SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI RYNKU PRACY
W POWIECIE ŻNIŃSKIM W 2016r.
Cel ogólny: Rozwój lokalnego rynku pracy poprzez promocję zatrudnienia, przedsiębiorczości i aktywizację zawodową mieszkańców
Powiatu Żnińskiego
Cel szczegółowy: Ograniczenie zjawiska bezrobocia i wzrost aktywności zawodowej mieszkańców
Powiatu Żnińskiego
Cel operacyjny
1.
Pomoc
osobom
bezrobotnym
i
poszukującym
pracy
w podejmowaniu zatrudnienia.

Zadania

Wskaźniki oceny realizacji celu

Zwiększanie
dostępu Liczba osób objętych usługami pośrednictwa
do podstawowych usług rynku pracy i poradnictwa zawodowego
pracy tj. pośrednictwa pracy
i poradnictwa zawodowego.
- Wykorzystywanie nowych Liczba doradców klienta – liczba osób
rozwiązań
w
celu bezrobotnych przypadających na jednego
skuteczniejszej
aktywizacji doradcę klienta:
osób
bezrobotnych
–
profilowanie
pomocy,
Indywidualny Plan Działania,
współpraca z doradcą klienta.
Umożliwienie
osobom Liczba osób bezrobotnych skierowanych na
bezrobotnym
dostosowania poszczególne instrumenty rynku pracy:
kwalifikacji zawodowych do
potrzeb rynku pracy i zgodnie
z
ich
potencjałem
–
organizowanie i finansowanie
szkoleń zawodowych.
- Finansowanie zatrudnienia /
aktywizacji zawodowej w
ramach
np.:
prac
interwencyjnych,
robót
publicznych,
staży,
prac

Stopień wykonania celu
9588 osób

22 doradców klienta – na 1 doradcę
przypadało 179,18 osób
bezrobotnych

Liczba zorganizowanych szkoleń
grupowych:
PO WER
4 szkolenia grupowe:
- Operator wózków jezdniowych
z uprawnieniami do wymiany butli
propan-butan oraz elementami
gospodarki magazynowej i obsługą
kasy
fiskalnej
–
6 osób;
- Kurs obsługi wózka jezdniowego z
napędem silnikowym – 6 osób;

Źródło
Syriusz STD

MRPiPS - 06
Sprawozdanie o
instytucjonalnej
obsłudze rynku
pracy za rok
2016

Sprawozdanie
Dyrektora PUP
w Żninie za
2016r./Syriusz
STD

społecznie
użytecznych,
przygotowania zawodowego
dorosłych, bonów stażowych i
zatrudnieniowych;
finansowanie doposażenia lub
wyposażenia stanowiska pracy
dla
skierowanego
bezrobotnego.
- Wsparcie finansowe dla osób
planujących rozpocząć własną
działalność gospodarczą.
- Wsparcie mobilności osób
bezrobotnych – pośrednictwo
pracy w ramach sieci EURES
oraz bon na zasiedlenie.

- Uprawnienia energetyczne –
eksploatacja
do 1 kV – 6 osób;
- Operator koparko – ładowarki kl.
III wszystkie typy z praktyką
przedwstępną
–
6 osób;
Liczba zorganizowanych szkoleń
indywidualnych:
7 szkoleń w trybie indywidualnym:
- Prawo jazdy kat. C – 3 osoby;
Operator
ładowarki
jednonaczyniowej kl. III – 1 osoba;
Kwalifikacja
wstępna
przyspieszona
z
bloku
programowego D,D1,DE,D1E – 1
osoba;
- Operator koparko – ładowarki – 1
osoba;
Kwalifikacja
wstępna
przyspieszona
z
bloku
programowego C,C1,CE,C1E – 1
osoba.
Liczba
przyznanych
bonów
szkoleniowy - 6 bonów:
- Szkolenie podstawowe w zawodzie
strażak – 1 osoba;
Kwalifikacja
wstępna
przyspieszona
z
bloku
programowego C,C1,CE,C1E – 4
osoby;
- Spawanie blach i rur metodą
MAG – 1 osoba.
Liczba osób skierowanych na np.:
Roboty publiczne: 233 osoby

Prace interwencyjne:101 osób
Prace społecznie użyteczne: 75 osób
Staże:
- FP - 108 osób,
- POWER (II) - 221 osób,
- RPO (II) – 111 osób,
Liczba przyznanych bonów
stażowych: 1,
Liczba przyznanych bonów
zatrudnieniowych: 3,
Liczba osób bezrobotnych
skierowanych do pracy w ramach
refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego:
- FP - 62 osoby,
- RPO (I) – 4 osoby,
- RPO (II) – 12 osób,
Liczba przyznanych jednorazowych
środków na podjęcie działalności
gospodarczej:
- FP - 11 osób,
- POWER – 30 osób,
- RPO (II) – 17 osób,
Liczba przyznanych bonów na
zasiedlenie:

- FP – 14 osób,
- POWER – 19 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:- 168 osób
Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej
realizowanych działań

Liczba realizowanych programów i projektów
na rzecz aktywizacji zawodowej

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.

78,31%

5 w tym: 3 projekty i 2 programy

Liczba osób bezrobotnych będących w trudnej
sytuacji na rynku pracy objętych usługami rynku
pracy - kobiet, osób do 30 roku życia, osób po
50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych i
osób niepełnosprawnych :
- kobiety

- Promocja potencjału osób
powyżej 50 roku życia oraz - osoby do 30 roku życia
osób niepełnosprawnych w
celu zwiększenia ich szans na - osoby po 50 roku życia

- 2454 kobiety;
-1173 osoby do 30 r.ż.;
- 940 osób po 50 r.ż.;

Załącznik nr 1
do
sprawozdania
MRPiPS - 02
Efektywność
programów na
rzecz promocji
zatrudnienia za
2016r.
Sprawozdanie
Dyrektora PUP
w Żninie za
2016r.
Sprawozdanie
Dyrektora PUP
w Żninie za
2016r.

podjęcie zatrudnienia.

- osoby długotrwale bezrobotne

- Realizacja zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej osób
- osoby niepełnosprawne
niepełnosprawnych.

2206
osób
bezrobotnych;

długotrwale

- 102 osoby niepełnosprawne;

- Finansowanie zatrudnienia
grup osób w trudnej sytuacji na Liczba osób bezrobotnych w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy: kobiet, osób
rynku pracy.
do 30 roku życia, osób po 50 roku życia, osób
bezrobotnych
i
osób
- Promocja elastycznych form długotrwale
niepełnosprawnych objętych instrumentami
zatrudnienia, które zwiększają
rynku pracy:
szanse
na
podjęcie
zatrudnienia
osób
- kobiety
niepełnosprawnych i kobiet
- 418 kobiet;
Syriusz STD.
wychowujących dzieci.
- osoby do 30 roku życia
- 598 osób do 30 r.ż.;
Wspieranie
integracji - osoby po 50 roku życia
społecznej osób bezrobotnych
- 260 osób po 50 r.ż.;
w trudnej sytuacji zawodowej i - osoby długotrwale bezrobotne
życiowej.
501
osób
długotrwale
bezrobotnych;
- osoby niepełnosprawne
- 15 osób niepełnosprawnych;
3.
Przeciwdziałanie - Promocja usługi poradnictwa
wykluczeniu społecznemu
zawodowego.
810
- Udział w indywidualnych Liczba osób bezrobotnych korzystających Udzielono
z
porad
indywidualnych
indywidualnych;
formach
poradnictwa
zawodowego – porady i
1690
Liczba osób bezrobotnych korzystających Udzielono
informacje.
indywidualnych;
z informacji indywidualnych

- Udział w grupowych formach Liczba zorganizowanych porad grupowych oraz
poradnictwa zawodowego – liczba uczestników:
porady i informacje.
Liczba zorganizowanych informacji grupowych
oraz liczba uczestników:

porad Sprawozdanie
Dyrektora PUP
w Żninie za
informacji 2016r. / Syriusz
STD.

47 grupowych porad zawodowych,
w których uczestniczyło 477 osób
53 grupowe informacje zawodowe,
w których uczestniczyły 643 osoby

- Organizacja szkoleń z Liczba zorganizowanych szkoleń z zakresu 0
zakresu
umiejętności umiejętności poszukiwania pracy oraz liczba
poszukiwania pracy.
uczestników :

Dane
wewnętrzne
PUP

wsparcia Liczba osób bezrobotnych korzystających ze 0
osobom wsparcia psychologicznego

Dane
wewnętrzne
PUP

Udzielanie
psychologicznego
zainteresowanym.

- Współpraca z Centrum Liczba i rodzaj form współpracy z CIiPKZ w Zorganizowano 2 grupowe porady Syriusz STD.
w
których
Informacji
i
Planowania Bydgoszczy oraz liczba osób bezrobotnych zawodowe,
uczestniczyło 21 osób.
Kariery
Zawodowej
w korzystających z tych form :
Bydgoszczy.
Współpraca z instytucjami
pomocy
społecznej
oraz
innymi
instytucjami
działającymi
na
rzecz
przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu.
4. Umożliwianie dostępu do Prowadzenie
statystyk
wiedzy na temat lokalnego lokalnego rynku pracy.
rynku pracy oraz dostępnych
form wsparcia dla osób - Prowadzenie monitoringu
poszukujących zatrudnienia.
zawodów
deficytowych
i
nadwyżkowych.
Analizy
pracodawców

potrzeb Liczba przygotowanych analiz nt. potrzeb i
3 analizy, a mianowicie:
Dane
oczekiwań osób bezrobotnych, pracodawców
- Lista zawodów i specjalności, na wewnętrzne
które istnieje zapotrzebowanie na PUP
- Analizy potrzeb i oczekiwań
lokalnym rynku pracy,
osób bezrobotnych.
- Postawy pracodawców wobec
zatrudnienia osób z zaburzeniami
psychicznymi.
- Wykaz potrzeb szkoleniowych
bezrobotnych i poszukujących
pracy, o których mowa w art. 43

Ustawy,
zwanymi
uprawnionymi

osobami

- Badanie lokalnego rynku Liczba przygotowanych analiz nt. sytuacji na - Program promocji zatrudnienia i
aktywizacji rynku pracy w Powiecie
pracy – opracowywanie analiz rynku pracy
Żnińskim na lata 2016-2020;
dotyczących rynku pracy.
Analiza
skuteczności
i
efektywności organizacji szkoleń w
2016r.;
- Analiza osób bezrobotnych na
rynku pracy w Powiecie Żnińskim w
2016r.;
- Analiza sytuacji osób bezrobotnych
zamieszkujących obszary wiejskie;
- Analiza sytuacji osób bezrobotnych
powyżej 50 r.ż. na lokalnym rynku
pracy;

Strona
internetowa
PUP w Żninie/
dane
wewnętrzne
PUP

- Sprawozdania nt. działalności Liczba
opracowanych
sprawozdań 2 sprawozdania:
PUP w Żninie.
dotyczących
działalności
PUP Sprawozdanie
Dyrektora
w Żninie:
Powiatowego Urzęd7u Pracy w
- Upowszechnianie informacji
Żninie za 2016r.;
nt. działalności PUP w Żninie
- Sprawozdanie nt. stopnia realizacji
oraz informacji nt. lokalnego
zadań w ramach Programu Ochrony
rynku pracy na stronie
Zdrowia Psychicznego dla Powiatu
Żnińskiego w roku 2015;
internetowej urzędu oraz w
siedzibie urzędu.

Sprawozdanie
Dyrektora PUP
w Żninie za
2016r.

- Opracowywanie broszur / Liczba przygotowanych broszur / ulotek Przygotowano 1 ulotkę „Informacje Dane
w pigułce” zawierającą informacje wewnętrzne
ulotek informacyjnych nt. informacyjnych nt. dostępnych form wsparcia
nt. instrumentów i usług rynku pracy. PUP
dostępnych form wsparcia dla
osób
poszukujących
zatrudnienia.
Wydawanie Informatora PUP Liczba wydanych Informatorów PUP w Żninie
- liczba Informatorów PUP w Żninie:
w Żninie oraz Newslettera oraz Newsletterów CAZ:
Dane
2
CAZ.
wewnętrzne
- liczna Newsletterów CAZ: 48
PUP
5. Pozyskiwanie zewnętrznych - Opracowywanie wniosków i
środków
finansowych
na realizacja
programów

aktywizację zawodową osób finansowanych
bezrobotnych.
zewnętrznych.

ze

środków

- Opracowywanie wniosków i Liczba
opracowanych
wniosków
realizacja
programów i zrealizowanych / realizowanych programów
finansowanych ze środków finansowych ze środków rezerwy MRPiPS :
rezerwy MRPiPS.

W 2016r. realizowano 2 programy
finansowane ze środków rezerwy
MRPiPS:
- Program na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej
dla osób bezrobotnych w wieku
powyżej 50 lat;
- Program na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej
dla osób bezrobotnych będących
w szczególnej sytuacji na rynku
pracy;

Sprawozdanie
Dyrektora PUP
w Żninie za
2016r.

- Opracowywanie wniosków i Liczba
opracowanych
wniosków
realizacja
programów i zrealizowanych / realizowanych projektów
współfinansowanych
ze współfinansowanych ze środków EFS :
środków
Europejskiego
Funduszu Społecznego.

W 2016r. realizowano 3 projekty
współfinansowane ze środków EFS:
- Projekt aktywizacji zawodowej
realizowany
w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 20142020 współfinansowany z EFS
(staże, jednorazowe środki na
podjęcie działalności gospodarczej,
szkolenia, bony na zasiedlenie),
- Projekt aktywizacji zawodowej
realizowany
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
2014-2020
współfinansowany
z EFS (staże, jednorazowe środki na
podjęcie działalności gospodarczej,
refundacja kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanego bezrobotnego) –
Wsparcie aktywizacji zawodowej

Sprawozdanie
Dyrektora PUP
w Żninie za
2016r.

osób
bezrobotnych
w powiecie żnińskim I,
- Projekt aktywizacji zawodowej
realizowany
w
ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
2014-2020
współfinansowany
z EFS (staże, jednorazowe środki na
podjęcie działalności gospodarczej,
refundacja kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanego
bezrobotnego)
Wsparcie aktywizacji zawodowej
osób
bezrobotnych
w powiecie żnińskim II.
- Współpraca z instytucjami
zewnętrznymi
ws.
pozyskiwania
zewnętrznych
środków
finansowych
przeznaczonych na aktywizację
zawodową osób bezrobotnych.
Tworzenie
projektowych.

6. Umożliwianie zdobywania
nowych
kwalifikacji
zawodowych oraz promocja
kształcenia przez całe życie –
„life long learning”.

partnerstw Liczba partnerstw projektowych

- Udział w szkoleniach,
konferencjach,
spotkaniach
informacyjnych nt. możliwości
pozyskania
środków
finansowych przeznaczonym na
aktywizację zawodową.
- Opracowywanie kierunków
szkoleń w oparciu o diagnozę
potrzeb pracodawców, osób
bezrobotnych oraz wymagania
rynku
pracy
(analiza
i
przygotowanie planu szkoleń).

0

Dane
wewnętrzne
PUP

Liczba pracowników PUP w Żninie, którzy
Dane
uczestniczyli w szkoleniach, konferencjach, W ww. szkoleniach uczestniczyło 2 wewnętrzne
spotkaniach informacyjnych nt. możliwości pracowników PUP w Żninie
PUP
pozyskania środków finansowych

Liczba przygotowanych:
- List zawodów i specjalności, na które istnieje 1
zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy,
Wykazów
potrzeb
szkoleniowych 1
bezrobotnych i poszukujących pracy, zwanych

Dane
wewnętrzne
PUP

osobami uprawnionymi
oraz
liczba przygotowanych planów szkoleń:
- Organizowanie i finansowanie Liczba zorganizowanych szkoleń zawodowych
szkoleń zawodowych dla osób oraz liczba osób bezrobotnych, którzy zostali
skierowanie na szkolenie i liczba osób, które
bezrobotnych.
ukończyły szkolenie:

1

4 szkolenia grupowe:
- Operator wózków jezdniowych z
uprawnieniami do wymiany butli
propan-butan oraz elementami
gospodarki magazynowej i obsługą
kasy fiskalnej – 6 osób;
- Kurs obsługi wózka jezdniowego z
napędem silnikowym – 6 osób;
- Uprawnienia energetyczne –
eksploatacja do 1 kV – 6 osób;
- Operator koparko – ładowarki kl.
III wszystkie typy z praktyką
przedwstępną – 6 osób;
Liczba szkoleń indywidualnych:
7 szkoleń w trybie indywidualnym:
- Prawo jazdy kat. C – 3 osoby;
Operator
ładowarki
jednonaczyniowej kl. III
–
1 osoba;
Kwalifikacja
wstępna
przyspieszona
z
bloku
programowego D,D1,DE,D1E – 1
osoba;
- Operator koparko – ładowarki – 1
osoba;
Kwalifikacja
wstępna
przyspieszona
z
bloku
programowego C,C1,CE,C1E – 1
osoba.
Bon szkoleniowy:
6 bonów szkoleniowych:
- Szkolenie podstawowe w zawodzie
strażak – 1 osoba;
Kwalifikacja
wstępna

Sprawozdanie
Dyrektora PUP
w Żninie za
2016r.

przyspieszona
z
bloku
programowego C,C1,CE,C1E – 4
osoby;
- Spawanie blach i rur metodą MAG
– 1 osoba.
- Współpraca z instytucjami
szkoleniowymi.
Finansowanie
podyplomowych.

studiów

Promocja
kształcenia
ustawicznego – zamieszczanie
informacji
na
stronie
internetowej
urzędu,
Informatorze
PUP
w Żninie i Newsletterze CAZ.
- Współpraca z Centrami Liczba i rodzaj form współpracy podjętych z 0
Kształcenia Ustawicznego w Centrami Kształcenia Ustawicznego:
celu
promocji
kształcenia
ustawicznego i aktywizacji
zawodowej słuchaczy.

Dane
wewnętrzne
PUP

- Współpraca z placówkami Ilość spotkań dla młodzieży szkolnej i liczba 11 spotkań z uczniami szkół Sprawozdanie
szkolnymi
–
organizacja uczniów, którzy wzięli w nich udział:
gimnazjalnych
oraz Dyrektora PUP
spotkań dla młodzieży szkolnej,
ponadgimnazjalnych, w których w Żninie
których
celem
będzie
uczestniczyło łącznie 367 uczniów;
przybliżenie
sytuacji
na
lokalnym rynku pracy oraz
pomoc w wyborze kierunku
kształcenia,
zawodu
i
planowaniu własnej kariery
zawodowej.
- Współpraca ze szkołami w
zakresie rozwijania systemu Liczba wydanych opinii do wniosku o
kształcenia zawodowego – zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia

Wydano 1 opinię do wniosków
Dane
o zaopiniowanie nowego kierunku
wewnętrzne
kształcenia, a mianowicie w zawodzie PUP

technik architektury krajobrazu.

wydawanie opinii do wniosku o
zaopiniowanie
nowego
kierunku kształcenia.

Cel szczegółowy: Rozwój i promocja przedsiębiorczości.

Cel operacyjny

Zadania

Wskaźniki realizacji celu

Stopień realizacji celu

Źródło

1. Wsparcie rozwoju oraz Promocja przedsiębiorczości Liczba warsztatów i spotkań informacyjnych nt. 2 spotkania, w których uczestniczyło Syriusz STD.
oraz
liczba
osób 35 osób;
promocja przedsiębiorczości i i samozatrudnienia jako szansy przedsiębiorczości
bezrobotnych
uczestniczących
samozatrudnienia.
na powrót na rynek pracy –
warsztaty
dla
osób
planujących rozpocząć własną
działalność
gospodarczą,
spotkania informacyjne dla
młodzieży, promocja dobrych
praktyk,
artykuły
w
Informatorze PUP w Żninie i
Newsletterze CAZ.
Usługa
poradnictwa
Liczba osób bezrobotnych korzystających z 99 osób
zawodowego
–
porady usługi poradnictwa zawodowego w zakresie
indywidualne dla osób, które diagnozy predyspozycji przedsiębiorczych:
chciałyby zdiagnozować swoje
predyspozycje w zakresie
prowadzenia własnej firmy i
dokonać analizy SWOT w tym
zakresie.
- Podejmowanie współpracy z
instytucjami
wspierającymi
rozwój przedsiębiorczości .
Promocja
ekonomii
społecznej, wspieranie działań
w
zakresie
tworzenia

Dane
wewnętrzne
PUP

spółdzielni socjalnych.
Wsparcie finansowe osób
planujących rozpocząć własną Liczba osób bezrobotnych, którym przyznano 58 osób
działalność gospodarczą – jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności
udzielanie
jednorazowych gospodarczej:
środków
na
rozpoczęcie
działalności gospodarczej.
- Wsparcie finansowe osób
planujących
założyć
spółdzielnie
socjalną
–
jednorazowe
środki
na
założenie spółdzielni socjalnej
/ przystąpienie do spółdzielni
socjalnej.

2. Wsparcie pracodawców.

Liczba osób bezrobotnych, którym przyznano 0
jednorazowe środki na założenie spółdzielni
socjalnej / przystąpienie do spółdzielni
socjalnej:

Udostępnianie informacji nt.
możliwości
otrzymania
wsparcia
finansowego
w ramach pożyczki na
podjęcie
działalności
gospodarczej.
Współpraca pracodawców z Liczba wizyt pośredników pracy w zakładach 1695 wizyt
pośrednikami pracy – wizyty pracy
w zakładach pracy.
2716, w tym 1484 subsydiowanych
Liczba zgłoszonych ofert pracy
- Organizacja giełd i targów Liczba zorganizowanych giełd pracy i tragów
pracy:
pracy.

- 41 giełd pracy,
- 1 targi pracy;

- Współpraca pracodawców z
doradcami zawodowymi.
Udzielanie
refundacji
kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy
dla
skierowanego
bezrobotnego.

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy w
ramach refundacji kosztów wyposażenia lub Utworzono 78 nowych miejsc pracy.
doposażenia
stanowiska
pracy
dla
skierowanego bezrobotnego

Sprawozdanie
Dyrektora
PUP w Żninie
za 206r.

Dane
statystyczne

Sprawozdanie
Dyrektora
PUP w Żninie
za 2016r.
Sprawozdanie
Dyrektora
PUP w Żninie
za 2016r.

Sprawozdanie
Dyrektora
PUP w Żninie
za 2016r.

Finansowanie
prac
interwencyjnych,
staży,
przygotowania zawodowego
dorosłych,
organizacja
i
finansowanie szkoleń.
Refundacja
tworzenia
nowych
miejsc
pracy:
dofinansowanie
wynagrodzenia za zatrudnienie
bezrobotnego, który ukończył
50 rok życia; refundacja części
kosztów poniesionych na
wynagrodzenia, nagrody oraz
składki na ubezpieczenia
społeczne
skierowanych
bezrobotnych do 30 roku
życia; refundacja składek na
ubezpieczenia
społeczne
należne od pracodawcy za
skierowanych
do
pracy
bezrobotnych do 30 roku
życia,
którzy
podejmują
zatrudnienie po raz pierwszy
w życiu; grant na telepracę;
bon zatrudnieniowy,
bon
stażowy.
Finansowanie
kształcenia
ustawicznego pracowników i
pracodawcy
w
ramach
Krajowego
Funduszu
Szkoleniowego (KFS).

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy:
- w ramach dofinansowania wynagrodzenia za
zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50
rok życia;
- refundacja części kosztów poniesionych na
wynagrodzenia, nagrody oraz składki na
ubezpieczenia społeczne skierowanych
bezrobotnych do 30 roku życia;
- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne
należne od pracodawcy za skierowanych do
pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy
podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu

Liczba pracodawców którzy skorzystali z
finansowania kształcenia ustawicznego w
ramach KFS – liczba przeszkolonych
pracowników / pracodawców :

-0

- 168

Sprawozdanie
Dyrektora
PUP w Żninie
za
2016r./
dane
statystyczne

-0

Zawarto 25 umów oraz 3
porozumienia, w ramach których
sfinansowano szkolenia i studia
podyplomowe 147 pracowników i 5
pracodawców.

Sprawozdanie
Dyrektora
PUP w Żninie
za 2016r.

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

Zadania

Wskaźniki realizacji celu

Stopień wykonania celu

1. Doskonalenie współpracy z - Promocja pośrednictwa pracy Liczba wizyt pośredników pracy w zakładach 1695
pracodawcami.
oraz
upowszechnianie pracy
informacji na temat możliwych
form
współpracy
przedsiębiorców i PUP.

Przeprowadzanie
analiz Liczba przygotowanych analiz na temat potrzeb
potrzeb
pracodawców
w pracodawców w zakresie współpracy z PUP w
Żninie
zakresie współpracy z PUP.
2. Doskonalenie współpracy z
jednostkami
samorządu
terytorialnego,
instytucjami
pomocy
społecznej
oraz
innymi partnerami rynku pracy
działającymi
na
rzecz
aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych

4 analizy kwartalne

Źródło
Sprawozdanie
Dyrektora
PUP w Żninie
za
2016r./Syriusz
STD.
Dane
wewnętrzne
PUP

- Promocja usług innych
instytucji działających na rzecz
aktywizacji
osób
bezrobotnych.
- Podejmowanie współpracy Liczba instytucji działających na rzecz
PUP
w
Żninie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, z
z instytucjami działającymi na którymi PUP w Żninie podjął współpracę
rzecz
przeciwdziałania
bezrobociu.

0

- Współpraca z ośrodkami Liczba ośrodków pomocy społecznej, z 0
pomocy społecznej w zakresie którymi PUP w Żninie podjął współpracę w
aktywizacji
wspólnych ramach realizacji PAI
klientów – realizacja Programu
Aktywizacja i Integracja (PAI).
Realizacja
projektów Liczba projektów partnerskich zrealizowanych /
partnerskich na rzecz promocji realizowanych na rzecz promocji zatrudnienia i
zatrudnienia i aktywizacji osób aktywizacji osób bezrobotnych
bezrobotnych
3. Podnoszenie kwalifikacji Określanie
potrzeb
zawodowych i kompetencji szkoleniowych pracowników

0

Dane
wewnętrzne
PUP

Dane
wewnętrzne
PUP

Dane
wewnętrzne
PUP

pracowników PUP w Żninie w
celu poprawy realizacji zadań
w
zakresie
aktywizacji
zawodowej
osób
bezrobotnych.

PUP w Żninie.
Weryfikacja
ofert
szkoleniowych pod kątem
planów szkoleniowych.
- 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.

Liczba
zorganizowanych
szkoleń Odbyło się 5 szkoleń wewnętrznych, w Dane
wewnętrznych oraz liczba pracowników których uczestniczyło łącznie 70 osób. wewnętrzne
biorących udział w szkoleniach
PUP
Liczba szkoleń zewnętrznych oraz liczba
19 szkoleń zewnętrznych, w których
pracowników biorących udział w szkoleniach
uczestniczyły łącznie 42 osoby.

Podejmowanie
przez Liczba warsztatów, seminariów, sympozjów i
pracowników PUP w Żninie konferencji, w których uczestniczyli pracownicy
aktywności
społeczno- PUP w Żninie
zawodowej
w
celu
doskonalenia
wiedzy
i
umiejętności – udział w
warsztatach,
seminariach,
sympozjach, konferencjach.

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

- Udział pracowników PUP w
Żninie
w
szkoleniach
podnoszących kwalifikacje i
kompetencje
zawodowe,
podejmowanych z własnej
inicjatywy.
- Dostosowywanie struktury
organizacyjnej PUP w Żninie
do
obowiązujących
uregulowań prawnych.
- Sprawny przepływ informacji
wewnątrz urzędu.
-

Doskonalenie

wizerunku

Zorganizowano 4 spotkania, w których
uczestniczyło 6 pracowników PUP w
Żninie.

Dane
wewnętrzne
PUP
Dane
wewnętrzne
PUP.

strony internetowej PUP w
Żninie oraz systematyczne
aktualizowanie
zawartych
informacji.
Rozwijanie
systemu
informacyjnego – newsletter,
ulotki informacyjne, plakaty,
biuletyny, informator.
Rozwój
nowoczesnych
systemów
komputerowych
wykorzystywanych w pracy
PUP w Żninie.
- Stosowanie nowoczesnych
rozwiązań w zakresie kontaktu
z klientami, przedsiębiorcami i
instytucjami – m.in. rejestracja
elektroniczna,
portal
praca.gov.pl, ePUAP, kontakt
za
pomocą
poczty
elektronicznej.
Sporządziła: Hanna Zwolińska

Data: 29.06.2017r.

Liczba przygotowanych przez PUP w Żninie - 48 Newsletterów CAZ;
materiałów informacyjnych - newsletter, - 2 Informatory PUP w Żninie;
ulotki informacyjne, plakaty, biuletyny, - 1 ulotka „Informacje w pigułce”
informatory.

Dane
wewnętrzne
PUP

