SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI RYNKU PRACY W POWIECIE
ŻNIŃSKIM ZA LATA 2014 – 2015
Cel ogólny: Łagodzenie skutków bezrobocia i aktywna polityka rynku pracy w Powiecie Żnińskim

Cel szczegółowy: Zapobieganie zjawisku bezrobocia i wykluczeniu społecznemu w Powiecie Żnińskim
Nazwa działania

Nazwa poddziałania

1. Pomoc w uzyskaniu

- Standaryzacja usług świadczonych

zatrudnienia (działania

przez PUP w Żninie.

Stopień wykonania

Termin realizacji (rok)

Realizacja zadań zgodnie ze szczegółowymi
warunkami realizacji oraz trybu i sposobów
prowadzenia usług rynku pracy

kierowane do osób
bezrobotnych i

- Realizacja pośrednictwa pracy

poszukujących pracy)

zgodnie z wymaganiami rynku pracy.

Pośrednictwo pracy:
Liczba kontaktów
pośredników pracy
z przedstawicielami
zakładów
pracy
(głównie z Powiatu Żnińskiego):
2014r.-1822
2014
2015r.-1821
2015
Liczba ustalonych profili pomocy przez
doradców klienta:
2014r.-5074
2015r.-4975

2014
2015

Liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy:
2014r.-1281
2015r.-1190

2014
2015

Liczba wizyt osób bezrobotnych
2014r.-28281
2015r.-19338

2014
2015

Uwa
gi

- Dostosowanie kwalifikacji do potrzeb
rynku pracy z uwzględnieniem

Liczba osób, którym przedstawiono
propozycję pracy:
2014r.-2386
2015r.-2665

2014
2015

Liczba zorganizowanych giełd pracy :
2014r.-58
2015r.-55

2014
2015

Liczba osób uczestniczących
w giełdzie:
2014r.-745
2015r.-756

2014
2015

Prawidłowe dostosowanie kwalifikacji do 2014-2015
potrzeb rynku pracy z uwzględnieniem
potencjału klienta

potencjału klienta.

- Finansowanie zatrudnienia w ramach
robót publicznych,
prac interwencyjnych, staży, prac
społecznie użytecznych, przygotowania
zawodowego dorosłych, bonu
zatrudnieniowego, bonu na zasiedlenie
oraz grantu na telepracę.

Roboty publiczne:
2014r.: 2.673.458,17 - 462 os.
(w tym z rezerwy Ministra: 1.223.643,32 –
246 os.)
2015r.: 2.800.094,96 - 484 os.
(w tym z rezerwy Ministra: 466.160 – 52
os.)
Prace interwencyjne:
2014r.: 676.986 - 142 os.
EFS Poddziałanie 6.1.3 PO KL
2014r.: 83.444,40 - 15 os.
2015r.: 533.181 - 141 os.

2014

2015

2014
2014
2015

Prace społecznie użyteczne:
2014r.: 90.700 - 154 os.
2015r.: 110.000 - 148 os.

2014
2015

Staże:
2014r.: 176.787 - 97 os.
2015r.: 1.811.941,03 - 385 os.
(w tym z rezerwy Ministra: 338.444.55 – 49
os.)

2014
2015

EFS Poddziałanie 6.1.3 PO KL
2014r.: 5.170.785, 93 – 875 os.

2014

Rynek pracy bez barier
Poddziałanie: 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym"
2014r.: 102.663,38 - 30 os.
2014
2015r.: 127.518,08 - 30 os.
2015
Młodość w głowie-młodość w pracy
Poddziałanie: 7.2.1 "Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym"
2014
2014r.: 105.525,14 - 26 os.
2015
2015r.: 80.030,19 - 24 os.
Pałucka piramida aktywizacji zawodowej
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do
zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

zawodowej w regionie
2014r.: 24.342,04 - 12 os.
2015r.: 250.722,22 - 45 os.

2014
2015

Moja droga do aktywności zawodowej
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do
zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie
2014r.: 140.671,19 - 33 os.

2014

Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie żnińskim (I)
PO WER
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych”
2015r.: 1.577.097,67 - 233 os.

2015

Wsparcie aktywności zawodowej osób
bezrobotnych w powiecie żnińskim (I)
RPO
Priorytet inwestycyjny 8i „Dostęp do
zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i
osób biernych zawodowo , w tym
długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych
od rynku pracy, także poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz
wspieranie mobilności pracowników”
2015r.: 875.161,71 - 187 os.

2015

Razem do przodu – ruszamy do pracy!
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do
zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie

2015r.: 187.305,23 - 32 os.

2015

Bon zatrudnieniowy:
Rezerwa Ministra 2014r.: 34.664,05 - 19 os.
2015r.: 246.192 - 58 os.

2014
2015

Bon na zasiedlenie:
2014r.: 7.200 - 1 os.
2015r.: 81.400 - 11 os.

2014
2015

Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie żnińskim (I)
PO WER
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych”
2015r.: 74.000 – 10 os.

2015

Grant na telepracę:
2015r.: 10.500 – 1 os.

2015

- Udzielanie wsparcia w ramach
doposażenia lub wyposażenia
stanowiska pracy dla bezrobotnego.

Doposażenie:
2014r.: 695.447 - 52 os.
(w tym z rezerwy Ministra: 195.700– 12 os.)
2015r.: 1.420.538 - 90 os.
Wsparcie aktywności zawodowej osób
bezrobotnych w powiecie żnińskim (I)
RPO
Priorytet inwestycyjny 8i „Dostęp do
zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i
osób biernych zawodowo , w tym
długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych
od rynku pracy, także poprzez lokalne

2014
2015

inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz
wspieranie mobilności pracowników”
2015r.: 87.788 - 4 os.

2015

Dotacje:
Rezerwa Ministra 2014r.: 42.000 - 2 os.
2015r.: 351.713 - 16 os.

2014
2015

EFS Poddziałanie 6.1.3 PO KL
2014r.: 1.616.836 – 78 os.

2014

Aktywizacja osób młodych pozostających
bez pracy w powiecie żnińskim (I)
PO WER
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie udzielane z
Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych”
2015r.: 342.493 – 16 os.

2015

Wsparcie aktywności zawodowej osób
bezrobotnych w powiecie żnińskim (I)
RPO
Priorytet inwestycyjny 8i „Dostęp do
zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i
osób biernych zawodowo , w tym
długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych
od rynku pracy, także poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz
wspieranie mobilności pracowników”
2015r.: 532.580 - 25 os.

2015

- Przyznawanie jednorazowego
wsparcia na założenie działalności
gospodarczej.

Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu
kujawsko-pomorskiego
Poddziałanie 6.2 Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia

2015r.: 437.414 – 20 os.
- Finansowanie szkoleń, studiów
podyplomowych, kosztów kontynuacji
nauki.

2015

Fundusz Pracy:
2014 - 2015
•
2014r.
- szkolenia indywidualne – 47.057zł 7 umów:
„Operator koparko – ładowarki kl. III”,
wszystkie typy – 1 umowa; „Operator
koparki jednonaczyniowej do 0,8m3 kl. III”
– 1 umowa;
„Kwalifikacja wstępna
przyspieszona z bloku programowego
C,C1,C1E,CE” – 3 umowy; „Operator
HDS” – 1 umowa;
„Diagnosta
samochodowy” – 1 umowa.
•
2015r.
- szkolenia indywidualne - 47 788zł –
12 umów:
-,, Spawanie TIG i MAG’’ – 3 osoby;
- ,,Prawo jazdy kat. C ‘’– 1 osoba;
- ,,Język migowy – poziom elementarny’’ –
1 osoba;
- ,,Kwalifikacja wstępna przyspieszona
z bloku programowego C,C1,CE,C1E’’ –
1 osoba;
- ,,Operator wózka jezdniowego’’ – 2 osoby;
- ,,Palacz CO’’ – 1 osoba;
- ,,Operator koparko – ładowarki ‘’–
1 osoba;
- ,,Diagnosta samochodowy’’ – 1 osoba;
-,, Uprawnienia energetyczne w zakresie
eksploatacji do 1 kV’’ – 1 osoba.
- bon szkoleniowy -26 787zł – 9 umów:

- Kwalifikacja wstępna przyspieszona
z bloku programowego C,C1,CE,C1E – 3
osoby;
- Operator walca drogowego kl. III do 18 ton
– 1 osoba;
- Operator ładowarki jednonaczyniowej
do 2,5m3 kl. III – 1 osoba;
- Spawanie TIG i MAG – 1 osoba;
- Prawo jazdy kat. C -E – 2 osoby;
- Prawo jazdy kat. D – 1 osoba.

EFS :
•
2014r. – 534 197,24zł
- ,,ABC Przedsiębiorczości’’ – 110 osób
- ,,Wykorzystanie komputera w aktywnym
poszukiwaniu pracy’’ – 24 osoby
- ,,Podstawy księgowości i rachunkowości’’
– 12 osób
- ,,Magazynier z obsługą wózka
jezdniowego’’ – 12 osób
- ,,Uprawnienia energetyczne eksploatacja
do 1 kV - 8 osób
- ,,Palacz kotłów CO’’ – 6 osób
- ,,Spawanie metodą MAG (135) i TIG (141)
– 8 osób
- ,,Kelner-barman z językiem angielskim’’ –
8 osób
- ,,Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy
fiskalnej i urządzeń współpracujących’’ – 8
osób
- Szkolenie z zakresu kompetencji i
umiejętności społecznych’’ – 30 osób

- ,,Magazynier-sprzedawca z obsługą wózka
jezdniowego’’ – 12 osób
-,,Brukarz-konserwator zieleni’’ – 9 osób
- ,,Opiekun w ośrodku pomocy społecznej’’
– 9 osób
- ,,Kucharz’’ – 8 osób
- ,,Opiekun osób starszych i
niepełnosprawnych’’ – 8 osób
- ,,Spawanie metodą TIG,MIG,MAG’’ –
8osób
- ,,Operator obrabiarek skrawających’’ – 8
osób
- ,,Grafika komputerowa’’ – 6 osób
- ,,Nowoczesne wykańczanie wnętrz w
budownictwie’’ – 8 osób
- Klub Pracy -28 osób.
• 2015r. – 81 217,81zł
-,,ABC Przedsiębiorczości’’ – 24 osoby
- ,,Animator kultury’’ – 3 osoby
- ,,Kwalifikacja wstępna przyspieszona z
bloku programowego C,C1,C+E,C1+E’’ – 4
osoby’
- ,,Sprzedawca z obsługą wózka
jezdniowego’’ – 24 osoby

- Organizowanie dni otwartych w CAZ:
spotkania z kluczowymi pracownikami
odpowiedzialnymi za proces

W ramach „dni otwartych” w PUP w Żninie 2014-2015
oraz poza obszarem PUP odbyły się zajęcia
zawodoznawcze z młodzieżą szkolną z
Powiatu Żnińskiego. W latach 2014 – 2015
odbyło się łącznie 25 spotkań, w których

aktywizacji zawodowo-społecznej.

- Upowszechnienie indywidualnej
aktywizacji bezrobotnych w wieku
powyżej 24 lat w celu zapobiegania
długotrwałemu bezrobociu (Informator

uczestniczyło 539 uczniów
ponadgimnazjalnych

ze

szkół

Indywidualne spotkania z doradcą
zawodowym oraz spotkania z doradcą
klienta. Upowszechnianie informacji nt.
możliwych form aktywizacji: Informator
PUP oraz strona internetowa PUP

2014-2015

Indywidualne spotkania z doradcą
zawodowym oraz spotkania z doradcą
klienta. Upowszechnianie informacji
o możliwości aktywizacji w Informatorze
PUP oraz na stronie internetowej PUP

2014-2015

PUP, strona internetowa PUP, aktywne
formy przeciwdziałania bezrobociu).

- Upowszechnianie indywidualnej
aktywizacji bezrobotnych w wieku
powyżej 45 lat w celu umożliwienia im
zaistnienia na rynku pracy (doradztwo,
aktywne formy przeciwdziałania
bezrobociu).

- Rozpowszechnianie informacji o
ofercie usługowej PUP, równości płci
w zatrudnieniu, formach zatrudnienia
(Informator PUP, strona internetowa
PUP, ulotki).

Informacje
o
wszystkich
zadaniach
i inicjatywach, które podejmowane są na 2014-2015
rzecz aktywizacji osób bezrobotnych przez
kwartalnik Informator PUP w Żninie,
lokalne Radio Żnin, plakaty. Aktualizowana
jest strona internetowa PUP. Informacje nt.
ofert pracy, szkoleń. Wykazy pracodawców
zamieszczane są na tablicy ogłoszeń
w siedzibie PUP

- Organizowanie Powiatowych Targów
Pracy

2. Przeciwdziałanie

- Zindywidualizowanie usług

wykluczeniu społecznemu

poradnictwa zawodowego.

- Prowadzenie klubów pracy: szkolenia
z zakresu aktywnego poszukiwania
pracy – reintegracja społeczna.

Liczba wystawców:
2014r.- 37
2015r. -39

2014
2015

Liczba wolnych ofert pracy:
2014r.- ok. 50
2015r. - ok.70

2014
2015

Liczba ofert przygotowania zawodowego :
2014r.- 15
2015r. -60

2014
2015

Liczba udzielonych porad i informacji
indywidualnych:
2014r. – 4392
2015r.- 2748

2014
2015

2014r.
2 szkolenia z zakresu umiejętności
poszukiwania pracy „Szukam pracy”
(finansowane z EFS) – 28 osób
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
udzielana była do 26.05.2014r. Nowelizacja
Ustawy uchyliła formę wsparcia, a szkolenia
z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
są realizowane w ramach poradnictwa
zawodowego.

03.03.2014 – 21.03.2014
24.03.2014 – 11.04.2014

- Prowadzenie zajęć aktywizacyjnych
mających na celu rozwiązywanie
problemów związanych z bezrobociem,
wykluczeniem społecznym.

- Udzielanie wsparcia
psychologicznego osobom
zainteresowanym.

2014
2014r.
Zorganizowano 38 zajęć aktywizacyjnych –
uczestniczyły 334 osoby zarejestrowane
Zajęcia aktywizacyjne organizowano do
26.05.2014r. Nowelizacja Ustawy uchyliła j
formę wsparcia.
2014
2014r.
skorzystały 3 osoby bezrobotne
2015
2015r.
nie skorzystała żadna osoba bezrobotna

2014

- Prowadzenie Otwartego Klubu Pracy.
2014r.
W ramach 342 wizyt skorzystało 330 osób
Spotkania organizowano do 26.05.2014r.
Nowelizacja Ustawy uchyliła formę
wsparcia.

- Współpraca z jednostkami
zewnętrznymi: PCPR, OPS i
organizowanie spotkań/ informacji
zawodowych dla osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.

Zawarto 1 porozumienie z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie oraz 1
nowe porozumienie z OPS dot. współpracy
w zakresie realizowania zadań na rzecz
integracji wynikającej z realizacji projektu
systemowego PO KL
4 porozumienia zawarte wcześniej między
PUP, a OPS aneksowano (gminy: Rogowo,

2014

Gąsawa, Barcin, Janowiec Wlkp.)
Zawarto 2 porozumienia z MOPS w Żninie i 2015
GOPS w Janowcu Wlkp. w ramach realizacji
PAI
(porozumienia określały zasady współpracy
w zakresie realizacji programu PAI, zgodnie
z art. 62a Ustawy oraz zasady postępowania
z klientami pomocy społecznej i PUP w
zakresie doboru, sposobu wymiany
informacji o uczestnikach programu)
Zawarto 1 umowę z organizacją
pozarządową o powierzenie realizacji
zadania publicznego
(zlecenie realizacji zadania publicznego z
zakresu Integracji Społecznej w ramach PAI
dla osób bezrobotnych z III profilem
pomocy)

-Pozyskiwanie środków zewnętrznych
na realizację projektów dla osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym.

2014r.
- Projekt systemowy „Aktywizacja osób
bezrobotnych w szczególnej sytuacji na
rynku pracy” - Poddziałanie 6.1.3
- Projekty konkursowe:
1. „Rynek pracy bez barier” –Poddziałanie
7.2.1
2. „Młodość w głowie – młodość w pracy!”
– Poddziałanie 7.2.1
3. „Pałucka piramida aktywizacji
zawodowej” – Poddziałanie 6.1.1

2015

2014

4. „Razem do przodu – ruszamy do pracy!”
– Poddziałanie 6.1.1
2015r.
- Projekt systemowy „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w
powiecie żnińskim (I)” w zakresie Działania
1.1
- Projekt „Wsparcie aktywności zawodowej
osób bezrobotnych
w powiecie żnińskim (I)”

- Opracowywanie broszury/materiałów
informacyjnych dot. wykluczenia
społecznego (wersja papierowa, strona
internetowa PUP).

- Artykuł „Pracodawcy a osoby z
zaburzeniami psychicznymi na rynku
pracy”-strona internetowa 16.11.2015r.
- Informacja o Konsultacji z Psychologiem
dla osób, które spotykają się z problemami
w sytuacji przedłużającego się bezrobocia,
straciły wiarę we własne możliwości lub
potrzebują pomocy – strona internetowa
13.03.2015r.
- Informacja na temat działań podejmowane
w ramach „Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego dla Powiatu Żnińskiego w
2014 roku” – strona internetowa
06.03.2015r.

2015

2014-2015

Organizowanie dni otwartych w CAZ:
spotkania z kluczowymi pracownikami
odpowiedzialnymi za proces

jw.

2014-2015

aktywizacji zawodowo-społecznej.
3. Badania lokalnego
rynku pracy/
Sprawozdania z
działalności Urzędu

- Opracowywanie analiz rynku pracy

2014r.
- Analiza sytuacji osób bezrobotnych
powyżej 50 roku życia na lokalnym rynku
pracy,
- Analiza sytuacji osób bezrobotnych do 25
roku życia w Powiecie Żnińskim,
- Analiza sytuacji na rynku pracy osób do 30
roku życia,
- Analiza pn. Bezrobotni w wieku 30 – 50 lat
zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Żninie,
- Analiza sytuacji osób bezrobotnych
w szczególnej sytuacji na rynku pracy
w Powiecie Żnińskim,
- Analiza poziomu zarejestrowania w PUP
w Żninie osób z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności
z powodu
zaburzeń psychicznych w I, II, III, IV
kwartale 2014r.
- Sprawozdanie nt. stopnia realizacji zadań
w ramach Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego dla Powiatu Żnińskiego
w roku 2014.
- Analiza sytuacji na rynku pracy osób
bezrobotnych i poszukujących pracy z
zaburzeniami psychicznymi.
2015:
- Analiza Bezrobotni w wieku 30 – 50 lat
zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Żninie,
- Analiza sytuacji osób bezrobotnych
powyżej 50. roku życia na lokalnym rynku
pracy,
- Analiza sytuacji osób bezrobotnych do 25

2014 - 2015

roku życia w Powiecie Żnińskim,
- Sprawozdania na temat stopnia realizacji
zadań w ramach Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego dla Powiatu Żnińskiego
w roku 2014,
- Analizy poziomu zarejestrowania
w PUP w Żninie osób z zaburzeniami
psychicznymi w I, II, III, i IV kwartale 2015,
- Analiza sytuacji osób z zaburzeniami
psychicznymi na rynku pracy w 2015
- Prowadzenie monitoringu zawodów
deficytowych i nadwyżkowych.

2014r.:
- Monitoring Zawodów Deficytowych i
Nadwyżkowych w Powiecie Żnińskim za rok
2013;
- Monitoring Zawodów Deficytowych i
Nadwyżkowych w Powiecie Żnińskim za I
półrocze 2014r.
- Monitoring Zawodów Deficytowych i
Nadwyżkowych w Powiecie Żnińskim za rok
2013 – cz. II. – Absolwenci

2014

2015:
- Monitoring Zawodów Deficytowych i
2015
Nadwyżkowych w Powiecie Żnińskim za
rok 2014,
- Informacja sygnalna za I półrocze 2015r. –
Zawody Deficytowe i Nadwyżkowe –
Powiat Żniński
- Barometr zawodów w powiecie żnińskim –
raport z badania realizowanego w 2015 roku,
- Prowadzenie statystyk lokalnego

Przez cały okres zgodnie z terminami
określonymi dla poszczególnych

2014 - 2015

rynku pracy.

sprawozdań (miesięczne, kwartalne, roczne)

- Analizy potrzeb pracodawców.

2014r.
- Lista zawodów i specjalności, na które
istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku
pracy,
- Postawy pracodawców wobec zatrudniania
osób z zaburzeniami psychicznymi.
2015r.
- Lista zawodów i specjalności, na które
istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku
pracy,
- Postawy pracodawców wobec zatrudnienia
osób z zaburzeniami psychicznymi.

- Analizy potrzeb i oczekiwań osób
bezrobotnych.

2014r.
- Wykaz potrzeb szkoleniowych
bezrobotnych i poszukujących pracy, o
których mowa w art. 43 Ustawy, zwanych
osobami uprawnionymi,
- Badanie potrzeb pomocy w nabywaniu,
podwyższaniu lub zmianie kwalifikacji
wśród bezrobotnych i innych uprawnionych
osób zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Żninie

2015r.
- Wykaz potrzeb szkoleniowych
bezrobotnych i poszukujących pracy, o

2014

2015

2014

2015

których mowa w art. 43 Ustawy, zwanymi
osobami uprawnionymi
- Opracowanie broszury informacyjnej
dot. efektywności działań

Brak

podejmowanych przez PUP w Żninie w
zakresie aktywizacji osób bezrobotnych
(staże, prace interwencyjne, roboty
publiczne, dotacje, szkolenia,
przygotowanie zawodowe w miejscu
pracy, refundacje…).

- Opracowanie broszury informacyjnej

Brak

dot. badania firm powstałych dzięki
uzyskanym środkom z FP i EFS w
okresie 2008-2010 i 2005-2011 itp.

- Systematyczne zbieranie i
dokumentowanie informacji o

Sprawozdania miesięczne z realizacji ofert
pracy oraz analizy kwartalne i roczne
z wizyt pośredników pracy u pracodawców

2014-2015

istniejących i planowanych miejscach
pracy.
- Współpraca z WUP i innymi
instytucjami (uczelnie wyższe, CKU) w

Współpraca z WUP w Toruniu w zakresie
2014-2015
realizacji projektu „Przedsiębiorczość szansą
na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”

zakresie analiz rynku pracy.

- Sprawozdania z rocznej działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie.

- Opracowywanie materiałów na
posiedzenia Powiatowej Rady
Zatrudnienia wykonującej zadania
Powiatowej Rady Rynku Pracy
- Opracowywanie materiałów na sesję

W ramach partnerstwa z WUP w Toruniu
w ramach projektu systemowego pod nazwą: 2014
Rynek Pracy pod Lupą II pracownicy PUP
w Żninie zrealizowali wywiady z 20
lokalnymi przedsiębiorcami, wskazanymi do
badania przez WUP w Toruniu.
- Sprawozdanie Dyrektora dot. działalności
PUP w 2014r.
- Sprawozdanie Dyrektora dot. działalności
PUP w 2015

16 lutego 2015r.
05 lutego 2016r.

- Materiały z posiedzeń PRZ 2014
Nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia
5 spotkań w roku
2014r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy Powiatowa Rada Rynku Pracy
zastąpiła Powiatową Radę Zatrudnienia

- Materiały z posiedzeń PRZ(PR RP) 2015

5 spotkań w roku

Informacje o strukturze bezrobocia na
terenie gmin Powiatu Żnińskiego

2014-2015

Rady Powiatu/Gminy
- Sprawozdania z realizacji zadań z
zakresu promocji zatrudnienia oraz
aktywizacji lokalnego rynku (programy
finansowane ze źródeł zewnętrznych
FP i współfinansowane ze środków

UE)

4. Pozyskiwanie
zewnętrznych środków
finansowych

- Opracowywanie wniosków i realizacja 2014r.
- Projekt systemowy „Aktywizacja osób
programów finansowanych ze środków
bezrobotnych w szczególnej sytuacji na
rynku pracy” - Poddziałanie 6.1.3
zewnętrznych.
- Projekty konkursowe:
1. „Rynek pracy bez barier” –Poddziałanie
7.2.1
2. „Młodość w głowie – młodość w pracy!”
– Poddziałanie 7.2.1
3. „Pałucka piramida aktywizacji
zawodowej” – Poddziałanie 6.1.1
4. „Razem do przodu – ruszamy do pracy!”
– Poddziałanie 6.1.1
2015r.
- Projekt systemowy „Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w
powiecie żnińskim (I)” w zakresie Działania
1.1
- Projekt „Wsparcie aktywności zawodowej
osób bezrobotnych
w powiecie żnińskim (I)”

2014

2015

- Opracowywanie wniosków i realizacja
projektów współfinansowanych ze EFS.

j.w.

2014-2015

- Współpraca z instytucjami

Współpraca z ROEFS w Bydgoszczy
(konsultacje dotyczące opracowania
wniosków dot. realizacji projektów
współfinansowanych z EFS).

2014-2015

Współpraca z WUP w Toruniu (konsultacje
dotyczące opracowania wniosków dot.
realizacji projektów współfinansowanych z
EFS).

2014-2015

zewnętrznymi: np. ROEFS w
Bydgoszczy, WUP w Toruniu.

- Opracowywanie wniosków i realizacja
programów finansowanych ze środków
rezerwy MPiPS.

Organizacja 7 programów finansowanych z
2014
rezerwy Ministra na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej
 dla bezrobotnych do 25 roku życia:
308.800 – 36 os. (roboty publiczne)
 dla bezrobotnych do 30 roku życia:
49.000 – 26 os. (6 roboty publiczne,
19 bon zatrudnieniowy, 1 bon na
zasiedlenie)
 dla osób bezrobotnych będących w
szczególnej sytuacji na rynku pracy,
określonych w art. 49 Ustawy o
promocji…:488.500,177.000,100.000
– 142 os.(128 roboty publiczne, 12
utworzone miejsce pracy w ramach
wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy, 2 osoby dotacje)




dla osób bezrobotnych w wieku 30-50
lat: 164.500 - 35 os. 35 (roboty
publiczne)
dot. realizacji robót publicznych w
regionach wysokiego bezrobocia:
150.000 – 20 os.

Opracowano 4 programy z rezerwy Ministra
na rozszerzenie działalności aktywizacyjnej 2015
PUP
 Program na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej
dla osób bezrobotnych do 25 roku
życia: 222.100 – 30 os. (staże)
 Program na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej
dla osób bezrobotnych będących w
szczególnej sytuacji na rynku pracy:
213.500 – 32 os. (19 staże, 13 roboty
publiczne)
 Program na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej
dla osób bezrobotnych w wieku
powyżej 50 lat: 122.000 – 13 os.
(roboty publiczne)
 Program na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej
dla osób bezrobotnych w wieku 30-50
lat: 244.000 – 26 os. (roboty
publiczne)

- Udział w szkoleniach, spotkaniach

Na bieżąco

2014-2015

informacyjnych dot. możliwości
pozyskania środków finansowych
przeznaczonych na aktywizację osób
bezrobotnych.

- Tworzenie partnerstw projektowych.
Współpraca z WUP w Toruniu w zakresie
2014-2015
realizacji projektu „Przedsiębiorczość szansą
na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”.
W projekcie można było otrzymać
następujące formy wsparcia
 doradztwo zawodowe + Indywidulany
Plan Działania
 szkolenie ABC Przedsiębiorczości
 przyznanie jednorazowych środków
na podjęcie działalności gospodarczej
(dotacja)
 bieżące informowanie nt. instytucji
udzielających wsparcia nowo
powstałym firmom
5. Promocja kształcenia

- Promocja kształcenia ustawicznego

ustawicznego

(informacje nt. kształcenia ustawicznego
zamieszczone w Informatorze, na
stronie internetowej PUP).

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

2015

- Współpraca z CKU: spotkania
informacyjne dla słuchaczy szkoły,

Brak

wspólne przedsięwzięcia mające na celu
stymulowanie rozwoju postaw
społecznych na rynku pracy.

- Promocja organizowanych spotkań z
osobami bezrobotnymi w ramach

Umieszczenie kwartalnych harmonogramów
grupowych informacji i porad zawodowych
na stronie internetowej PUP.

2014 - 2015

Udział w Targach Pracy w Żninie

2014-2015

grupowej informacji zawodowej.
- Współpraca z placówkami szkolnymi
(pedagodzy), Młodzieżowym Biurem
Pracy – uświadamianie młodzieży,
absolwentów w zakresie sytuacji na
rynku pracy, możliwości znalezienia
zatrudnienia, sposobów poszukiwania
pracy.
- Organizowanie studiów
podyplomowych.

Nie finansowano

- Opracowywanie kierunków szkoleń w
oparciu o diagnozę potrzeb
pracodawców, bezrobotnych i
wymagania rynku pracy (raport z

- Lista zawodów i specjalności, na które
istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku
pracy (w każdym roku)
- Wykaz potrzeb szkoleniowych
bezrobotnych
i poszukujących pracy (w każdym roku)

2014-2015

badania ankietowego przeprowadzonego
wśród pracodawców, bezrobotnych).

- Przekazywanie raportów wyników
opracowywanych Monitoringów zawodów
w zakresie rozwijania systemu szkolenia
deficytowych
i nadwyżkowych
i przekwalifikowania osób dorosłych.
- Współpraca ze szkołami i instytucjami

2014 - 2015

- Przygotowywanie opinii
do wniosków o zaopiniowanie
nowego kierunku kształcenia

Cel szczegółowy: Rozwój i promocja przedsiębiorczości
Nazwa działania

Nazwa poddziałania

1. Wsparcie dla

- Refundacja kosztów tworzenia

przedsiębiorców

nowych miejsc pracy.

Stopień wykonania
Doposażenie:
2014r.: 695.447 - 52 os.
(w tym z rezerwy Ministra:
195.700– 12 os.)
2015r.: 1.420.538 - 90 os.
Wsparcie aktywności
zawodowej osób bezrobotnych

Termin realizacji (rok)
2014

2015

Uwagi

w powiecie żnińskim (I)
RPO
Priorytet inwestycyjny 8i
„Dostęp do zatrudnienia dla
osób poszukujących pracy i
osób biernych zawodowo , w
tym długotrwale bezrobotnych
oraz oddalonych od rynku
pracy, także poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz
zatrudnienia oraz wspieranie
mobilności pracowników”
2015r.: 87.788 - 4 os.

2015

Na bieżąco

2014-2015

- Świadczenie usług doradczych dla
przedsiębiorców w zakresie zasobów
ludzkich.

- Finansowanie prac interwencyjnych,
staży, przygotowania zawodowego
dorosłych.

Prace interwencyjne:
2014r.: 676.986 - 142 os.
2014
EFS Poddziałanie 6.1.3 PO KL
2014r.: 83.444,40 - 15 os.
2014
2015r.: 533.181 - 141 os.
2015
Staże:
2014r.: 176.787 - 97 os.
2015r.: 1.811.941,03 - 385 os.

2014
2015

(w tym z rezerwy Ministra:
338.444.55 – 49 os.)
EFS Poddziałanie 6.1.3 PO KL 2014
2014r.: 5.170.785, 93 – 875 os.

Rynek pracy bez barier
Poddziałanie: 7.2.1
"Aktywizacja zawodowa i
społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym"
2014r.: 102.663,38 - 30 os.
2015r.: 127.518,08 - 30 os.
Młodość w głowie-młodość w
pracy
Poddziałanie: 7.2.1
"Aktywizacja zawodowa i
społeczna osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym"
2014r.: 105.525,14 - 26 os.
2015r.: 80.030,19 - 24 os.
Pałucka piramida aktywizacji
zawodowej
Działanie 6.1 Poprawa dostępu
do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności
zawodowej w regionie
2014r.: 24.342,04 - 12 os.
2015r.: 250.722,22 - 45 os.
Moja droga do aktywności

2014
2015

2014
2015

2014
2015

zawodowej
Działanie 6.1 Poprawa dostępu
do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności
zawodowej w regionie
2014r.: 140.671,19 - 33 os.
Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w
powiecie żnińskim (I)
PO WER
Poddziałanie 1.1.2 „Wsparcie
udzielane z Inicjatywy na
rzecz zatrudnienia ludzi
młodych”
2015r.: 1.577.097,67 - 233 os.
Wsparcie aktywności
zawodowej osób bezrobotnych
w powiecie żnińskim (I)
RPO
Priorytet inwestycyjny 8i
„Dostęp do zatrudnienia dla
osób poszukujących pracy i
osób biernych zawodowo , w
tym długotrwale bezrobotnych
oraz oddalonych od rynku
pracy, także poprzez lokalne
inicjatywy na rzecz
zatrudnienia oraz wspieranie
mobilności pracowników”
2015r.: 875.161,71 - 187 os.
Razem do przodu – ruszamy

2014

2015

2015

do pracy!
Działanie 6.1 Poprawa dostępu
do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności
zawodowej w regionie
2015r.: 187.305,23 - 32 os.

2015

- Organizacja i finansowanie szkoleń
dla bezrobotnych.

Fundusz Pracy:
2014
•
szkolenia indywidualne
– 47.057zł - 7 umów:
„Operator koparko – ładowarki
kl. III”, wszystkie typy – 1
umowa; „Operator koparki
jednonaczyniowej do 0,8m3 kl.
III” – 1 umowa; „Kwalifikacja
wstępna przyspieszona z bloku
programowego C,C1,C1E,CE”
– 3 umowy; „Operator HDS”
– 1 umowa; „Diagnosta
samochodowy” – 1 umowa.
•
2015r.
- szkolenia indywidualne 47 788zł – 12 umów:
-,, Spawanie TIG i MAG’’ – 3
osoby;
- ,,Prawo jazdy kat. C ‘’– 1
osoba;
- ,,Język migowy – poziom

2015

elementarny’’ – 1 osoba;
- ,,Kwalifikacja wstępna
przyspieszona z bloku
programowego
C,C1,CE,C1E’’ – 1 osoba;
- ,,Operator wózka
jezdniowego’’ – 2 osoby;
- ,,Palacz CO’’ – 1 osoba;
- ,,Operator koparko –
ładowarki ‘’– 1 osoba;
- ,,Diagnosta samochodowy’’ –
1 osoba;
-,, Uprawnienia energetyczne
w zakresie eksploatacji do 1
kV’’ – 1 osoba.
- bon szkoleniowy -26 787zł –
9 umów:
- Kwalifikacja wstępna
przyspieszona z bloku
programowego C,C1,CE,C1E
– 3 osoby;
- Operator walca drogowego
kl. III do 18 ton – 1 osoba;
- Operator ładowarki
jednonaczyniowej do 2,5m3 kl.
III – 1 osoba;
- Spawanie TIG i MAG – 1
osoba;
- Prawo jazdy kat. C -E – 2
osoby;
- Prawo jazdy kat. D – 1 osoba.

EFS :

2014

•
2014r. – 534 197,24zł
- ,,ABC Przedsiębiorczości’’ –
110 osób
- ,,Wykorzystanie komputera
w aktywnym poszukiwaniu
pracy’’ – 24 osoby
- ,,Podstawy księgowości i
rachunkowości’’ – 12 osób
- ,,Magazynier z obsługą
wózka jezdniowego’’ – 12
osób
- ,,Uprawnienia energetyczne
eksploatacja do 1 kV - 8 osób
- ,,Palacz kotłów CO’’ – 6
osób
- ,,Spawanie metodą MAG
(135) i TIG (141) – 8 osób
- ,,Kelner-barman z językiem
angielskim’’ – 8 osób
- ,,Profesjonalny sprzedawca z
obsługą kasy fiskalnej i
urządzeń współpracujących’’
– 8 osób
- Szkolenie z zakresu
kompetencji i umiejętności
społecznych’’ – 30 osób
- ,,Magazynier-sprzedawca z
obsługą wózka jezdniowego’’
– 12 osób
-,,Brukarz-konserwator
zieleni’’ – 9 osób
- ,,Opiekun w ośrodku pomocy
społecznej’’ – 9 osób
- ,,Kucharz’’ – 8 osób
- ,,Opiekun osób starszych i

niepełnosprawnych’’ – 8 osób
- ,,Spawanie metodą
TIG,MIG,MAG’’ – 8osób
- ,,Operator obrabiarek
skrawających’’ – 8 osób
- ,,Grafika komputerowa’’ – 6
osób
- ,,Nowoczesne wykańczanie
wnętrz w budownictwie’’ – 8
osób
- Klub Pracy -28 osób.

- Organizacja seminariów

• 2015r. – 81 217,81 zł
-,,ABC Przedsiębiorczości’’ –
24 osoby
- ,,Animator kultury’’ – 3
osoby
- ,,Kwalifikacja wstępna
przyspieszona z bloku
programowego
C,C1,C+E,C1+E’’ – 4 osoby’
- ,,Sprzedawca z obsługą
wózka jezdniowego’’ – 24
osoby

2015

Brak

2014-2015

Liczba kontaktów
pośredników pracy z
przedstawicielami zakładów

2014-2015

tematycznych dla przedsiębiorców.

- Współpraca przedsiębiorców z
pośrednikami pracy, doradcami

zawodowymi.

pracy (głównie
z Powiatu Żnińskiego):
2014r.-1822
2015r.-1821

- Organizacja giełd i targów pracy.

Liczba zorganizowanych giełd
pracy :
2014r.-58
2015r.-55

2014-2015

Powiatowe Targi Pracy Liczba wystawców
2014r.- 37
2015r. -39

2014-2015

Powiatowe Targi Pracy Liczba wolnych miejsc pracy:
2014r.- ok. 50
2015r. - ok.70

2014-2015

Powiatowe Targi Pracy Liczba ofert przygotowania
zawodowego :
2014r.- 15
2015r. -60
- Opracowywanie pakietu usług dla
pracodawców poszukujących
pracowników.

Ulotka informacyjna
„Informacje w pigułce –
Instrumenty rynku pracy
wspierające podstawowe
usługi rynku pracy oraz
wybrane formy wsparcia

2014-2015

2015

2. Promocja

- Organizacja szkoleń dostosowanych

przedsiębiorczości

do rodzaju planowanej działalności.

skierowane do osób
bezrobotnych i pracodawców”
Grupowa informacja
zawodowa „Własna firmawarsztat doradczy dla osób
planujących otwarcie własnej
działalności gospodarczej’’ – 4
grupy/ 62 osoby

- Dystrybucja środków wspierających

Na bieżąco

2014-2015

Na bieżąco

2014-2015

2014– 2015

przedsiębiorczości.

ABC Przedsiębiorczości –
EFS:
- 2014r.- 110 osób
- 2015r. – 24 osób

- Promocja elastycznych form

Brak

2015

rozpoczynanie działalności
gospodarczej.
- Udzielanie informacji o dostępnych
źródłach środków finansowych dla
wsparcia działalności.
- Organizacja szkoleń z zakresu

zatrudnienia (seminaria tematyczne dla
przedsiębiorców).

Stała współpraca w zakresie
wymiany informacji o
organizacji szkoleń i możliwości
organizacji szkoleń i
możliwościach pozyskiwania
pozyskiwania środków zewnętrznych
środków zewnętrznych na
na zakładanie/ rozszerzenie działalności
zakładanie/rozszerzenie
działalności gospodarczej.
gospodarczej: WUP w Toruniu,
- Współpraca z instytucjami w zakresie

2014-2015

Starostwo Powiatowe w Żninie,
Ekspert-Kujawy w Inowrocławiu, LGD
Pałuki w Żninie…
- Organizowanie wymiany doświadczeń

Nie organizowano

wśród nowych przedsiębiorców:
spotkania w ramach grupowych
informacji zawodowych.

- Opracowanie badania dot. firm
powstałych dzięki uzyskanym z EFS i

Brak

FP środkom na rozpoczęcie działalności
gospodarczej.

- Systematyczne weryfikowanie bazy
danych o pracodawcach
funkcjonujących na terenie Powiatu
(rodzaj działalności, kontakt, zasoby

Bieżąca aktualizacja danych
o pracodawcach w SI
SYRIUSZ

2014-2015

kadrowe…).

- Wykorzystywanie aktywnych
programów rynku pracy ułatwiających
zakładanie i prowadzenie firm
(szkolenia, refundacja organizacji

ABC Przedsiębiorczości –
EFS:
- 2014r.- 110 osób
- 2015r. – 24 osób

2014-2015

1) indywidualne konsultacje z
doradcą zawodowym
2) grupowa informacja
zawodowa „Własna firmawarsztat doradczy dla osób
planujących otwarcie własnej
działalności gospodarczej’’ – 4
grupy/ 62 osoby

2015

miejsc pracy w sektorze MSP).

- Konsultacje indywidualne dla
wszystkich osób zainteresowanych
samozatrudnieniem, w tym doradztwo
dla osób bezrobotnych przy
wypełnianiu wniosków o udzielenie
jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej.

- Opracowanie broszury informacyjnej
dot. efektywności działań
podejmowanych przez PUP w Żninie w
zakresie aktywizacji osób bezrobotnych
w okresie 2005-2010 (staże, prace
interwencyjne, roboty publiczne,
dotacje, szkolenia, przygotowanie

Nie dotyczy

zawodowe w miejscu pracy,
refundacje…).

- Opracowanie broszury informacyjnej

Nie dotyczy

dot. badania firm powstałych dzięki
uzyskanym środkom z FP i EFS w
okresie 2008-2010 i 2005-2011 itp.

Cel szczegółowy: Wyższa jakość usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie
Nazwa działania

Nazwa poddziałania

Stopień wykonania

1. Poprawa współpracy z

- Systematyczne zbieranie informacji o

pracodawcami

pożądanych przez pracodawców

Na bieżąco podczas kontaktów
pośredników pracy
z pracodawcami

Termin realizacji (rok)
2014-2015

kompetencjach zawodowych.

- Przeprowadzenie analizy potrzeb
pracodawców dot. współpracy z PUP.

Kwartalne i roczne analizy
potrzeb pracodawców na
podstawie kart kontaktu z
pracodawcami

2014-2015

- Stworzenie systemu uzyskiwania
informacji zwrotnej nt. działań PUP.

Nie dotyczy

2014-2015

Uwagi

- Organizacja seminariów

Brak

2014-2015

tematycznych dla pracodawców.
2. Aktywna społeczność

- Udział w projektach rozwijających

lokalna, rozwój

dialog i współpracę na rzecz

partnerstwa publiczno-

aktywizacji zawodowej (współpraca z

społecznego i współpracy

OPS).

z partnerami rynku pracy

- Identyfikacja organizacji
pozarządowych i nawiązanie
współpracy z jednostkami mającymi
wpływ na rynek pracy (LGD Pałuki,
Fundacja Ekspert – Kujawy).
- Określenie obszarów wspólnych
działań i realizacja wspólnych
przedsięwzięć.

Zawarto 1 porozumienie z
Powiatowym Centrum Pomocy 2014
Rodzinie w Żninie oraz 1
nowe porozumienie z OPS
dot. współpracy w zakresie
realizowania zadań na rzecz
integracji wynikającej z
realizacji projektu
systemowego PO KL
4 porozumienia zawarte
wcześniej między PUP, a OPS
aneksowano (gminy: Rogowo,
Gąsawa, Barcin, Janowiec
Wlkp.)

Zawarto 2 porozumienia z
MOPS w Żninie i GOPS w
Janowcu Wlkp. w ramach
realizacji PAI
(porozumienia określały
zasady współpracy w zakresie
realizacji programu PAI,
zgodnie z art. 62a Ustawy oraz
zasady postępowania z
klientami pomocy społecznej i
PUP w zakresie doboru,
sposobu wymiany informacji o
uczestnikach programu)
Zawarto 1 umowę z

2015

- Wymiana informacji nt. rynku pracy.

organizacją pozarządową o
powierzenie realizacji zadania
publicznego
(zlecenie realizacji zadania
publicznego z zakresu
Integracji Społecznej w
ramach PAI dla osób
bezrobotnych z III profilem
pomocy)

2015

Zadania z zakresu integracji
społecznej osób bezrobotnych
w ramach programu PAI

2015

Na bieżąco

2014-2015

Współpraca z placówkami
szkolnymi polegająca na
zorganizowaniu spotkań z
młodzieżą szkolną. W latach
2014-2015 odbyło się łącznie
25 spotkań

2014-2015

Opracowywanie raportu
Monitoringu Zawodów
Deficytowych i
Nadwyżkowych i
przekazywanie do szkół i

2014

- Spotkania doradców zawodowych z
uczniami poszczególnych placówek
edukacyjnych, określenie predyspozycji
zawodowych, przygotowanie do
wejścia na rynek pracy.

- Analiza zawodów deficytowych i
nadwyżkowych i przekazywanie
informacji nt. kierunków kształcenia,

zawodów przyszłości.

3. Rozwój kompetencji

- Określenie potrzeb szkoleniowych

zawodowych

pracowników, przygotowanie planu

pracowników PUP

szkoleń i ich realizacja.

instytucji szkoleniowych. :
2014r.
- Monitoring
zawodów deficytowych
i nadwyżkowych
w powiecie żnińskim
za rok 2013,
- Monitoring
zawodów deficytowych
i nadwyżkowych w powiecie
żnińskim za rok 2013
Część II – Absolwenci
- Monitoring
zawodów deficytowych
i nadwyżkowych
w powiecie żnińskim I półrocze 2014 roku
2015r.
- Monitoring
zawodów deficytowych
i nadwyżkowych
w powiecie żnińskim
za rok 2014
- Zawody deficytowe i
nadwyżkowe - Powiat żniński
- Informacja sygnalna za I
półrocze 2015 r.

2015

-Analiza potrzeb
szkoleniowych pracowników
PUP – zadanie realizowane
w ramach Narodowego
Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego dla Powiatu

2014-2015

Żnińskiego.
-Opracowywanie planów
szkoleniowych
poszczególnych komórek
organizacyjnych .
-Realizacja szkoleń
pracowników wg potrzeb i
posiadanych środków
finansowych.

2014-2015

Bieżąca analiza wpływających
ofert szkoleniowych.

2014-2015

2014-2015

pracowników PUP.

Badania ankietowe nt. wzrostu
kwalifikacji zawodowych po
odbytych szkoleniach.

- Organizowanie wewnętrznych szkoleń

Organizacja szkoleń
2014-2015
zamkniętych dla pracowników.

- Szczegółowa weryfikacja ofert
szkoleniowych.
- Badanie użyteczności szkoleń dla

doskonalących.
2014-2015

kwalifikacji, stopni naukowych…

Na bieżąco uzupełnianie
informacji w aktach
osobowych pracowników
o nowe zaświadczenia/
certyfikaty dot. uzyskanych
kwalifikacji zawodowych

- Aktywność zawodowo-społeczna

Udział pracowników
w konferencjach, seminariach.

2014-2015

- Monitorowanie uzyskanych

pracowników PUP (udział w

sympozjach, konferencjach,
seminariach).

- Opracowywanie zasad rekrutacji i
awansu pracowników.

- Opracowywanie zasad dokonywania
oceny pracy pracowników urzędu.

4. Usprawnienie

- Sprawny przepływ informacji

organizacji urzędu

wewnątrz urzędu.

- Rozwój i usprawnienie obsługi
klienta: (punkt informacyjny, salonik
internetowy, indywidualne spotkania z
psychologiem).
- Opracowywanie i wdrażanie

Opracowany został i
2014-2015
obowiązuje Regulamin naboru
pracowników w PUP w Żninie.
Zasady awansu uregulowane
są w Regulaminie
Wynagradzania Pracowników
w PUP w Żninie

Obowiązuje Regulamin
przeprowadzania okresowych
ocen kwalifikacyjnych.

2014-2015

-Prawidłowy przepływ
informacji pomiędzy
poszczególnymi komórkami
organizacyjnymi urzędu

2014-2015

-Bieżące udzielanie informacji
w punkcie informacyjnym i
wydawanie zaświadczeń.
Możliwość korzystania z
komputera i dostępu do
Internetu.

- Redagowanie Newslettera

2014-2015

2014

programu informacyjnego (biuletyny,
plakaty, ulotki, Internet).

Klubu Pracy w roku 2014r. –
5 wydań w wersji
elektronicznej;
- Redagowanie Newslettera
2014
CAZ w roku 2014r. – 6
wydań w wersji elektronicznej;
- Redagowanie Newslettera
2015
CAZ w roku 2015r. – 6
wydań w wersji elektronicznej;
- Udostępnianie informacji i
elektronicznych baz danych
(m. in. ulotek informacyjnych
nt. PUP w Żninie, Klubu
Pracy, informacji o naborach
na szkolenia i projekty, oferty
pracy, materiały informacyjne,
których celem było
wyposażenie w wiedzę nt.
poszukiwania zatrudnienia);

2014-2015

- Ulotka informacyjna Klubu
2014-2015
Pracy oraz plakaty informujące
o kwartalnej ofercie Klubu
Pracy.
- pomoc w technicznej
realizacji plakatów, broszur i
innych materiałów
promocyjnych, łączy
internetowych

2014-2015

- Doskonalenie wizerunku strony

Na bieżąco

2014-2015

Na bieżąco

2014-2015

Na bieżąco

2014-2015

Brak

2014-2015

internetowej PUP i systematyczna
aktualizacja danych.
- Wspieranie inicjatyw organizacji
pozarządowych, instytucji
szkoleniowych na rzecz aktywizacji
osób bezrobotnych. (współpraca przy
realizacji projektów dla grup osób
bezrobotnych współfinansowanych ze
środków EFS).
- Współpraca z Powiatową Radą
Zatrudnienia wykonującą zadania
Powiatowej Rady Rynku Pracy
- Organizowanie „spotkań językowych”
dla osób bezrobotnych i poszukujących
pracy w zakresie nauki podstaw języka
angielskiego i niemieckiego

