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CZAS
ZAWODOWCÓW

W numerze:

Planowane zmiany w urzêdach pracy
Czas zawodowców - wielkopolskie kszta³cenie zawodowe
Podsumowanie projektu systemowego AKTYWNI
Harmonogramy zajêæ aktywizacyjnych i szkoleñ
w Klubie Pracy oraz doradczych porad zawodowych na I kwarta³ 2014r.
Informacja o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

ID¥ ZMIANY...
W 2014 roku planowane s¹ znacz¹ce zmiany w obszarze aktywizacji
zawodowej osób pozostaj¹cych bez pracy.
Pojawi¹ siê nowe mo¿liwoœci wsparcia osób bezrobotnych:
·grant na telepracê instrument kierowany do pracodawcy zatrudniaj¹cego w formie telepracy, w szczególnoœci
bezrobotnych rodziców ma³ych dzieci;
·œwiadczenie aktywizacyjne przyznawane pracodawcom za zatrudnienie bezrobotnych powracaj¹cych na rynek
pracy po przerwie zwi¹zanej z wychowywaniem dziecka;
·po¿yczki na utworzenie stanowiska pracy;
·po¿yczki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej, tak¿e dla absolwentów oraz studentów ostatnich lat;
·trójstronne umowy szkoleniowe na indywidualne podnoszenie lub zmianê kwalifikacji.
Planowane zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bêd¹cej g³ównym aktem
prawnym reguluj¹cym kwestie zwi¹zane z bezrobociem i ³agodzeniem jego skutków, zak³adaj¹ tak¿e
szczególne formy wsparcia dla m³odych bezrobotnych do 30 roku ¿ycia oraz dla bezrobotnych po 50 roku
¿ycia oraz zachêty dla pracodawców, którzy zatrudni¹ te osoby.
Zmiany nast¹pi¹ tak¿e w zakresie dostêpu osób bezrobotnych do poszczególnych form pomocy oferowanej przez
urzêdy pracy. Ka¿da osoba bezrobotna zarejestrowana w powiatowym urzêdzie pracy, zostanie
przyporz¹dkowana do jednej z kilku grup. Podstawowe kryterium przyporz¹dkowania stanowiæ bêdzie tzw.
oddalenie od rynku pracy. Ka¿dej grupie odpowiadaæ bêdzie odrêbny profil pomocy.
Nowoœci¹ bêdzie tak¿e realizacja Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), skierowanego do bezrobotnych
korzystaj¹cych ze œwiadczeñ pomocy spo³ecznej. PAI bêdzie realizowany wspólnie z oœrodkami pomocy
spo³ecznej. Podstawowymi narzêdziami bêd¹ prace spo³ecznie u¿yteczne oraz dzia³ania z zakresu integracji
spo³ecznej takie jak specjalistyczne poradnictwo, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia, w wymiarze
co najmniej 10 godzin tygodniowo.
Zmieni siê tak¿e sposób funkcjonowania urzêdów pracy. Przede wszystkim musz¹ one zmieniæ sposób
udzielania wsparcia i pomocy klientom urzêdu, zarówno indywidualnym (osoby bezrobotne i poszukuj¹ce
pracy) jak i instytucjonalnym (pracodawcy). Podstaw¹ pracy z klientem bêdzie ustalenie doradcy klienta, czyli
pracownika urzêdu, który bêdzie zajmowa³ siê swoim klientem od pocz¹tku do koñca. Ma to na celu lepsz¹
obs³ugê klientów i pe³niejsze, a jednoczeœnie bardziej zindywidualizowane zaspokojenie potrzeb. Urzêdy pracy
bêd¹ rozliczane z efektywnoœci i skutecznoœci dzia³añ, która bêdzie mia³a wp³yw na wynagrodzenia
pracowników.
Przedstawione powy¿ej zmiany zawarte s¹ w projekcie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, który jest obecnie rozpatrywany przez parlament.
Wed³ug zapowiedzi Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej nowe przepisy powinny wejœæ w ¿ycie
w pierwszej po³owie 2014 roku.

Wa¿na informacja dotycz¹ca
porad grupowych i zajêæ aktywizacyjnych
zaplanowanych na I kwarta³ 2014r.
Na urzêdowej stronie internetowej www.pupwagrowiec.pl zosta³y umieszczone harmonogramy doradczych porad
grupowych oraz zajêæ aktywizacyjnych w Klubie Pracy zaplanowane do realizacji w I kwartale 2014r. Osoby zainteresowane
udzia³em w tych us³ugach rynku pracy, mog¹ zapisywaæ siê na nie:
- osobiœcie u doradców zawodowych (stanowisko 5 i 8 - parter PUP oraz pok. 102 - I piêtro PUP) i lidera Klubu Pracy (sala 304/ III
piêtro PUP);
-za poœrednictwem poczty elektronicznej: malgorzata.gogolewska@pupwagrowiec.pl (doradca zawodowy)
lub piotr.malczewski@pupwagrowiec.pl (lider Klubu Pracy);
- telefonicznie pod numerami telefonów: 67 /26 21 081 wew. 263, 274, 269 (doradcy zawodowi) oraz 260 (lider KP).
ZAPRASZAMY do korzystania z us³ug doradczo - aktywizacyjnych !!!
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AKTYWNI
w Powiecie W¹growieckim
Realizowany przez Urz¹d Pracy w W¹growcu projekt systemowy
pn. AKTYWNI, od 2008 roku wspiera bezrobotnych mieszkañców naszego
powiatu. W 2014 roku nast¹pi kolejna edycja jego realizacji.
Powiatowy Urz¹d Pracy w W¹growcu od 2008 roku realizuje projekt AKTYWNI, wspó³finansowany ze œrodków
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Od pocz¹tku realizacji projekt
skierowany jest do osób bezrobotnych zamieszkuj¹cych teren Powiatu W¹growieckiego. Wsparciem w ramach projektu
objête zosta³y przede wszystkim osoby znajduj¹ce siê w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. d³ugotrwale bezrobotne,
bez kwalifikacji zawodowych, bez doœwiadczenia zawodowego, bez wykszta³cenia œredniego, powy¿ej 50 roku ¿ycia,
niepe³nosprawne oraz osoby m³ode do 24 roku ¿ycia (zgodnie z okreœlonymi grupami docelowymi). Celem projektu
AKTYWNI jest pomoc tym osobom, które maj¹ najwiêksze trudnoœci zwi¹zane z wejœciem, powrotem i utrzymaniem siê
na rynku pracy. Projekt zak³ada mo¿liwoœæ skorzystania ze sta¿u, szkoleñ czy te¿ uzyskania œrodków na otwarcie
dzia³alnoœci gospodarczej. Dla osób doje¿d¿aj¹cych na sta¿ czy szkolenie za³o¿ono mo¿liwoœæ ubiegania siê o zwrot
kosztów dojazdu.

Od 2008 roku wsparciem zosta³o objêtych 2166 osób,
które mia³y mo¿liwoœæ skorzystania ze sta¿y, przygotowania
zawodowego, szkoleñ czy te¿ dofinansowania rozpoczêcia
dzia³alnoœci gospodarczej (dodatkowo równie¿ z us³ugi
poœrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego).

W latach 2008-2013 w ramach projektu AKTYWNI zrealizowano 26 profili szkoleñ grupowych, a w szkoleniach wziê³o
udzia³ 839 osób.
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Od 2011 roku po zakoñczeniu udzia³u w programie zatrudnienie uzyska³o 519 osób (stan na dzieñ 13.12.2013 roku),
spoœród 912 które zakoñczy³y swój udzia³.

Ka¿dego roku do osób, które zakoñczy³y udzia³ w projekcie wysy³ane s¹ ankiety. Celem ankiety jest uzyskanie
informacji na temat tego, jak atrakcyjny jest projekt dla osób bior¹cych w nim udzia³ oraz jak udzia³ w projekcie wp³yn¹³
na jego uczestników. W latach 2008-2012 z wys³anych 1698 ankiet wróci³o do Urzêdu 484, tj. nieca³e 30%.

Zarówno wœród kobiet
i mê¿czyzn projekt
w najwiêkszym stopniu przyczyni³ siê do zwiêkszenia
kwalifikacji i umiejêtnoœci, nastêpnie zdobycia
doœwiadczenia zawodowego oraz zwiêkszenia szans na
rynku pracy.

Wiêkszoœæ respondentów, którzy wziê li
udzia³ w badaniach , jest z adowolona
z udzia³u w projekcie

Projekt AKTYWNI zakoñczy siê w grudniu 2014 roku. W przysz³ym roku bêdziemy mogli zaoferowaæ udzia³ w sta¿u,
szkoleniu lub wsparcie finansowe na otwarcie w³asnej firmy tym osobom, które nie bra³y udzia³u w projekcie w latach
2008 – 2013. Serdecznie zapraszamy!!
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Informacje statystyczne o lokalnym rynku pracy
w Powiecie W¹growieckim
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP W¹growiec w latach 2000 – XI 2013
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Osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy
- Powiat W¹growiecki (30 XI 2013r.)
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SZKOLENIA
- to siê op³aca!
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Wspieramy innych
czyli..
napisali o nas

Ogólnopolskie czasopismo „Doradca zawodowy” przeznaczone jest
dla wszystkich tych, którzy pomagaj¹ i wspieraj¹ innych w rozwoju
edukacyjno-zawodowym czy rozwoju osobistego potencja³u.
Na jego ³amach zaprezentowano - jako dobr¹ praktykê
doœwiadczenia i dzia³ania naszego Urzêdu.

Odbiorcami kwartalnika s¹: doradcy zawodowi, coachowie kariery, nauczyciele,
wychowawcy, rodzice i specjaliœci us³ug rynku pracy. W ka¿dym z jego numerów poruszana
jest inna problematyka zwi¹zana z obszarem: kariery –psychologii – rynku pracy. Na ³amach
“Doradcy zawodowego” g³os zabieraj¹ zarówno teoretycy, jak i praktycy, osoby kreatywne,
decydenci oraz prawdziwi pasjonaci w swoich dzia³aniach. To w³aœnie oni ukazuj¹ nowe i
ciekawe rozwi¹zania, wspieraj¹c tym samym rozwój zawodowy specjalistów w powy¿szych
obszarach, a tak¿e pokazuj¹c jak w praktyce wygl¹da wdra¿anie nowoczesnego coachingu i
doradztwa kariery.
Rubryka „Wspieramy innych” w numerze 3 (24)/2013 tego¿ kwartalnika, zawiera interesuj¹cy artyku³ dotycz¹cy
innowacyjnego dzia³ania Klubu Pracy, funkcjonuj¹cego w Powiatowym Urzêdzie Pracy w W¹growcu.
Zapraszamy do lektury!

Ogólnopolski monitoring zawodów
deficytowych i nadwy¿kowych
w 2012r.
Departament Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej opublikowa³ na podstawie powiatowych i
wojewódzkich monitoringów - zestawienie zawodów deficytowych i nadwy¿kowych w Polsce za 2012r. Wed³ug
specjalistów MPiPS, w dalszym ci¹gu na wszystkich lokalnych rynkach pracy sytuacja pozostaje trudna i utrzymuje siê
przewaga zawodów nadwy¿kowych nad deficytowymi. Wœród zawodów nadwy¿kowych w wiêkszoœci województw
wymieniæ nale¿y przede wszystkim techników, zw³aszcza: techników ekonomistów, techników gospodarstwa
domowego, techników rolników, techników hotelarstwa, techników mechanizacji rolnictwa, techników
organizacji us³ug gastronomicznych, techników technologii odzie¿y i techników ogrodników. Ponadto wœród
zawodów pojawiaj¹cych siê coraz czêœciej w rankingach zawodów nadwy¿kowych w województwach znalaz³y siê te¿
zawody z grupy specjaliœci, czyli: socjolog, ekonomista, politolog, matematyk, pedagog oraz filolog. Wiêcej
informacji pod adresem:
Http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raportysprawozdania/rynek-pracy/zawody-deficytowe-i-nadwyzkowe

INFORMACJA SKIEROWANA
DO PRZEDSIÊBIORCÓW I OSÓB
ZAINTERESOWANYCH ZA£O¯ENIEM
DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ !!!
Rozpoczê³y siê dy¿ury przedstawicieli WARP-u w Starostwie Powiatowym w W¹growcu
W ramach wspó³pracy ze Starostwem Powiatowym w W¹growcu, Wielkopolska Agencja Rozwoju
Przedsiêbiorczoœci Sp. z o.o. rozpoczyna cykl dy¿urów dla MŒP. Wszyscy zainteresowani przedsiêbiorcy lub osoby
zamierzaj¹ce za³o¿yæ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ bêd¹ mogli uzyskaæ bezp³atne informacje nt. wsparcia
finansowego z unijnych œrodków, zw³aszcza z Inicjatywy JEREMIE, w ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca. Wszelkie
dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod numerem tel.: 61 6563500 w. 327 (WARP) lub 67 2680529 (Starostwo
Powiatowe w W¹growcu). Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !
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Rzemieœlnicze zawody przysz³oœci
Powiatowy Urz¹d Pracy oraz funkcjonuj¹ce w W¹growcu M³odzie¿owe Centrum
Kariery Ochotniczych Hufców Pracy od dawna prowadz¹ partnerskie dzia³ania
doradcze skierowane szczególnie do ludzi m³odych do 25 roku ¿ycia. Ostatnim
wspólnym przedsiêwziêciem by³y paŸdziernikowe Targi Pracy „Rzemieœlnicze
zawody przysz³oœci”.
15 paŸdziernika 2013r. w siedzibie w¹growieckiego Cechu Rzemios³ Ró¿nych odby³y siê z organizowane przez M³odzie¿owe
Centrum Kariery OHP Targi Pracy „Rzemieœlnicze zawody przysz³oœci”. Realizacja przedsiêwziêcia odby³a siê przy wspó³pracy
z Powiatowym Urzêdem Pracy oraz dzia³aj¹cymi na terenie powiatu rzemieœlnikami prowadz¹cymi praktyczn¹ naukê
zawodu. Targi skierowane by³y do m³odzie¿y szkó³ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, ale tak¿e do m³odych osób
bezrobotnych, zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym i pochodz¹cych z terenów wiejskich.
Podczas Targów m³odzie¿ mog³a obejrzeæ film instrukta¿owy, otrzymaæ informacje o zawodach rzemieœlniczych, a tak¿e
skorzystaæ z ofert praktyk zawodowych bezpoœrednio od pracodawców zgromadzonych na sali, a od doradcy z Cechu
Rzemios³ mog³a uzyskaæ informacje o sposobie kontynuowaniu nauki w celu zdobycia zawodu. Ponadto mo¿liwe by³o
skorzystanie z porad oraz uzyskanie od doradców zawodowych OHP Pi³a i PUP W¹growiec diagnozy swych predyspozycji
zawodowych, a tak¿e uzyskanie informacji na temat podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo
w krajowych i unijnych programach aktywizacyjnych. Z mo¿liwoœci zapoznania siê z ofert¹ kszta³cenia praktycznego,
a tak¿e z doradztwa zawodowego OHP i PUP, skorzysta³o prawie 200 osób pochodz¹cych z ró¿nych zak¹tków powiatu
w¹growieckiego.

CZAS ZAWODOWCÓW
Szybkie i proste znalezienie praktyk zawodowych i sta¿y przez m³odzie¿ oraz ³atwe dopasowanie kompetencji
poszukiwanych przez pracodawców przysz³ych pracowników - to cel przyœwiecaj¹cy realizacji projektu
„Czas zawodowców wielkopolskie kszta³cenie zawodowe” prowadzony przez Politechnikê Poznañsk¹.
„Czas zawodowców wielkopolskie kszta³cenie zawodowe” to projekt systemowy realizowany w ramach Priorytetu IX
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki (Dzia³anie 9.2), przez Samorz¹d Województwa Wielkopolskiego oraz Politechnikê
Poznañsk¹. Projekt stanowi rozwiniêcie realizowanego w ostatnich latach przedsiêwziêcia pod nazw¹ „Wielkopolski
system monitorowania i prognozowania”, którego istot¹ by³o opracowanie innowacyjnego systemu zbierania
i monitorowania informacji o kompetencjach oraz umiejêtnoœciach zawodowych w kontekœcie rynku pracy.
Projekt „Czas zawodowców” stanowi wspólne poszukiwania rozwi¹zañ i pomys³ów na now¹ szko³ê zawodow¹.
Celem g³ównym projektu jest: stworzenie, rozwój i upowszechnienie wielkopolskiego systemu doradztwa edukacyjnozawodowego Zawodowcy oraz opracowanie innowacyjnych programów kszta³cenia modu³owego w szeœciu zawodach
na poziomie technika i wdro¿enie ich w 35 szko³ach, tak¿e w systemie kszta³cenia e-learningowego.
Projektodawca dziêki platformie cyfrowej umo¿liwia kontakt
uczniom techników i szkó³ zawodowych z wielkopolskimi
pracodawcami, b ê d ¹ cymi
organizatorami praktyk
zawodowych i sta¿y. Dodatkowo, pozwala na odbycie
nowatorskich praktyk zawodowych w dwóch utworzonych na
terenie województwa wielkopolskiego nowoczesnych
l a b o rato r i a c h sz ko l e n i ow yc h ( Poz n a ñ i P i ³ a )
i przeprowadzenie dodatkowych zajêæ dla uczniów w oparciu
o opracowane nowoczesne programy kszta³cenia w
zawodach: technik logistyk, technik mechatronik, technik
organizacji reklamy, technik ekonomista, technik
www.zawodowcy.org
informatyk i technik handlowiec.
Zaplanowane w projekcie dzia³ania doprowadz¹ do wdro¿enia
formy nauczania zapewniaj¹cej wy¿sz¹ skutecznoœæ
kszta³cenia i jednoczeœnie spowoduj¹ zmniejszenie
dysproporcji edukacyjnych wielkopolskich szkó³ wzglêdem
szkó³ w innych regionach europejskich.
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Cz³owiek - najlepsza inwestycja
Program Operacyjny Kapita³ Ludzki
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Dzia³anie 6.1 Poprawa dostêpu do zatrudnienia
oraz wspieranie aktywnoœci zawodowej w regionie
Poddzia³anie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich
urzêdów pracy w realizacji zadañ na rzecz
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

Profesjonalna kadra to projekt realizowany przez Powiatowy Urz¹d Pracy
w W¹growcu w okresie od 01.08.2012r. do 31.12.2014r. przy wsparciu Unii Europejskiej, a dok³adniej Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego. Celem g³ównym projektu jest podniesienie jakoœci dzia³añ zwi¹zanych z aktywizacj¹ zawodow¹
osób bezrobotnych i poszukuj¹cych pracy w PUP W¹growiec. Osi¹gniêcie tego celu bêdzie mo¿liwe poprzez realizacjê
celów szczegó³owych, do których nale¿¹: utrzymanie korzystnej liczby poœredników pracy i doradców zawodowych
w PUP W¹growiec w okresie od 01.08.2012r. do31.12.2014r. oraz zwiêkszenie dostêpnoœci klientów PUP W¹growiec
do us³ug rynku pracy w zakresie poœrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w okresie od 01.08.2012r.
do 31.12.2014r.
W zwi¹zku z za³o¿onymi celami, w ramach projektu realizowane jest wsparcie dla instytucji zwi¹zane
z finansowaniem wynagrodzeñ 4 pracowników (3 poœredników pracy i 1 doradcy zawodowego), a tak¿e
przeprowadzeniem i weryfikacj¹ 2 badañ ankietowych oraz dzia³aniami promocyjnymi, m.in.: wydaniem niniejszego
bezp³atnego biuletynu informacyjnego dla Klientów Urzêdu Pracy. Koszt realizacji projektu wynosi ogó³em
311.164,20PLN (œrodki publiczne), z czego: 264.489,57PLN (85%) to wk³ad wspólnotowy UE /EFS, a 46.674,63PLN
(15%) to wk³ad w³asny projektodawcy. Projekt Profesjonalna kadra jest kontynuacj¹ wczeœniejszych projektów
wspó³finansowanych ze œrodków UE-EFS, tj.: Lepsza kadra [realizacja w latach 2010-2012 / wartoœæ
projektu=470.570,00PLN] i Dobra kadra [realizacja w latach 2008-2009 / wartoœæ projektu= 84.000,00PLN), które by³y
tak¿e nakierowane na wsparcie dla instytucji (wspó³finansowanie wynagrodzenia pracowników doradców
zawodowych i poœredników pracy), a tak¿e zawiera³y wsparcie dla pracowników kluczowych oraz innych zajmuj¹cych
siê bezpoœredni¹ aktywizacj¹ zawodow¹ Klientów Powiatowego Urzêdu Pracy (szkolenia oraz studia podyplomowe).

Powiatowy Urz¹d Pracy w W¹growcu
tel./fax 67 / 2621081
powa@praca.gov.pl
www.pupwagrowiec.pl
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