Załącznik
do Uchwały Nr VII/36/15
Rady Powiatu Pabianickiego
z dnia 26 marca 2015 roku

Powiatowy program promocji zatrudnienia
i aktywizacji lokalnego rynku pracy 2015
Powiatowy program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy wskazuje najistotniejsze działania, jakie będą podejmowane w powiecie pabianickim w zakresie aktywnej polityki rynku pracy oraz określa
grupy bezrobotnych wymagających szczególnego wsparcia. Zaplanowane w Programie zadania stanowią odpowiedź na aktualne potrzeby i uwarunkowania lokalnego rynku pracy.

1. Formalno-prawne warunki wdrażania Programu
Od maja ubiegłego roku wszelkie działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach są
realizowane w oparciu o znowelizowane przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Nowelizacja ta wniosła istotne zmiany w zakresie funkcjonowania służb zatrudnienia, zmieniła sposób organizacji urzędów pracy oraz stworzyła nowe możliwości
aktywizacyjne na rynku pracy.
Wśród najistotniejszych zmian należy wskazać wprowadzenie w życie przepisów dedykowanych młodym bezrobotnym. Inicjatywa ustanowienia „Gwarancji dla młodzieży” jest częścią „Pakietu na rzecz
zatrudnienia” opracowanego przez Komisję Europejską w odpowiedzi
na coraz wyższy poziom bezrobocia ludzi młodych w Europie. Inicjatywa ma zagwarantować wszystkim młodym osobom poniżej 25 roku
życia, które nie mają zatrudnienia oraz nie uczestniczą w kształceniu
lub szkoleniu dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu 4 miesięcy od zakończenia edukacji lub utraty pracy. W przypadku osób zarejestrowanych
w PUP czas liczony jest od daty rejestracji.
Do realizacji „Gwarancji dla młodzieży” zobligowane są wszystkie
państwa członkowskie Unii Europejskiej. Realizacja programu ma się
przyczynić do odwrócenia negatywnej tendencji w zatrudnianiu młodzieży w całej Unii.
W 2015 roku zmianie ulegną zasady realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty
UE będą finansowane zgodnie z perspektywą budżetową 2014-2020.

Środki EFS, dostępne dla PUP, będą wdrażane dwutorowo tj. w ramach:
•
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020 (PO WER) - następcy Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013;
•
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (RPO WŁ).
PO WER nie jest prostą kontynuacją PO KL, który w latach 20072013 skupiał wszystkie środki Europejskiego Funduszu Społecznego. W perspektywie finansowej 2014-2020 Program Wiedza Edukacja Rozwój stanowi uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach którego finansowane są przedsięwzięcia dedykowane osobom powyżej 30 roku życia. W PO WER, w pierwszej osi
priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy”, wsparcie kierowane jest
bezpośrednio do osób poniżej 30 roku życia.
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Realizacja PO WER, poza środkami EFS, będzie wspierana środkami Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – Youth Employment Initiative (YEI). YEI ma stanowić finansowe uzupełnienie realizacji „Gwarancji dla młodzieży” i wzmacniać wsparcie udzielane za
pośrednictwem funduszy strukturalnych.
„Gwarancje dla młodzieży” z wykorzystaniem środków Inicjatywy
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych będą realizowane wyłącznie
w województwach, w których stopa bezrobocia młodzieży na koniec

2012 roku według Eurostat przekroczyła 25%, tj. w województwie
dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim,
małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim
i zachodniopomorskim.
Ze względu na stopień zaawansowania prac w województwie łódzkim nad wdrożeniem PO WER oraz RPO WŁ, w 2015 roku w pierwszej kolejności zostaną uruchomione projekty skierowane do młodszej grupy wiekowej.

2. Cel oraz wskaźniki realizacji Programu
Celem Powiatowego programu promocji zatrudnienia
i aktywizacji lokalnego rynku pracy na rok 2015 jest
podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz
zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych z powiatu pabianickiego poprzez tworzenie i utrzymanie
miejsc pracy oraz przystosowanie osób bezrobotnych
do wymogów współczesnego rynku pracy.

Planowane działania grupują się wokół
następujących priorytetów:

1. Zwiększenie szans w wejściu na rynek pracy osób do 30 roku życia
2. Wydłużenie okresu aktywności zawodowej osób po 50 roku życia
3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez ograniczenie długotrwałego bezrobocia
oraz wspieranie integracji zawodowej osób niepełnosprawnych
4. Wspieranie zatrudnienia kobiet oraz godzenia obowiązków rodzinnych z zawodowymi rodziców i opiekunów
5. Promocja samozatrudnienia oraz kreatywnych postaw na rynku pracy wśród osób bezrobotnych
6. Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy
7. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych oraz działań wpływających
na poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników i pracodawców do zmian zachodzących
w gospodarce
8. Inicjowanie programów wynikających z bieżących potrzeb lokalnego rynku pracy
9. Wzmocnienie obsługi lokalnego rynku pracy

Powiatowy program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy wskazuje najistotniejsze działania, jakie będą podejmowane
w powiecie pabianickim w zakresie aktywnej polityki rynku pracy oraz
określa grupy bezrobotnych wymagających szczególnego wsparcia.
Zaplanowane w Programie zadania stanowią odpowiedź na aktualne
potrzeby i uwarunkowania lokalnego rynku pracy.
W związku z nowymi możliwościami, jakie wprowadziła nowelizacja
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w Programie na 2015 rok wskazano nowe zadanie, którego celem jest wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych oraz działań mających wpływ na poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników i pracodawców do zmian zachodzących w gospodarce. Realizację wskazanego priorytetu, w części dotyczącej pracowników i pracodawców, umożliwią nam środki Krajowego Funduszu Szkoleniowe-
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go przyznane na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia
ustawicznego.
Zakres priorytetowych działań rozszerzono również o zadanie związane z inicjowaniem programów wynikających z bieżących potrzeb
lokalnego rynku pracy w ramach, którego podejmowane będą działania mające na celu wsparcie osób niewymienionych w priorytetowych
grupach bezrobotnych.
Planowane przedsięwzięcia wpisują się w kontekst dokumentów strategicznych o zasięgu krajowym i regionalnym oraz dokumentów UE.
Do osiągnięcia zamierzeń zapisanych w poszczególnych priorytetach
posłużą instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, natomiast do oceny realizacji programu wykorzystane zostaną następujące wskaźniki:

Lp.

Nazwa wskaźnika

Wartość docelowa

Wskaźniki produktu
1. Liczba osób korzystających z porady zawodowej

200

2. Liczba osób korzystających z porady bądź informacji grupowej

50

3. Liczba osób objętych zajęciami komputerowymi

100

4. Liczba osób objętych szkoleniami

257

5. Liczba osób objętych stażami, w tym w ramach bonów stażowych

747

6. Liczba osób objętych zatrudnieniem subsydiowanym, z wyłączeniem działalności gospodarczej

385

7. Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej
8. Liczba osób korzystających z prac społecznie użytecznych
9. Liczba osób biorących udział w Programie Aktywizacja i Integracja

W 2015 roku, wzorem lat ubiegłych, szczególny nacisk zostanie
położony na uzyskanie możliwie najwyższego wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, bowiem od niego będzie zależała wielkość środków, jakie w przyszłym roku otrzymamy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych.
Zagwarantowanie osiągnięcia określonych wskaźników efektywności
zatrudnieniowej będzie podstawowym warunkiem otrzymania przez
urząd środków EFS na realizację projektów o charakterze systemowym, które od 2015 roku będą realizowane w ramach PO WER oraz
RPO WŁ.
Obecnie dysponujemy jedynie założeniami dotyczącymi wymaganej
efektywności w PO WER. Zgodnie z nimi, aplikując o środki na realizację projektu, jesteśmy zobowiązani do zadeklarowania efektywności zatrudnieniowej na poziomie:
•
17% w przypadku uczestników niepełnosprawnych;
•
35% w przypadku uczestników długotrwale bezrobotnych;
•
36% w przypadku uczestników o niskich kwalifikacjach zawodowych;
•
43% w przypadku uczestników niekwalifikujących się do żadnej
z ww. grup.
WUP w Łodzi może zdecydować o obniżeniu minimalnych poziomów
efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych
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o 5 punktów procentowych w przypadku powiatów, w których stopa
bezrobocia rejestrowanego przekracza średnią wojewódzką przy jednoczesnym podniesieniu minimalnych poziomów efektywności zatrudnieniowej dla poszczególnych grup docelowych o 5 punktów procentowych w przypadku powiatów, w których stopa bezrobocia rejestrowanego jest niższa niż średnia wojewódzka. Decyzja w tym zakresie podana zostanie przez WUP w informacji o naborze projektów,
który planowany jest w marcu 2015 roku.
Aktualnie nie dysponujemy jeszcze wskaźnikami obowiązującymi dla
projektów realizowanych w ramach RPO WŁ.
Sukces realizacji programu będzie uzależniony od wielkości posiadanych zasobów finansowych. W 2015 roku kluczowe źródło finansowania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu będą stanowiły środki Algorytmu oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W dyspozycji PUP pozostanie kwota środków EFS przyznana na realizację
programów o charakterze systemowym ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób bezrobotnych oraz umożliwiających rozwój potencjału instytucjonalnego PUP w Pabianicach. Realizacja programu
zostanie wsparta środkami KFS, PFRON oraz środkami pozyskanymi z Rezerwy MPiPS.
Zaletą Programu jest jego elastyczny charakter, który pozwala na
swobodne przemieszczanie środków w zależności od aktualnych potrzeb i uwarunkowań.
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3. Usługi i instrumenty rynku pracy
Obsługa osób zarejestrowanych w urzędzie będzie
prowadzona według wdrożonego w 2014 roku nowego modelu świadczenia pomocy klientom PUP. Będzie
również oparta o usługi i instrumenty przewidziane
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Model świadczenia pomocy klientom
Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach

Każdej osobie rejestrującej się w urzędzie zostanie przydzielony indywidualny doradca klienta,
którego zadaniem będzie stała opieka nad bezrobotnym lub poszukującym pracy

Wszyscy nowo zarejestrowani zostaną poddani profilowaniu w wyniku, którego każdemu bezrobotnemu zostanie
przydzielony jeden z trzech profili pomocy

Po ustaleniu profilu pomocy doradca klienta poinformuje swojego podopiecznego, z jakich usług i instrumentów
oferowanych przez PUP może skorzystać

W celu zdiagnozowania ścieżki rozwoju zawodowego dla każdego bezrobotnego, w ciągu 60 dni od zarejestrowania,
zostanie przygotowany Indywidualny Plan Działania dostosowany do przydzielonego profilu pomocy

Osoby mające problem z określeniem własnych potrzeb zawodowych zostaną skierowane
do doradcy zawodowego celem uzyskania pomocy w planowaniu kariery zawodowej, wyborze zawodu,
a także uzyskania informacji o możliwościach kształcenia i szkolenia zawodowego

Doradca klienta pomoże swoim podopiecznym, stosownie do ich potrzeb, uzyskać pomoc od pracowników
urzędu pracy, którzy są przygotowani do świadczenia specjalistycznego wsparcia oraz poinformuje
o dostępnych ofertach pracy
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Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe

Pośrednictwo pracy

Poradnictwo zawodowe

Jest to podstawowa usługa świadczona podczas wizyty u doradcy
klienta. Polega przede wszystkim na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu zatrudnienia poprzez informowanie o dostępnych ofertach pracy. Pośrednictwo pracy to także
pomoc świadczona pracodawcom w zrekrutowaniu pracowników
o odpowiednich kwalifikacjach.

Poradnictwo zawodowe polega m.in. na udzielaniu pomocy osobie
bezrobotnej lub poszukującej pracy w poznaniu jej predyspozycji,
umiejętności i kwalifikacji w odniesieniu do wymogów i warunków
oferowanych przez pracodawców. Doradca zawodowy pomaga
w wyborze lub zmianie zatrudnienia oraz określa kierunki dalszego
doskonalenia i rozwoju zawodowego w celu jak najlepszego dostosowania kwalifikacji do aktualnego zapotrzebowania pracodawców.

Podstawowe działania bezinwestycyjne związane z aktywizacją osób bezrobotnych i poszukujących pracy
w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego
Lp.

Zadanie

Sposób realizacji
1.

I

II

III

Aktywizacja
w ramach poradnictwa
indywidualnego

Aktywizacja
w ramach poradnictwa
grupowego

Aktywizacja
zawodowa w ramach
pośrednictwa pracy

Porady zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, w tym m.in.:
•
pomoc w rozwiązywaniu problemów zawodowych,
•
kierowanie na badania lekarskie i psychologiczne,
•
pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych,
•
przeprowadzanie badań psychologicznych określających predyspozycje zawodowe
i cechy psychofizyczne,
•
udzielanie informacji o formach pomocy oferowanej przez PUP, o zawodach, sytuacji na rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i przekwalifikowania,
•
informowanie o prawach i obowiązkach osób bezrobotnych oraz poszukujących
pracy,
•
prowadzenie działań w Sali Informacji Zawodowej, w tym:
•
udostępnianie teczek zawodów, przewodników zawodowych, informatorów
szkolnych i innych materiałów dotyczących rynku pracy,
•
oferowanie bezpłatnego dostępu do Internetu, telefonu i prasy codziennej
w celu poszukiwania pracy,
•
pomoc w pisaniu listów motywacyjnych, życiorysów CV i innych dokumentów
aplikacyjnych,
•
informowanie na temat możliwości podejmowania działalności gospodarczej.

1.
2.

Udzielanie porad grupowych oraz informacji grupowych.
Prowadzenie zajęć z zakresu obsługi komputera i podstawowych programów biurowych
dla bezrobotnych i poszukujących pracy.

1.

Inicjowanie i organizowanie kontaktów osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy
z pracodawcami.
Przypisywanie bezrobotnych do poszczególnych doradców klienta.
Ustalanie profili pomocy dla bezrobotnych.
Tworzenie Indywidualnych Planów Działania dla osób bezrobotnych.
Informowanie o formach pomocy oferowanej przez PUP.
Organizacja giełd pracy.
Kierowanie bezrobotnych i poszukujących pracy do skorzystania z poradnictwa i informacji zawodowej.
Podejmowanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami.
Świadczenie usług w ramach EURES

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Planowana liczba
osób
200

2.000

50
100

9.000
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Usługi i instrumenty aktywizacji
zawodowej osób zarejestrowanych w PUP
Szkolenia
•

indywidualne i grupowe

Podstawowym celem szkoleń zawodowych finansowanych przez
urząd pracy jest wyposażenie ich uczestników w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na zaktualizowanie bądź nabycie zupełnie
nowych kwalifikacji, znalezienie zatrudnienia i utrzymanie miejsca
pracy w zmieniających się warunkach. W 2015 roku szkolenia realizowane będą w dwóch formach – indywidualnej oraz grupowej.
Bezrobotni będą mogli wziąć udział w szkoleniach, których ukończenie będzie celowe i zapewni im podjęcie pracy.
•

w ramach umów trójstronnych

W 2015 roku przewiduje się również możliwość realizacji szkoleń
na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy PUP, instytucją szkoleniową i pracodawcą. Szkolenie realizowane w ramach niniejszej umowy będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb pracodawcy, który w zamian za jego sfinansowanie będzie zobowiązany do zatrudnienia bezrobotnego po ukończonym szkoleniu. Wyłącznie w ramach trójstronnych umów będą
realizowane szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. C, CE, D, DE
oraz kursu kwalifikacji wstępnej.

Adresaci
•
•

Bezrobotni zarejestrowani w PUP w Pabianicach, nieposiadający odpowiednich kwalifikacji zawodowych do podjęcia pracy
Pracodawcy zamierzający zatrudnić osobę bezrobotną posiadającą specjalistyczne kwalifikacje

Staże
Staż jest formą pomocy dającą bezrobotnym możliwość nabycia
praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań
w miejscu pracy i przydatnych w odnalezieniu się na rynku pracy. Pozwala zatem zdobyć doświadczenie zawodowe, stwarzając
tym samym większą szansę na zdobycie zatrudnienia. Wszystkie
osoby bezrobotne mogą uczestniczyć w stażu trwającym maksymalnie 6 miesięcy, natomiast bezrobotnym, którzy nie ukończyli
30 roku życia przysługuje możliwość skorzystania ze stażu trwającego nawet 12 miesięcy.

Bony szkoleniowe
Bezrobotni będą mogli wystąpić o przyznanie bonu szkoleniowego, który umożliwi sfinansowanie kosztów wybranego przez nich
szkolenia, a także innych kosztów związanych z uczestnictwem
w kursie - kosztów dojazdu, zakwaterowania czy wykonania niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych.
Wartość bonu nie będzie mogła przekroczyć kwoty przeciętnego
wynagrodzenia.

Adresaci
•

Bezrobotni do 30 roku życia zarejestrowani w PUP w Pabianicach

Bony stażowe
W 2015 roku urząd będzie również realizował staże na podstawie
bonów stażowych. Bon przyznawany będzie na wniosek bezrobotnego i będzie stanowił dla niego gwarancję skierowania do odbycia
6-miesięcznego stażu u wybranego pracodawcy, o ile pracodawca
ten zobowiąże się do zatrudnienia stażysty na okres 6 miesięcy po
zakończeniu stażu.

Adresaci

Adresaci
•
•

6

Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Pabianicach
Pracodawcy zamierzający zorganizować staż

•

Osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w PUP
w Pabianicach

Bony zatrudnieniowe
Instrument ten ma na celu zachęcenie bezrobotnych do samodzielnego podejmowania działań zmierzających do uzyskania zatrudnienia. Bon zatrudnieniowy wydawany jest bezrobotnemu i stanowi
gwarancję refundacji pracodawcy, który przyjmie go do pracy, części kosztów jego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne. Miesięczna kwota refundacji wynosi 100% zasiłku dla bezrobotnych. Pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu okresu refundacji przez okres kolejnych
6 miesięcy.

Adresaci
•
•

Bezrobotni do 30 roku życia zarejestrowani w PUP w Pabianicach
Pracodawcy tworzący miejsce pracy dla osoby bezrobotnej,
która nie ukończyła 30 roku życia

Dofinansowanie wynagrodzenia osób 50+
O dofinansowanie będą mogli ubiegać się pracodawcy, którzy zatrudnią osobę bezrobotną po 50 roku życia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość miesięcznego wsparcia nie będzie mogła przekroczyć 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
Dofinansowanie będzie przysługiwało przez okres:
•
12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnych, którzy
ukończyli 50 lat, a nie ukończyli 60;
•
24 miesięcy w przypadku bezrobotnych, którzy ukończyli 60
lat.
Pracodawca będzie zobowiązany do zatrudnienia bezrobotnego
po zakończeniu finansowania, przez czas równy co najmniej połowie okresu finansowania, czyli odpowiednio: 6 i 12 miesięcy.

Adresaci
•
•

Pracodawcy, którzy zdecydują się na zatrudnienie osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 rok życia
Osoby po 50 roku życia zarejestrowane w PUP w Pabianicach

Refundacja kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy

Prace interwencyjne
Prace interwencyjne organizowane są w celu wsparcia osób bezrobotnych poprzez subsydiowanie ich zatrudnienia. W trakcie prac interwencyjnych pracodawca otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki ZUS zatrudnionego bezrobotnego. Pracodawca ma obowiązek utrzymania stanowiska pracy przez okres 3 lub 6 miesięcy w zależności od czasu przysługiwania refundacji.

Adresaci
•
•

Pracodawcy
Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Pabianicach

Pracodawca, który z myślą o zatrudnieniu osób bezrobotnych zamierza stworzyć nowe stanowiska pracy lub doposażyć już istniejące, może starać się o refundację nakładów poniesionych na wyposażenie tych stanowisk. Realizacja tej formy przyczynia się do
tworzenia nowych, trwałych form zatrudnienia oraz wzrostu aktywizacji zawodowej osób zarejestrowanych w urzędzie. Forma ta, ze
względu na swoją dużą atrakcyjność, cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pracodawców.

Adresaci
•
•

Pracodawcy planujący wyposażyć bądź doposażyć stanowisko pracy dla osoby bezrobotnej
Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Pabianicach. Do
pracy na utworzonym stanowisku nie może zostać skierowana osoba będąca współmałżonkiem przedsiębiorcy oraz osoba, która w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
o refundację była zatrudniona lub wykonywała inną pracę zarobkową u danego pracodawcy
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Jednorazowe środki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej

Pożyczki

Osoby bezrobotne zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą mogą skorzystać z bezzwrotnych dotacji na realizację
zaplanowanego przedsięwzięcia. Bezrobotni korzystający z tej formy wsparcia zostaną uprzednio wyposażeni w wiedzę z zakresu
zasad prowadzenia własnej działalności. W tym celu będą mogli
skorzystać z zajęć przygotowujących do uruchomienia własnej firmy prowadzonych w siedzibie PUP, bądź szkoleń organizowanych
przez wyspecjalizowane ośrodki szkoleniowe.

Osoby, które podejmą decyzję o uruchomieniu własnej działalności będą mogły ubiegać się o pożyczkę na sfinansowanie kosztów
jej podjęcia. Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 7 lat, natomiast jej wysokość 20-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Adresaci
Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Pabianicach zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą, nieposiadające wpisu do CEIDG w ostatnich 12 miesiącach przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie.

- na podjęcie działalności gospodarczej

Adresaci
•
•
•

Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP, bez względu na
wiek
Absolwenci szkół lub wyższych uczelni w okresie 4 lat od dnia
otrzymania dyplomu
Studenci ostatniego roku studiów wyższych

- na utworzenie stanowiska pracy
Preferencyjnie oprocentowane pożyczki dostępne są również dla
pracodawców tworzących nowe miejsca pracy. W ich przypadku
kwota pożyczki nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego
wynagrodzenia, a okres spłaty 3 lat.

Adresaci
•

Grant na telepracę
Pracodawca, który zdecyduje się zatrudnić bezrobotnego rodzica
w formie telepracy ma możliwość otrzymania grantu na utworzenie
stanowiska pracy. Maksymalna wysokość wsparcia nie może przekroczyć 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Adresaci
•

•

•

Bezrobotni rodzice powracający na rynek pracy, posiadający
co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, które w okresie
3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność
wychowywania dziecka
Osoby bezrobotne sprawujące opiekę nad osobą zależną,
które w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na
konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki
nad osobą zależną
Pracodawcy zamierzający zatrudnić osobę bezrobotną w ramach telepracy

Świadczenie aktywizacyjne
Celem świadczenia aktywizacyjnego jest pomoc w zatrudnieniu
bezrobotnych powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka lub sprawowaniem opieki nad osobą zależną. Świadczenie aktywizacyjne przyznawane jest na okres
12 lub 18 miesięcy, jeżeli pracodawca zobowiąże się do dalszego
zatrudnienia po upływie okresu przysługiwania świadczenia przez
okres odpowiednio: 6 i 9 miesięcy.

Adresaci
•

•
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Bezrobotni rodzice lub opiekunowie osoby zależnej, którzy
w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy zrezygnowali z pracy ze względu na wychowywanie dziecka lub sprawowanie opieki nad osobą zależną.
Pracodawcy

podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne
szkoły i przedszkola, żłobki oraz kluby dziecięce

Pożyczek udziela Bank Gospodarstwa Krajowego poprzez pośredników finansowych.
Obsługą pożyczek w woj. łódzkim zajmują się: Agencja Rozwoju Regionalnego MARR, Podkarpacki Fundusz Poręczeń Kredytowych oraz Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych.

Prace społecznie użyteczne
Instrument ten stanowi istotny element aktywnych form pomocy
na rzecz osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Forma ta
ma na celu, oprócz zapewnienia osobom bezrobotnym możliwości uzyskania minimalnych przynajmniej środków do życia, także
wsparcie działań społeczności lokalnych i zapobieganie zjawisku
wykluczenia społecznego.
W 2015 roku po raz pierwszy realizacja prac społecznie użytecznych będzie odbywała się również w ramach Programu Aktywizacja i Integracja (PAI). Program będzie realizowany we współpracy
z Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach.

Adresaci
•

•

Bezrobotni nieposiadający prawa do zasiłku, korzystający ze
świadczeń z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące
w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego.
Udział w PAI będą mogli wziąć wyłącznie bezrobotni, dla których ustalono III profil pomocy, korzystający ze świadczeń
pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt socjalny.

Roboty publiczne
Celem organizacji robót publicznych jest reintegracja społecznozawodowa osób bezrobotnych. Zatrudnienie w ich ramach pozwala bezrobotnym uaktywnić się zawodowo oraz zachęca ich do dalszych poszukiwań pracy. Zatrudnienie w ramach robót publicznych
polega na refundacji jednostce samorządu terytorialnego części
kosztów poniesionych na zatrudnienie osoby bezrobotnej.

Adresaci
•
•

Osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP
Jednostki samorządu terytorialnego

Zlecanie działań aktywizacyjnych
Realizacja działań zostanie powierzona agencji zatrudnienia wyłonionej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.
Działania aktywizacyjne zlecane agencji zatrudnienia to pakiet
działań mających na celu podjęcie i utrzymanie przez bezrobotnego odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej. Efektywność
tego rozwiązania ma zapewnić wysoka indywidualizacja działań
aktywizacyjnych dopasowanych do potrzeb i możliwości klientów.
W województwie łódzkim do zlecania działań aktywizacyjnych zostały wytypowane 4 urzędy pracy:
•
PUP w Pabianicach,
•
PUP w Łodzi,
•
PUP w Zgierzu,
•
PUP w Radomsku.

Adresaci
Do objęcia działaniami aktywizacyjnymi skierujemy co najmniej
220 osób zarejestrowanych w PUP w Pabianicach. Będą to osoby długotrwale bezrobotne z ustalonym II lub III profilem pomocy.

Finansowanie kosztów badań lekarskich
lub psychologicznych
Przed skierowaniem do uczestnictwa w niektórych formach wsparcia m.in. szkoleniach czy stażach, niezbędne jest wykonanie badań
lekarskich stwierdzających zdolność do wykonywania pracy lub
badań psychologicznych mających na celu określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do wykonywania danego zawodu. Koszty tych badań są finansowane w oparciu
o środki Funduszu Pracy.
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Wsparcie rozwoju zasobów ludzkich
- wsparcie dla osób pracujących i pracodawców
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Fundusz ten został powołany w celu zapobiegania utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.
Środki KFS mogą być przeznaczone m.in. na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, w tym:
•
działania mające na celu określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane
ze środków KFS,
•
kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
•
egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
•
badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia
kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
•
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
w związku z podjętym kształceniem.

Adresaci
O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie kompetencji. Wysokość przysługującego dofinansowania
to:
•
80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż
300% przeciętnego wynagrodzenia,
•
100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak
niż 300% przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku mikroprzedsiębiorstw.
W 2015 roku, podobnie jak w roku ubiegłym, środki KFS mogą być
przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników
i pracodawców w wieku 45 lat i więcej.

W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych lub wygospodarowania oszczędności, w zależności od sytuacji na rynku pracy, w trakcie roku kalendarzowego mogą zostać uruchomione inne formy aktywizacji wymienione w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667).

4. Projekty i programy przewidziane do realizacji w 2015 roku

Działania zaplanowane na 2015 rok, podobnie jak
w poprzednich latach, realizowane będą w ramach
poszczególnych projektów i programów wpisujących się w określone w Programie priorytety.
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Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020
Wsparcie na starcie – Priorytet inwestycyjny 8ii
•

osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia (I lub II profil pomocy),
które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

•

568 osób

•
•

ustalenie profilu pomocy oraz przygotowanie IPD
pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe

•
•
•
•

wysokiej jakości szkolenia
staże
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy

Przewidywane koszty realizacji:

•

3.648.000 zł.

Źródło finansowania:

•
•

Europejski Fundusz Społeczny – 91,89%
krajowy wkład publiczny – 8,11%

Okres realizacji:

•
•

2015
Program będzie corocznie wznawiany, aż do 2023 roku

Zakładana efektywność:

•
•
•
•

17% w przypadku uczestników niepełnosprawnych
35% w przypadku uczestników długotrwale bezrobotnych
36% w przypadku uczestników o niskich kwalifikacjach zawodowych
43% w przypadku uczestników niekwalifikujących się do żadnej z ww. grup

Grupa docelowa:
Planowana liczba uczestników:
Formy wsparcia:
Obligatoryjne formy pomocy:

Fakultatywne formy pomocy:

Nowe szanse – Priorytet inwestycyjny 8i

Grupa docelowa:

Osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia (I lub II profil pomocy),
należące do co najmniej jednej z poniższych grup:
•
osoby powyżej 50 roku życia
•
kobiety
•
osoby niepełnosprawne
•
długotrwale bezrobotni
•
osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych
(do poziomu ponadgimnazjalnego włącznie)

Planowana liczba uczestników:

•

176 osób

•
•
•
•

szkolenia
staże
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy

Przewidywane koszty realizacji:

•

2.119.200 zł.

Źródło finansowania:

•
•

Europejski Fundusz Społeczny – 85%
krajowy wkład publiczny – 15%

Okres realizacji:

•

2015

Formy wsparcia:
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Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Młodzi niezależni – Działanie 6.2 PO KL – kontynuacja projektu z 2012 roku
•

osoby bezrobotne do 25 roku życia planujące podjęcie własnej
działalności gospodarczej

Liczba uczestników:

•

30 osób

Formy wsparcia:

•

monitoring udzielonego wsparcia

Przewidywane koszty realizacji:

•
•

2015 rok: 1.741,92 zł
całkowity koszt realizacji projektu: 554.729,30 zł

Źródło finansowania:

•

Europejski Fundusz Społeczny - 100%

Okres realizacji:

•

2012-2015

Grupa docelowa:

Rekiny biznesu – Działanie 6.2 PO KL – kontynuacja projektu z 2013 roku
•

osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia planujące podjęcie własnej
działalności gospodarczej

Liczba uczestników:

•

20 osób

Formy wsparcia:

•

monitoring udzielonego wsparcia

Przewidywane koszty realizacji:

•
•

2015 rok: 44.075,22 zł
całkowity koszt realizacji projektu: 418.904,20 zł

Źródło finansowania:

•

Europejski Fundusz Społeczny – 100%

Okres realizacji:

•

2013-2015

Grupa docelowa:

Skuteczny urząd - 6 – Poddziałanie 6.1.2 PO KL – kontynuacja projektu z 2014 roku
Beneficjent:

•

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach

Formy wsparcia:

•

finansowanie zatrudnienia 1 pośrednika pracy i 3 doradców zawodowych

Przewidywane koszty realizacji:

•
•

2015 rok: 35.534,39 zł
całkowity koszt realizacji projektu: 201.600 zł

Źródło finansowania:

•
•

Europejski Fundusz Społeczny – 85%
Fundusz Pracy – 15%

Okres realizacji:

•

2014-2015
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Finansowane ze środków rezerwy MPiPS programy na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej:
•

osób bezrobotnych do 25 roku życia

Grupa docelowa:

•

osoby bezrobotne do 25 roku życia zarejestrowane w PUP w Pabianicach

Planowana liczba uczestników:

•

46 osób

Formy wsparcia:

•
•
•

bony szkoleniowe
bony stażowe
staże

Przewidywane koszty realizacji:

•
•

2015 rok: 350.000 zł
całkowity koszt realizacji programu: 375.729 zł

Źródło finansowania:

•
•

Rezerwa MPiPS
Fundusz Pracy

Okres realizacji:

•

2015-2016

Zakładana efektywność:

•

84,5%

•

osób bezrobotnych do 30 roku życia - kontynuacja programu z 2014 roku

Grupa docelowa:

•

osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane w PUP w Pabianicach

Planowana liczba uczestników:

•

190 osób

•
•
•
•
•
•
•
•

bony szkoleniowe
bony stażowe
bony zatrudnieniowe
szkolenia
staże
roboty publiczne
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy

Przewidywane koszty realizacji:

•
•

2015 rok: 736 500 zł
całkowity koszt realizacji programu: 1.660.600 zł

Źródło finansowania:

•
•

Rezerwa MPiPS
Fundusz Pracy

Okres realizacji:

•

2014-2015

Zakładana efektywność:

•

80,59%

Formy wsparcia:

•

osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia - kontynuacja programu z 2014 roku

Grupa docelowa:

•

osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia zarejestrowane w PUP w Pabianicach

Planowana liczba uczestników:

•

47 osób

•
•
•
•
•

dofinansowanie wynagrodzenia
staże
roboty publiczne
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia
ub doposażenia stanowiska pracy

Przewidywane koszty realizacji:

•
•

2015 rok: 311.700 zł
całkowity koszt realizacji programu: 437.800 zł

Źródło finansowania:

•
•

Rezerwa MPiPS
Fundusz Pracy

Okres realizacji:

•

2014-2016

Zakładana efektywność:

•

80%

Formy wsparcia:
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•

bezrobotnych rodziców oraz bezrobotnych sprawujących opiekę
nad osobą zależną - kontynuacja programu z 2014 roku
•

bezrobotni rodzice powracający na rynek pracy, posiadający co najmniej
jedno dziecko w wieku do lat 6 i bezrobotni sprawujący opiekę nad osobą zależną

•

24 osoby

•
•
•
•
•

świadczenia aktywizacyjne
grant na telepracę
staże
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy

Przewidywane koszty realizacji:

•
•

2015 rok: 104.300 zł
całkowity koszt realizacji programu: 221.900 zł

Źródło finansowania:

•
•

Rezerwa MPiPS
Fundusz Pracy

Okres realizacji:

•

2014-2015

Zakładana efektywność:

•

80%

Grupa docelowa:
Planowana liczba uczestników:

Formy wsparcia:

•

osób bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia - kontynuacja programu z 2014 roku

Grupa docelowa:

•

osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Pabianicach

Planowana liczba uczestników:

•

43 osoby

Formy wsparcia:

•

roboty publiczne

Przewidywane koszty realizacji:

•
•

2015 rok: 145.700 zł
całkowity koszt realizacji programu: 395.700 zł

Źródło finansowania:

•
•

Rezerwa MPiPS
Fundusz Pracy

Okres realizacji:

•

2014-2015

Zakładana efektywność:

•

70%

•

osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy - kontynuacja programu z 2014 roku

Grupa docelowa:

•

osoby bezrobotne będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
określone w art. 49 ustawy, zarejestrowane w PUP w Pabianicach

Planowana liczba uczestników:

•

162 osoby

Formy wsparcia:

•
•
•
•
•

szkolenia
staże
roboty publiczne
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy

Przewidywane koszty realizacji:

•
•

2015 rok: 373.800 zł
całkowity koszt realizacji programu: 1.871.900 zł

Źródło finansowania:

•
•

Rezerwa MPiPS
Fundusz Pracy

Okres realizacji:

•

2014-2015

Zakładana efektywność:

•

87,5%
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•

osób bezrobotnych od 30 do 50 roku życia – kontynuacja programu z 2014 roku

Grupa docelowa:

•

osoby bezrobotne od 30 do 50 roku życia zarejestrowane w PUP w Pabianicach

Planowana liczba uczestników:

•

44 osoby

Formy wsparcia:

•
•
•
•

staże
roboty publiczne
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy

Przewidywane koszty realizacji:

•
•

2015 rok: 140 400 zł
całkowity koszt realizacji programu: 599.600 zł

Źródło finansowania:

•
•

Rezerwa MPiPS – 77%
Fundusz Pracy – 23%

Okres realizacji:

•

2014-2015

Zakładana efektywność:

•

74,1%

Pozostałe programy
Program Aktywizacja i Integracja (PAI)
•

osoby bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy,
korzystający ze świadczeń pomocy społecznej

Planowana liczba uczestników:

•

10 osób

Formy wsparcia:

•

prace społecznie użyteczne

Przewidywane koszty realizacji:

•

12.097,38 zł

Źródło finansowania:

•
•

Fundusz Pracy PUP – 32%
Fundusz Pracy MCPS – 68%

Okres realizacji:

•

2015

Grupa docelowa:

Rehabilitacja zawodowa i zatrudnienie osób niepełnosprawnych
Grupa docelowa:

•

osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP w Pabianicach

Planowana liczba uczestników:

•

12 osób

Formy wsparcia:

•
•

staże
szkolenia

Przewidywane koszty realizacji:

•

100.000 zł

Źródło finansowania:

•

PFRON – 100%

Okres realizacji:

•

2015
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5. Priorytety i planowane działania
Program precyzuje priorytetowe działania w zakresie
powiatowej polityki zatrudnienia, jakie należy podjąć,
aby sprostać wyzwaniom rynku pracy, głównie w zakresie poprawy sytuacji w sferze zatrudnienia i zwiększenia równości szans grup defaworyzowanych oraz
rozwoju przedsiębiorczości i zdolności adaptacyjnych
przedsiębiorstw.

Priorytet I. Zwiększenie szans w wejściu na rynek pracy osób do 30 roku życia
Działania

Projekty/programy planowane do realizacji

1 Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
2 Tworzenie Indywidualnych Planów Działania
3

Poradnictwo zawodowe identyfikowanie potrzeb grupy docelowej

4 Udzielanie porad i informacji grupowych
5 Realizacja zajęć komputerowych w Sali informatycznej PUP

•
•
•

6

Organizacja szkoleń zawodowych
oraz przygotowujących do prowadzenia własnej firmy

•

7

Przyznawanie bonów szkoleniowych
umożliwiających sfinansowanie wybranego szkolenia

•

Finansowanie indywidualnych szkoleń zawodowych
8 umożliwiających podjęcie zatrudnienia
oraz szkoleń w ramach umów trójstronnych
Kierowanie na badania psychologiczne i lekarskie w celu
9 określenia przydatności zawodowej, odpowiedniego kierunku
kształcenia lub rodzaju szkolenia
Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie organizacji:
•
staży, w tym w ramach bonów stażowych;
10 •
robót publicznych;
•
prac interwencyjnych;
•
zatrudnienia w ramach bonów zatrudnieniowych
11

Udzielanie wsparcia w postaci jednorazowych środków
na podjęcie działalności gospodarczej

12

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy dla osób należących do grupy docelowej

13

Rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy oraz dostępnych
usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej
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•

•

Realizacja projektu „Wsparcie na starcie” –
Priorytet inwestycyjny 8ii PO WER
Realizacja programu aktywizacji zawodowej
bezrobotnych do 25 roku życia
Kontynuacja projektu „Młodzi niezależni” –
Działanie 6.2 PO KL
Kontynuacja programu aktywizacji zawodowej
bezrobotnych do 30 roku życia
Kontynuacja programu aktywizacji zawodowej
bezrobotnych rodziców powracających na rynek
pracy, posiadających co najmniej jedno dziecko w
wieku do lat 6 i bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną,
jak również aplikowanie o środki na realizację programu w 2015 roku
Kontynuacja programu realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia
oraz aplikowanie o środki na realizację programu
w 2015 roku
Kontynuacja programu aktywizacji zawodowej
bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji
na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy
oraz aplikowanie o środki
na realizację programu w 2015 roku

Priorytet II. Wydłużenie okresu aktywności zawodowej osób po 50 roku życia
Działania

Projekty/programy planowane do realizacji

1 Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
2 Tworzenie Indywidualnych Planów Działania
3

Poradnictwo zawodowe –
identyfikowanie potrzeb grupy docelowej

4 Udzielanie porad i informacji grupowych
5 Realizacja zajęć komputerowych w Sali informatycznej PUP
Organizacja szkoleń zawodowych
6
oraz przygotowujących do prowadzenia własnej firmy
7

•
•
•

Finansowanie indywidualnych szkoleń zawodowych umożliwiających
podjęcie zatrudnienia oraz szkoleń w ramach umów trójstronnych

Kierowanie na badania psychologiczne i lekarskie w celu określenia
8 przydatności zawodowej, odpowiedniego kierunku kształcenia
lub rodzaju szkolenia
Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie organizacji:
•
staży;
9 •
robót publicznych;
•
prac interwencyjnych;
•
zatrudnienia w ramach dofinansowania wynagrodzenia osób 50+
10

Udzielanie wsparcia w postaci jednorazowych środków
na podjęcie działalności gospodarczej

11

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
dla osób należących do grupy docelowej

12

Rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy oraz dostępnych
usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej

•

•

Realizacja projektu „Nowe szanse” –
Priorytet inwestycyjny 8i RPO WŁ
Kontynuacja projektu „Rekiny biznesu” –
Działanie 6.2 PO KL
Kontynuacja programu aktywizacji zawodowej
bezrobotnych powyżej 50 roku życia
oraz aplikowanie o środki
na realizację programu w 2015 roku
Kontynuacja programu realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia
oraz aplikowanie o środki na realizację programu
w 2015 roku
Kontynuacja programu aktywizacji zawodowej
bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji
na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy
oraz aplikowanie o środki
na realizację programu w 2015 roku
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Priorytet III. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez ograniczenie długotrwałego bezrobocia
oraz wspieranie integracji zawodowej osób niepełnosprawnych
Działania

Projekty/programy planowane do realizacji

1 Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
2 Tworzenie Indywidualnych Planów Działania
3 Udzielanie wsparcia psychologiczno-doradczego
4

Poradnictwo zawodowe –
identyfikowanie potrzeb grupy docelowej

•

5 Udzielanie porad i informacji grupowych
6 Realizacja zajęć komputerowych w Sali informatycznej PUP
7

Organizacja szkoleń zawodowych
oraz przygotowujących do prowadzenia własnej firmy

•

8

Finansowanie indywidualnych szkoleń zawodowych umożliwiających
podjęcie zatrudnienia oraz szkoleń w ramach umów trójstronnych

•

Kierowanie na badania psychologiczne i lekarskie
9 w celu określenia przydatności zawodowej, odpowiedniego kierunku
kształcenia lub rodzaju szkolenia
Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie organizacji:
•
staży;
10
•
robót publicznych;
•
prac interwencyjnych
11

Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego
w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych

12

Udzielanie wsparcia w postaci jednorazowych środków
na podjęcie działalności gospodarczej

13

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
dla osób należących do grupy docelowej

14

Rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy oraz dostępnych
usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej

15 Kierowanie do udziału w Programie Aktywizacja i Integracja
16 Kierowanie do udziału w działaniach aktywizacyjnych
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•

•
•
•

Realizacja projektu „Wsparcie na starcie” –
Priorytet inwestycyjny 8ii PO WER
(zgodnie z założeniami projektu osoby długotrwale bezrobotne oraz niepełnosprawne są w grupie
priorytetowej)
Realizacja projektu „Nowe szanse” –
Priorytet inwestycyjny 8i RPO WŁ
Kontynuacja programu realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia
oraz aplikowanie o środki na realizację programu
w 2015 roku
Kontynuacja programu aktywizacji zawodowej
bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na
rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy oraz
aplikowanie o środki
na realizację programu w 2015 roku
Realizacja zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej osób niepełnosprawnych
w ramach środków PFRON
Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja
Współpraca przy zlecaniu działań aktywizacyjnych

Priorytet IV. Wspieranie zatrudnienia kobiet oraz godzenia obowiązków rodzinnych
z zawodowymi rodziców i opiekunów
Działania

Projekty/programy planowane do realizacji

1 Profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych
2 Tworzenie Indywidualnych Planów Działania
3

Poradnictwo zawodowe –
identyfikowanie potrzeb grupy docelowej

4 Udzielanie porad i informacji grupowych

•

5 Realizacja zajęć komputerowych w Sali informatycznej PUP

•

6

Organizacja szkoleń zawodowych oraz przygotowujących
do prowadzenia własnej firmy

•

7

Finansowanie indywidualnych szkoleń zawodowych umożliwiających
podjęcie zatrudnienia oraz szkoleń w ramach umów trójstronnych

•

Kierowanie na badania psychologiczne i lekarskie
8 w celu określenia przydatności zawodowej, odpowiedniego kierunku
kształcenia lub rodzaju szkolenia
Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie organizacji:
•
staży;
•
robót publicznych;
9
•
prac interwencyjnych;
•
zatrudnienia w ramach świadczenia aktywizacyjnego
oraz grantu na telepracę
10

Udzielanie wsparcia w postaci jednorazowych środków
na podjęcie działalności gospodarczej

11

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
dla osób należących do grupy docelowej

12

Rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy oraz dostępnych
usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej

•

Realizacja projektu „Wsparcie na starcie” –
Priorytet inwestycyjny 8ii PO WER
Realizacja programu aktywizacji zawodowej
bezrobotnych do 25 roku życia
Kontynuacja programu aktywizacji zawodowej
bezrobotnych do 30 roku życia
Kontynuacja programu aktywizacji zawodowej
bezrobotnych rodziców powracających na rynek
pracy, posiadających co najmniej jedno dziecko w
wieku do lat 6 i bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną,
jak również aplikowanie o środki na realizację programu w 2015 roku
Kontynuacja programu aktywizacji zawodowej
bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji
na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy
oraz aplikowanie o środki
na realizację programu w 2015 roku

Priorytet V. Promocja samozatrudnienia oraz kreatywnych postaw na rynku pracy wśród osób bezrobotnych
Działania
Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności niezbędnych
do zakładania i prowadzenia własnej firmy poprzez finansowanie
1 szkoleń przygotowujących do prowadzenia własnej firmy
oraz organizowanie w siedzibie PUP zajęć z zakresu
przygotowania wniosku o dotację

Projekty/programy planowane do realizacji
•
•
•
•

2

Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorczości
poprzez udzielanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej

Rozpowszechnianie informacji o formach i zasadach
3 wspierania osób zamierzających podjąć samozatrudnienie, w tym m.in.
o pożyczkach BGK na podjęcie działalności gospodarczej

•

•

Realizacja projektu „Wsparcie na starcie” –
Priorytet inwestycyjny 8ii PO WER
Realizacja projektu „Nowe szanse” –
Priorytet inwestycyjny 8i RPO WŁ
Kontynuacja projektu „Młodzi niezależni” –
Działanie 6.2 PO KL (wyłącznie monitorowanie
udzielonego wsparcia)
Kontynuacja projektu „Rekiny biznesu” –
Działanie 6.2 PO KL (wyłącznie monitorowanie
udzielonego wsparcia)
Kontynuacja programu aktywizacji zawodowej
bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji
na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy
oraz aplikowanie o środki
na realizację programu w 2015 roku
Aplikowanie o środki na realizację programu
aktywizacji zawodowej bezrobotnych
w wieku 30-50 lat
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Priorytet VI. Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy
Działania

Projekty/programy planowane do realizacji

Udzielanie wsparcia lokalnym przedsiębiorcom poprzez:
•
refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
dla zatrudnionej osoby bezrobotnej;
1 •
organizację prac interwencyjnych;
•
dofinansowanie zatrudnienia osób bezrobotnych
w ramach bonu zatrudnieniowego, świadczenia aktywizacyjnego
oraz dofinansowania wynagrodzenia osób 50+

•

Rozpowszechnianie informacji o możliwości uzyskania wsparcia
2 oraz formach pomocy oferowanej przez PUP oraz o pożyczkach BGK
na utworzenie stanowiska pracy

•

•
•
•

Realizacja projektu „Wsparcie na starcie” –
Priorytet inwestycyjny 8ii PO WER
Realizacja projektu „Nowe szanse” –
Priorytet inwestycyjny 8i RPO WŁ
Kontynuacja programu aktywizacji zawodowej
bezrobotnych do 30 roku życia
Kontynuacja programu aktywizacji zawodowej
bezrobotnych rodziców powracających na rynek
pracy, posiadających co najmniej jedno dziecko w
wieku do lat 6 i bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną,
jak również aplikowanie o środki na realizację programu w 2015 roku
Kontynuacja programu aktywizacji zawodowej
bezrobotnych powyżej 50 roku życia
oraz aplikowanie o środki na realizację programu
w 2015 roku

Priorytet VII. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych oraz działań wpływających
na poprawę zdolności adaptacyjnych pracowników i pracodawców do zmian zachodzących w gospodarce
Działania
1

Organizacja szkoleń zawodowych oraz przygotowujących
do prowadzenia własnej firmy

2

Finansowanie indywidualnych szkoleń zawodowych umożliwiających
podjęcie zatrudnienia oraz szkoleń w ramach umów trójstronnych

3

Przyznawanie bonów szkoleniowych
umożliwiających sfinansowanie wybranego szkolenia

4 Realizacja zajęć komputerowych w Sali informatycznej PUP

Projekty/programy planowane do realizacji

•
•

Promowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego wśród pracodawców po- •
przez:
•
informowanie pracodawców o możliwości uzyskania wsparcia z KFS; •
5
•
udostępnianie informacji nt. KFS (strona www PUP, ulotki, broszury,
ogłoszenia w lokalnej prasie itp.);
•
organizacja spotkań informacyjnych dla pracodawców

Realizacja projektu „Wsparcie na starcie” –
Priorytet inwestycyjny 8ii PO WER
Realizacja projektu „Nowe szanse” –
Priorytet inwestycyjny 8i RPO WŁ
Realizacja programu aktywizacji zawodowej
bezrobotnych do 25 roku życia
Krajowy Fundusz Szkoleniowy

6 Finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców

Priorytet VIII. Inicjowanie programów wynikających z bieżących potrzeb lokalnego rynku pracy
Działania

Projekty/programy planowane do realizacji

1 Obserwowanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy
Wyszukiwanie możliwości pozyskania wsparcia dla grup osób,
2 które zgodnie z prowadzonymi obserwacjami
wymagają uruchomienia dodatkowych programów
3 Wnioskowanie o środki finansowe na realizację programów
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•

Kontynuacja programu aktywizacji zawodowej
bezrobotnych w wieku 30-50 lat
oraz aplikowanie o środki na realizację programu
w 2015 roku

Priorytet IX. Wzmocnienie obsługi lokalnego rynku pracy
Działania

Projekty/programy planowane do realizacji

1

Zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy
i doradztwa zawodowego

2

Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi
oraz agencją/ami zatrudnienia w zakresie zlecania działań aktywizacyjnych

3

Współpraca z Miejskim Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach
w zakresie realizacji Programu Aktywizacja i Integracja

•

•
•

Doskonalenie zawodowe pracowników PUP w Pabianicach
4
poprzez udział w szkoleniach, kursach, konferencjach itp.

Kontynuacja realizacji projektu
„Skuteczny urząd - 6” – Poddziałanie 6.1.2
PO KL (w 2015 roku projekt zakłada finansowanie
zatrudnienia 1 pośrednika pracy i 3 doradców zawodowych)
Zlecanie działań aktywizacyjnych
Realizacja Programu Aktywizacja i Integracja

5 Monitoring efektywności działań aktywizujących

6. Źródła finansowania, budżet Programu i liczba uczestników
Realizację zapisanych w Programie działań umożliwią środki finansowe pozostające w dyspozycji PUP
w roku 2015.
Główne źródło finansowania zadań będą stanowiły środki Funduszu Pracy przyznane algorytmem
w kwocie 5.821.000 zł oraz Europejskiego Funduszu
Społecznego w wysokości 5.767.200 zł przyznane
w ramach:
•
Priorytetu inwestycyjnego 8ii PO WER na realizację projektu „Wsparcie na starcie” w kwocie
3.648.000 zł,
•
Priorytetu inwestycyjnego RPO WŁ na realizację projektu „Nowe szanse” w wysokości
2.119.200 zł.

Wysokość wskazanych środków jest ściśle określona i związana
z podziałem dokonanym na poszczególne samorządy powiatowe.
Środki te zostaną przeznaczone na realizację aktywnych form wsparcia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pabianicach,
przy czym, środki PO WER będą wspierały wyłącznie osoby do 30
roku życia, natomiast środki RPO WŁ tylko osoby powyżej 30 roku
życia. Kwota bazowa stanowiąca podstawę finansowania usług i instrumentów rynku pracy to 11.588.200 zł.
Realizację Programu będą również wspierały dodatkowe środki w wysokości 605.651 zł, na które składają się:
•
środki EFS pozyskane w ramach Działania 6.2 PO KL na kontynuację projektów „Młodzi niezależni” oraz „Rekiny biznesu” 45.817 zł,
•
środki EFS pozyskane w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL na
kontynuację projektu „Skuteczny urząd - 6” - 35.534 zł,

•

środki Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych 100.000 zł,

•

oraz środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 424.300 zł przeznaczone na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, którzy ukończyli 45 rok
życia.

Podstawowy koszt realizacji Programu zamyka się kwotą
12.193.851 zł.
W celu zwiększenia puli środków przeznaczonej na realizację zadań nakreślonych w Programie zamierzamy, równie aktywnie jak
w latach poprzednich, aplikować o wszelkie dostępne fundusze.
Aplikację o dodatkowe środki rozpoczęliśmy w pierwszych dniach
2015 roku występując o przyznanie środków Funduszu Pracy z Re-
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zerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na sfinansowanie programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia.
Na realizację powyższego programu pozyskaliśmy kwotę 350.000 zł.
Planujemy również wystąpić o dodatkowe środki Funduszu Pracy na
realizację programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych:
•

powyżej 50 roku życia;

•

będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, określonych w art. 49 ustawy;

•

rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych
sprawujących opiekę nad osobą zależną;

•

w wieku 30-50 lat;

•

oraz programu realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia.

Podstawowe źródła finansowania realizacji Programu w 2015 roku
EFS - PO KL
oraz PFRON;
181 351 zł ; 2%

KFS; 424 300 zł ; 3%

EFS - RPO WŁ;
2 119 200 zł ; 17%
Algorytm;
5 821 000 zł ; 48%
EFS - PO WER;
3 648 000 zł ; 30%

Kwota prognozowana do uzyskania w wyniku aplikacji opiewa na
4.000.000 zł. Ostateczna wysokość tej kwoty jest uzależniona od
naborów ogłaszanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ich kryteriów oraz puli środków Funduszu Pracy pozostających
w Rezerwie MPiPS przeznaczonych na finansowanie określonych
działań.
Przewidywany łączny koszt realizacji działań zapisanych w Programie zamyka się kwotą 16.543.851 zł.

Przedstawiony koszt wdrażania Programu ma charakter szacunkowy, z uwagi na brak decyzji finansowych umożliwiających
realizację wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć. Ostateczna kwota środków uzależniona jest od wyników aplikacji.

Źródła finansowania Programu w 2015 roku

Kwota

Algorytm

5 821 000 zł

EFS – Priorytet inwestycyjny 8ii PO WER „Wsparcie na starcie”

3 648 000 zł

EFS – Priorytet inwestycyjny 8i RPO WŁ „Nowe szanse”

2 119 200 zł

Razem:
Krajowy Fundusz Szkoleniowy

11 588 200 zł
424 300 zł

Razem:

12 012 500 zł

PFRON

100 000 zł

EFS – Poddziałanie 6.1.2 PO KL „Skuteczny urząd - 6”
EFS – Działanie 6.2 PO KL „Młodzi niezależni”
EFS – Działanie 6.2 PO KL „Rekiny biznesu”
Razem:

35 534 zł
1 742 zł
44 075 zł
12 193 851 zł

Dodatkowe środki Funduszu Pracy – Rezerwa MPiPS

4 350 000 zł.

Razem:

16 543 851 zł

Liczba uczestników Programu:
W 2015 roku planujemy objąć wsparciem w ramach oferowanych
form aktywizacji łącznie 1.663 osoby. Największa część podstawowego budżetu zostanie przeznaczona na sfinansowanie staży,
w tym również w ramach bonów stażowych. Zarezerwowana na
ten cel kwota 5.261.094,24 zł stanowi ok. 45% wyjściowego budżetu
i umożliwi objęcie wsparciem 747 osób.
Realizację działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia zapewni kwota 3.213.000 zł, stanowiąca drugą co do
wielkości pozycję w budżecie. Udział niniejszych środków w podstawowym planie finansowym to 28%. Pozwoli to na udzielenie
71 osobom bezzwrotnych dotacji na podjęcie działalności gospo-
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darczej oraz zrefundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia 82 stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych.
Znaczną część budżetu stanowią również środki zaplanowane na
realizację robót publicznych. Zarezerwowana na ten cel kwota
1.924.789,77 zł pozwoli na objęcie wsparciem 242 osób.
W budżecie wydzielono także kwotę rezerwy w wysokości 150.000 zł.
Kwota ta uwzględnia m.in. wydatki na badania lekarskie.
Nowością w zakresie planowanych na 2015 rok działań jest realizacja
Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) w ramach, którego pomoc

Ogólne zasady realizacji Programu:

mogą uzyskać osoby bezrobotne, dla których ustalono III profil pomocy, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Z racji tego, iż
jest to pierwszy rok realizacji programu wsparciem zamierzamy objąć
10 osób. Środki zaplanowane na ten cel zamykają się w kwocie
3.888 zł.

Pomimo wprowadzenia zasad ogólnych dla poszczególnych form
aktywizacyjnych, każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie
m.in. przy uwzględnieniu specyfiki danego zawodu. Przy rozpatrywaniu wniosków będą brane pod uwagę kryteria mające największy
wpływ na skuteczność danych instrumentów rynku pracy.

Grupa osób objętych wsparciem zostanie zwiększona o co najmniej
220 osób długotrwale bezrobotnych z ustalonym II lub III profilem pomocy kierowanych w ramach działań aktywizacyjnych realizowanych
we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi oraz wybranym przez niego realizatorem.
Zlecanie zadań aktywizacyjnych finansowane jest ze środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji Marszałka Województwa i nie stanowi kosztu PUP.

Obecny podział środków finansowych został dokonany po analizie
zapotrzebowania na poszczególne formy wsparcia wynikającego
z realizacji Programu 2014.
W przypadku pojawienia się konieczności zmiany limitów finansowych zaplanowanych na realizację poszczególnych form aktywizacji zawodowej urząd będzie dokonywał odpowiednich przesunięć finansowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków.
W szczególnych przypadkach, wynikających z aktualnych potrzeb na
lokalnym rynku pracy, dopuszcza się możliwość uruchomienia innych
niż wskazanych w zestawieniu form wsparcia.
Program ma charakter elastyczny, co pozwala na swobodne przemieszczanie środków w obrębie poszczególnych form wsparcia w zależności od aktualnych potrzeb
i uwarunkowań. Gwarantuje to racjonalne
i efektywne zagospodarowanie posiadanych zasobów finansowych.

i

Podział środków finansowych przeznaczonych na realizację powiatowego programu promocji zatrudnienia i aktywizacji
lokalnego rynku pracy w 2015 roku
Algorytm
Formy

Kontynuacja umów
z 2014 roku
Kwota

Szkolenia
Prace interwencyjne
Roboty publiczne

Europejski Fundusz Społeczny
Umowy zawarte
w 2015 roku

L. os.

Kwota

PO WER

L. os.

Kwota

RAZEM

RPO WŁ
L. os.

Kwota

L. os.

Kwota

L. os.

-

-

40 000,00

12

190 000,00

230

50 000,00

15

280 000,00

257

1 543,80

-

120 000,00

20

-

-

-

-

121 543,80

20

88 1 550 000,00

154

-

-

-

-

1 924 789,77

242

374 789,77
59 784,19

7

-

-

-

-

-

-

59 784,19

7

Środki na podjęcie dział. gosp.

-

-

210 000,00

10

630 000,00

30

651 000,00

31

1 491 000,00

71

Wyposażenie stanowiska pracy

-

-

315 000,00

15

735 000,00

35

672 000,00

32

1 722 000,00

82

Prace społecznie użyteczne

-

-

270 000,00

193

-

-

-

-

270 000,00

193

Staże

955 433,79

174

790 356,89

103

2 093 000,00

273

746 200,00

98

4 584 990,68

648

Bony stażowe

676 103,56

99

-

-

-

-

-

-

676 103,56

99

17 444,00

2

-

-

-

-

-

-

17 444,00

2

286 656,00

32

-

-

-

-

-

-

286 656,00

32

-

-

3 888,00

10

-

-

-

-

3 888,00

10

645,77

-

149 354,23

-

-

-

-

150 000,00

-

3 648 000,00

2 119 200,00

176

11 588 200,00

1663

Bony zatrudnieniowe

Świadczenia aktywizacyjne
Dofinansowanie zatrudnienia 50+
PAI
Rezerwa

(w tym badania, opieka nad dzieckiem)

RAZEM

2 372 400,88

402 3 448 599,12

517

Razem FP

2 372 400,88

402 3 448 599,12

517

-

-

-

-

5 821 000,00

919

-

3 648 000,00

568

2 119 200,00

176

5 767 200,00

744

Razem EFS

-

-

-

568
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