liczba przygotowanych analiz nt. potrzeb i oczekiwań osób
bezrobotnych oraz pracodawców.

- Analiza badań ankietowych dotyczących poziomu
zadowolenia z usług świadczonych przez Powiatowy
Urząd Pracy w Żninie za rok 2018,
- Analiza wyników badań ankietowych na podstawie
Kwestionariusza ankiety dla osób zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żninie za rok
2018,
Sprawozdanie
z
realizacji
programu
przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku
pracy w powiecie żnińskim w 2018 roku.

Liczba przygotowanych broszur/ulotek informacyjnych
nt. dostępnych form aktywizacji zawodowej.

0

Dane wewnętrzne PUP

Liczba wydanych Informatorów PUP w Żninie oraz
Newsletterów CAZ

- liczba Informatorów PUP w Żninie: 2
- liczba Newsletterów CAZ: 4

Dane wewnętrzne PUP

5. Pozyskiwanie zewnętrznych środków Opracowywanie wniosków i realizacja Liczba programów realizowanych przez PUP w Żninie W 2019 r. realizowano 1 program finansowany Sprawozdanie Dyrektora
PUP w Żninie za 2019 r.
finansowych na aktywizację zawodową programów finansowanych ze środków finansowanych ze środków rezerwy Ministra
ze środków rezerwy MRPiPS:
osób bezrobotnych.
rezerwy Ministra.
- Program aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych zamieszkujących na wsi.
Opracowywanie wniosków i realizacja Liczba projektów realizowanych przez PUP w Żninie na W
2019
r.
rozpoczęto
realizację Sprawozdanie Dyrektora
programów współfinansowanych ze rzecz przeciwdziałania bezrobociu współfinansowanych ze 2 projektów współfinansowanych ze środków PUP w Żninie za 2019 r.
środków Unii Europejskiej w ramach środków EFS
EFS:
Europejskiego Funduszu Społecznego.
- Projekt aktywizacji zawodowej realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja
Rozwój
2014-2020
współfinansowany z EFS - Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w powiecie
żnińskim (IV),
- Projekt aktywizacji zawodowej realizowany
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego 2014-2020 współfinansowany
z EFS - Wsparcie aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych w powiecie żnińskim (IV)
6. Umożliwianie osobom bezrobotnym Opracowywanie
raportów/analiz Liczba przygotowanych dokumentów (raporty/analizy
zdobywania
nowych
kwalifikacji dotyczących kierunków szkoleń dla osób dotyczące planów szkoleń dla osób bezrobotnych)
zawodowych oraz współpraca ze bezrobotnych.
szkołami
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- Wykaz potrzeb szkoleniowych bezrobotnych
i poszukujących pracy, o których mowa w art. 43
Ustawy, zwanymi osobami uprawnionymi,
- Listę zawodów i specjalności, na które istnieje
zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy,

Dane wewnętrzne PUP

Organizowanie i finansowanie szkoleń Liczba zorganizowanych szkoleń zawodowych
zawodowych dla osób bezrobotnych.

Liczba zorganizowanych szkoleń grupowych:
6

Sprawozdanie Dyrektora
PUP w Żninie za 2019 r.

Syriusz STD
- ABC Przedsiębiorczości – dla 50 osób
bezrobotnych;
Dla uczestników projektu Regionalnego
Programu Operacyjnego Wsparcie aktywności
zawodowej osób bezrobotnych w powiecie
żnińskim (IV) zorganizowano szkolenia
grupowe:
- Uprawnienia energetyczne – eksploatacja do
1 kV ( dla 5 osób bezrobotnych).
- Spawanie metodą MAG (135) i TIG (141)
(dla 6 osób bezrobotnych).
- Operator koparko – ładowarki kl. III
wszystkie typy ( dla 6 osób bezrobotnych).
Dla uczestników Projektu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w powiecie
żnińskim (IV) zorganizowano szkolenia
grupowe:
- Spawanie metodą MAG (135) i TIG (141)
(dla 5 osób bezrobotnych).
- Operator koparko – ładowarki kl. III
wszystkie typy ( dla 6 osób bezrobotnych).

Współpraca ze szkołami – organizacja
spotkań dla młodzieży szkolnej, z zakresu
poradnictwa zawodowego.
Popularyzacja
idei
kształcenia
ustawicznego wśród osób bezrobotnych.

Liczba zorganizowanych szkoleń
indywidualnych: 1 - Prawo jazdy kat. C
Liczba osób bezrobotnych, które zostały skierowane na Liczba osób skierowanych na szkolenia: 79
szkolenie
Liczba
zorganizowanych
spotkań
dla
młodzieży
21 spotkań – 400 uczniów
szkolnej/liczba uczniów uczestniczących w spotkaniach

Sprawozdanie Dyrektora
PUP w Żninie za 2019 r.

Cel strategiczny: Rozwój i promocja przedsiębiorczości.
Cel operacyjny

Zadania

Wskaźniki oceny realizacji zadania

1. Wsparcie rozwoju oraz promocja
przedsiębiorczości
i samozatrudnienia.

Popularyzacja wiedzy na temat zasad
prowadzenia działalności gospodarczej.

Liczba
warsztatów
i
spotkań
informacyjnych
nt. przedsiębiorczości dla osób planujących rozpocząć
własną działalność gospodarczą

Stopień realizacji zadania
-7
Spotkanie
informacyjne
Tematycznych
Dni

Źródło
Dane wewnętrzne PUP.

w

ramach
Otwartych

pn. „Przedsiębiorczość – czy to moja droga na
rynku pracy?”.

Promocja
przedsiębiorczości
i samozatrudnienia – warsztaty dla osób
planujących
rozpocząć
własną
działalność gospodarczą, spotkania
informacyjne dla młodzieży, promocja
dobrych praktyk.

Wsparcie finansowe osób planujących
rozpocząć
własną
działalność
gospodarczą
–
udzielanie
jednorazowych środków na rozpoczęcie
działalności gospodarczej

2.
Wspieranie pracodawców
w poszukiwaniu kandydatów do
pracy, tworzeniu nowych miejsc pracy
i podnoszeniu konkurencyjności firm.

Współpraca
z pośrednikami pracy.

pracodawców

Organizacja giełd i targów pracy.

Finansowanie
podstawowych
zawodowej.

form

Promocja
możliwych
form
wsparcia
w zakresie zakładania własnej działalności
oraz dobrych praktyk w czasie spotkań
pn. „Jestem Panią Swojego Losu!”
(2 spotkania).
4 spotkania dla osób bezrobotnych
nt. możliwości ubiegania się o dotację na
tworzenie i przystąpienie do spółdzielni
socjalnych.
Liczba osób bezrobotnych, którym przyznano jednorazowo
środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

63 osoby

Sprawozdanie Dyrektora
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Liczba wizyt pośredników pracy w zakładach pracy

1002 wizyty

Analiza oczekiwań osób
bezrobotnych
i pracodawców w 2019 r.

Liczba zgłoszonych ofert pracy

1361 wolnych miejsc pracy, w tym 664 miejsc
pracy subsydiowanej

Liczba zorganizowanych giełd pracy

30 giełd pracy

Liczba zorganizowanych tragów pracy

1 targi pracy;
Dodatkowo w dniach od 14.10.2029. do
25.10.2019 r. zorganizowano Europejskie Dni
Pracodawców (przedsięwzięcie zainicjowane
przez Sieć Europejskich Publicznych Służb
Zatrudnienia na rzecz wspierania współpracy
pomiędzy pracodawcami i publicznymi
służbami zatrudnienia we wszystkich krajach
Unii Europejskiej).

pracodawcy
aktywizacji

Finansowanie kształcenia ustawicznego
pracowników i pracodawcy w ramach
KFS.
Współpraca z pracodawcami w zakresie
zatrudniania cudzoziemców.

Syriusz STD

Sprawozdanie Dyrektora
PUP w Żninie za 2019 r.
Sprawozdanie Dyrektora
PUP w Żninie za 2019 r.

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy w ramach
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Utworzono 28 nowych miejsc pracy

Sprawozdanie Dyrektora
PUP w Żninie za 2019 r.

Liczba pracodawców,
w ramach KFS

53

Sprawozdanie Dyrektora
PUP w Żninie za 2019 r.

którzy

otrzymali

wsparcie

Liczba oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
wpisanych do ewidencji oświadczeń

3140

Sprawozdanie Dyrektora
PUP w Żninie za 2019 r.

Liczba wydanych zezwoleń na pracę sezonową

Sprawozdanie Dyrektora
PUP w Żninie za 2019 r

72

Cel szczegółowy: Doskonalenie jakości usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie.
Cel strategiczny
1.
Doskonalenie
z pracodawcami.

Zadania
współpracy

2. Współpraca z partnerami rynku pracy.

Wskaźniki oceny realizacji zadania

Stopień wykonania zadania

Monitoring lokalnego rynku pracy

Liczba wizyt pośredników pracy w zakładach pracy

1002 wizyty

Współdziałanie na forum Powiatowej
Rady Rynku Pracy
Współpraca z urzędami miast i gmin
z terenu powiatu żnińskiego w zakresie
organizowania robót publicznych i prac
społecznie użytecznych.

Liczba zorganizowanych posiedzeń Powiatowej Rady
Rynku Pracy
Liczba zawartych umów w sprawie robót publicznych

4

Współpraca z ośrodkami pomocy
społecznej mające na celu sprawne
i szybkie reagowanie na wszelkie
przejawy marginalizacji oraz realizacja
wspólnych programów.

Liczba porozumień w sprawie organizacji prac
społecznie-użytecznych

6

Nawiązywanie kontaktów i współpracy
partnerskiej
z
instytucjami
pozyskującymi środki unijne na
aktywizację
zawodową
osób
bezrobotnych.

Liczba realizowanych projektów finansowanych
ze środków Unii Europejskiej/projektów realizowanych
w partnerstwie

-3
W ramach
współpracy z
partnerami
zewnętrznymi w 2019 r. zawarte zostały
następujące porozumienia:
- dot. współpracy na rzecz wspierania realizacji
projektu pn. „ Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej” oraz wspólnych przedsięwzięć
mających na celu rozwój ekonomii społecznej
(z Lokalną Grupą Działania „Pałuki”–Wspólna
Sprawa w Żninie),
- dot. współpracy w związku z realizacją
projektu
pt. „Włączenie
kwalifikacji
innowacyjnych i potrzebnych społecznie do
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz
ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez
wspieranie interesariuszy systemu na poziomie
krajowym i regionalnym” (z Instytutem Badań
Edukacyjnych w Warszawie),
- w sprawie organizacji spotkania dla
bezrobotnych kobiet z powiatu żnińskiego
w ramach przedsięwzięcia „Jestem Panią

76

Źródło
Analiza oczekiwań osób
bezrobotnych
i pracodawców w 2019 r.
Dane wewnętrzne PUP
Dane wewnętrzne PUP

Dane wewnętrzne PUP

Sprawozdanie Dyrektora
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Swojego Losu!” (z Lokalnym Punktem
Informacyjnym
Funduszy
Europejskich
w Inowrocławiu).
Kontynuowaliśmy
również
realizację
porozumienia podpisanego w dniu 30.01.2017 r.
pomiędzy
Fundacją
Ekspert-Kujawy
w Inowrocławiu a PUP, którego celem jest
wspieranie rozwoju ekonomii społecznej oraz
wzmocnienie pozycji podmiotów ekonomii
społecznej na terenie powiatu żnińskiego
poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw
społecznych oraz popularyzację idei ekonomii
społecznej.
3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
i kompetencji pracowników PUP w Żninie
w celu poprawy realizacji zadań w
zakresie aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych.

4.
Usprawnienie
rozwiązań
organizacyjnych i technicznych mających
wpływ na sprawną pracę PUP w Żninie.

Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji
zawodowych
pracowników
PUP
w Żninie, w celu poprawy realizacji
zadań poprzez organizację szkoleń
wewnętrznych
i
delegowanie
pracowników na realizowane szkolenia
zewnętrzne.
Podejmowanie przez pracowników PUP
w Żninie aktywności w zakresie
doskonalenia wiedzy i umiejętności –
udział w warsztatach, seminariach,
sympozjach, konferencjach.
Dostosowywanie
struktury
organizacyjnej PUP w Żninie do
obowiązujących uregulowań prawnych.
Rozwijanie systemu informacyjnego –
Newsletter CAZ, ulotki informacyjne,
plakaty, biuletyny, Informator.
Promowanie oferty PUP w Żninie.

Sporządziła: Małgorzata Domańska
Data: 18.06.2020 r.

Liczba zorganizowanych
i zewnętrznych

szkoleń

wewnętrznych

Liczba pracowników biorących udział w szkoleniach
wewnętrznych i zewnętrznych

Odbyło się 5 szkoleń wewnętrznych,
w których uczestniczyły łącznie 63 osoby.
20 szkoleń zewnętrznych,
uczestniczyło łącznie 58 osób.

w

Dane wewnętrzne PUP –
Kadry
Syriusz STD

których

.

Liczba opracowanych przez PUP w Żninie materiałów
informacyjnych takich jak: Newsletter CAZ, ulotki
informacyjne, plakaty, biuletyny, Informatory

- 4 Newslettery CAZ
- 2 Informatory PUP w Żninie
- plakaty promujące wydarzenia realizowane
przez PUP w Żninie

Dane wewnętrzne PUP

