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1.

SYTUACJA NA LOKALNYM RYNKU PRACY

Na koniec grudnia 2013r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Koninie wynosiła 13 724 osoby (powiat koniński – 8 667 osób, miasto Konin –
5 057 osób).

Wykres 1. Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie
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Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Koninie
Liczba bezrobotnych z miasta Konina
Liczba bezrobotnych z powiatu konińskiego

Na koniec grudnia 2012 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Koninie wynosiła 13 463 osoby (powiat koniński – 8 476 osób, miasto
Konin – 4 987 osób). Na przestrzeni pierwszych miesięcy 2013 roku liczba bezrobotnych
wzrastała osiągając na koniec lutego 2013 poziom 14 604 osoby ( co stanowiło 8,5% więcej
niż w końcu grudnia 2012r). Kolejne miesiące roku przyniosły spadek bezrobocia na skutek
rozpoczynających się prac sezonowych, subsydiowanych form zatrudnienia oraz szkoleń
i staży. Na koniec lipca 2013r. liczba bezrobotnych wynosiła 12 612 osób, tj. o 13,6% mniej
niż w lutym 2013r, osiągając tym samym najniższy poziom w 2013 roku. Miesiące sierpień
i wrzesień przyniosły wzrost poziomu bezrobocia o 4,6% w stosunku do lipca 2013r.
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W tym okresie miał miejsce znacznie mniejszy odpływ z bezrobocia niż w miesiącach
poprzednich W kolejnym miesiącu, tj. październiku odnotowano niewielki spadek bezrobocia.
Od listopada obserwujemy wzrost poziomu bezrobocia, który miał miejsce również w latach
ubiegłych, jest charakterystyczną cechą rynku pracy. Zjawisko to ma związek przede
wszystkim z kończącym się sezonem na prace krótkookresowe i sezonowe.
Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy największy wzrost poziomu bezrobocia odnotowano
w styczniu 2013r. o 827 osób w porównaniu z grudniem 2012r. a największy spadek
w maju 2013r. o 632 osoby w porównaniu z kwietniem 2013r.

Tabela 1. Stopa bezrobocia w Polsce, województwie wielkopolskim oraz w regionie
konińskim (w %)

Stopa
bezrobocia
w końcu
listopada
2013 r.

Wzrost/spadek
w stosunku do
poprzedniego
miesiąca

Wzrost/spadek
w stosunku do
analogicznego
okresu roku
ubiegłego

Polska

13,2

0,2

0,3

Wielkopolska

9,5

0,2

0,0

Miasto Konin

13,5

0,0

0,2

Powiat koniński

18,5

0,4

0,5

Obszar działania PUP w Koninie
(miasto Konin i powiat koniński razem)

16,3

0,3

0,4

Wyszczególnienie

Jak

wynika z danych zawartych w powyższej tabeli na koniec listopada 2013r.

(najbardziej aktualne dane w podziale dla powiatów), w porównaniu do analogicznego
okresu roku ubiegłego., stopa bezrobocia w regionie konińskim wzrosła o 0,4 punktu
procentowego. W tym samym okresie stopa bezrobocia dla Polski wzrosła o 0,3 pkt.
natomiast dla województwa wielkopolskiego nie uległa zmianie.

W 2013 roku do rejestrów PUP w Koninie przyjętych zostało 14 670 osób, tj. o 349
osób więcej niż w 2012r., natomiast wyrejestrowane zostały 14 409 osób, tj. o 1 047 osób
więcej niż w 2012r.
Zwiększyła się liczba ofert zgłaszanych do PUP. Zgłoszono 2 524 wolne miejsca pracy w porównaniu z 2012r. odnotowano wzrost o 12,4%.
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Wykres 2. Napływ i odpływ bezrobotnych w PUP Konin w 2013r.
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odpływ

Zarówno w 2012 roku, jak i w 2013 roku do ewidencji PUP w dużej mierze powracały
osoby, które były wcześniej zatrudnione. Stanowili oni ponad 80% osób przyjętych do
ewidencji bezrobotnych. Pomimo tego, że większość rejestrujących się powracała do rejestru
PUP w Koninie po zatrudnieniu, to jednak zaledwie 21,1% z nich. nabyło prawo do zasiłku.
Z powyższej analizy wynika, iż pracodawcy zatrudniają w większości na umowy
krótkookresowe

lub

w

niepełnym

wymiarze

czasu

pracy,

co

może

świadczyć

o ich słabej kondycji gospodarczej.
Zasadniczą przyczyną wyłączenia z ewidencji było: podjęcie pracy – 55% (7 922
osoby) i niestawienie się w wyznaczonym terminie – 20,2% (2 911 osób). Dobrowolnie ze
statusu bezrobotnego zrezygnowało 6,9% ogółu wyłączonych (990 osób). Jest to trzecia pod
względem wielkości przyczyna wyrejestrowań.
Największy odsetek podjęć pracy w ogólnej liczbie wyrejestrowanych odnotowano
we wrześniu (75,3%), natomiast najniższy w lipcu (43,6%) .
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Wykres 3. Liczba osób wyrejestrowanych, w tym podejmujących pracę
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pozostałe wyrejestrowania

Na koniec 2013 roku w PUP w Koninie zarejestrowanych było 1 260 osób
pobierających zasiłek dla bezrobotnych. Osoby te stanowiły zaledwie 9,2% ogółu
bezrobotnych.
Spośród wszystkich bezrobotnych 7 425 osób zamieszkiwało na wsi. Osoby te
stanowiły 54,1% wszystkich bezrobotnych.
W ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na koniec 2013 roku pozostawały
674 osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Wśród niepełnosprawnych 545 osób
posiadało status bezrobotnego, zaś 129 osób - poszukującego pracy.
Na koniec 2013r. współczynnik feminizacji w populacji osób bezrobotnych wynosił
54,3% i był wyższy o 1,7 punktu procentowego od omawianego współczynnika w grudniu
2012r.
Wykres 4. Bezrobotni wg płci na koniec 2013 roku
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Wykres 5. Bezrobotni wg wykształcenia (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.)
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Jak można zauważyć na wykresie nr 5, w końcu grudnia 2013 roku najliczniejszą
grupę stanowiły osoby

z wykształceniem zasadniczym zawodowym (29,3% ogółu

bezrobotnych), oraz gimnazjalnym i niższym niż gimnazjalne ( 24,4% ogółu bezrobotnych).
Tak więc grupa bezrobotnych o najniższych kwalifikacjach łącznie stanowi aż 53,7% ogółu
populacji. Osoby te znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, ponieważ ich
poziom wykształcenia i innych umiejętności jest nie wystarczający do podjęcia zatrudnienia.
W roku 2013 w porównaniu z 2012 wzrósł procentowy udział osób w grupie bezrobotnych
z wykształceniem wyższym i średnim ogólnokształcącym, natomiast zmalał w grupie osób
z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, zasadniczym zawodowym oraz
gimnazjalnym i poniżej.
Z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych wynika, że najbardziej
deficytowymi zawodami w 2012r. w mieście Koninie były: cieśla, doradca klienta, agent
ubezpieczeniowy, krojczy, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, fryzjer damski, instruktor
nauki jazdy, operator sprzętu komputerowego, technik mechanik, pracownik ochrony
fizycznej I0, ogrodnik, serwisant sprzętu komputerowego oraz monter mebli, natomiast
w powiecie konińskim: asystent nauczyciela przedszkola, cieśla, nauczyciel matematyki,
doradca klienta, animator kultury, monter składacz okien, tartacznik, robotnik gospodarczy,
kierowca samochodu ciężarowego.
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Do zawodów nadwyżkowych w Koninie zaliczyć można głównie takie zawody jak:
technik mechanik, kucharz małej gastronomii, technik budownictwa, ślusarz, robotnik
magazynowy, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, kamieniarz, zbrojarz, architekt,
natomiast w powiecie konińskim: ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, technik
handlowiec, fryzjer, murarz, piekarz, brukarz, stolarz, elektryk.
Wykres 6. Bezrobotni wg wieku na koniec 2013 r.
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Na konińskim rynku pracy nadal widoczna jest przewaga osób bezrobotnych
w młodym wieku. W całej populacji dwie najmłodsze grupy bezrobotnych: osoby w wieku 1824 i 25-34 lata są grupami najliczniejszymi i razem stanowią 55% ogółu bezrobotnych.
W 2013 roku z porównaniu z 2012 wzrósł procentowy udział bezrobotnych w grupie
wiekowej 35 – 44 lata, 45 – 54 lata, 55 – 59 lat oraz 60 – 64 lata . Zmalał natomiast w grupie
osób w wieku 18 – 24 lata, 25 – 34 lata.
Wykres 7. Bezrobotni wg stażu pracy na koniec 2013 r.
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Jedną z cech charakteryzujących strukturę bezrobocia jest staż pracy osób
bezrobotnych. Analizując dane zawarte na Wykresie 7, obrazującym staż pracy
bezrobotnych, zamieszkałych na terenie powiatu konińskiego i miasta Konina należy
zauważyć, że największą grupę stanowiły osoby posiadające staż pracy ogółem od 1 do 5 lat
(29%) oraz nie posiadające stażu pracy (17%) bądź posiadające staż pracy do 1 roku
(16%).
Najmniej liczną grupą bezrobotnych są osoby posiadające staż pracy 20-30 lat oraz 30 lat
i więcej (obie kategorie razem stanowią zaledwie 9 % ogółu osób bezrobotnych).
Z powyższego wynika, że pracodawcy stawiają przede wszyskim na pracowników
z doświadczeniem zawodowym i tą drogą ograniczają koszty związane z wyszkoleniem
i adaptacją do pracy nowych osób.
W roku 2013 w porównaniu z 2012 wzrósł udział procentowy osób ze stażem pracy do
1 roku, 20 – 30 lat pracy, 30 lat i więcej oraz bez stażu pracy. Spadł natomiast w grupie osób
ze stażem 1 – 5 lat, 5- 10 lat, 10 – 20 lat.

Wykres 8. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy na koniec 2013 r.
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Jak wynika z danych zawartych na Wykresie 8 najmniej liczną okazuje się być grupa
bezrobotnych pozostająca bez pracy nie dłużej niż jeden miesiąc (8%). Dominującą grupą
pozostają aktualnie osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy oraz w okresie od 12
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do 24 miesięcy, które łącznie stanowią 41% wśród ogółu zarejestrowanych w PUP
w Koninie.
W roku 2013 w porównaniu z 2012 wzrósł procentowy udział osób, które pozostawały bez
pracy w okresie 3 - 6 m-cy, 6 – 12 m-cy, 12 – 24 m-cy oraz powyżej 24 m-cy, zmalał
natomiast w grupie osób pozostających bez pracy do 1 m-ca oraz 1 – 3 m-cy.
W grupie osób pozostających bez pracy dłużej niż 12 miesięcy wyodrębnia się osoby
długotrwale bezrobotne.
Wykres 9. Osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w PUP w Koninie na
koniec 2013 r.
14000

13724

13463

12000
10000
7178

8000

7462

Bezrobotni
ogółem
Długotrwale
bezrobotni

6000
4000
2000
0
XII'2012

XII'2013

Analizując grupy będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, najtrudniejszą grupą
do aktywizacji są osoby długotrwale bezrobotne. Wg stanu na 31 grudnia 2013 r. w PUP
w Koninie zarejestrowane były 7 462 takie osoby, co stanowi 54,4% ogółu bezrobotnych,
tj. o 1,1 pkt % więcej niż w grudniu 2012 r.
Analizując stan bezrobocia powiatu ziemskiego i powiatu grodzkiego (dane o strukturze
bezrobocia wg stanu na koniec grudnia) można wysnuć następujące wnioski :
 Wysoki udział wśród ogółu bezrobotnych osób o kwalifikacjach na poziomie
zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej
- powiat ziemski

– 56,2% ogółu bezrobotnych,

- powiat grodzki

– 49,5 %.

 Bezrobocie długotrwałe - osoby pozostające w rejestrach urzędu ponad 12 miesięcy
- powiat ziemski

– 53,3 % ogółu bezrobotnych,

- powiat grodzki

– 56,1%.
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 Duża skala bezrobocia wśród ludzi młodych (18-34 lata)
- powiat ziemski

– 60 % ogółu bezrobotnych,

- powiat grodzki

– 47,3 %.

 Kobiety stanowiły ponad połowę bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie
- powiat ziemski

– 55,2 % ogółu bezrobotnych,

- powiat grodzki

– 52,8 %.

 Niska liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych.
- powiat ziemski

– 8,9 % ogółu bezrobotnych,

- powiat grodzki

– 9,7 %.

 Znaczna liczba osób bezrobotnych ze stażem pracy 1-5 lat, bez stażu pracy oraz do
1 roku
- powiat ziemski

– 66 % ogółu bezrobotnych,

- powiat grodzki

– 55,9 %.
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Tabela 2. Zmiany na rynku pracy w subregionie konińskim na koniec grudnia 2013 roku

Bezrobotni
w okresie Bezrobotni
Bezrobotni Bezrobotni
Bezrobotni Bezrobotni
Bezrobotni
do 12 m-cy powyżej Długotrwale
Wyszczególnienie
Kobiety Mężczyźni z prawem do 25 roku
niepełno- zamieszkali
ogółem
od dnia
50 roku
bezrobotni
do zasiłku
życia
sprawni
na wsi
życia
ukończenia
nauki
Stan na
31 grudnia 2013r.

13 724

7 455

6 269

1 260

3 216

981

2 012

7 462

545

7 425

Stan na
31 grudnia 2012r.

13 463

7 076

6 387

1 531

3 307

1 055

1 921

7 178

541

7 227

Procentowy
wzrost/spadek
w stosunku do
grudnia 2012 r.

1,9

5,4

-1,8

-17,7

-2,8

-7,0

4,7

4,0

0,7

2,7

Okresy

Napływ do
bezrobocia

Odpływ
z bezrobocia

Podjęcia
pracy
ogółem

Zgłoszone
oferty pracy

od stycznia do grudnia
2013 r.

14 670

14 409

7 922

2 524

Procentowy
wzrost/spadek w
stosunku do
analogicznego okresu
poprzedniego roku

2,4

7,8

19,5

12,4
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Tabela 3. Bezrobotni wg gmin na koniec grudnia 2013 r.

% stosunek
Liczba
Udział w
ogólnej liczby
Liczba
Liczba
bezrobotnych ogólnej liczbie bezrobotnych
Wyszczególnienie bezrobotnych bezrobotnych
z prawem do bezrobotnych
do liczby
ogółem
kobiet
zasiłku
w regionie
osób w wieku
produkcyjnym
Powiat Koniński

8 667

4 786

771

63,15

10,34

Gminy miejsko-wiejskie
Golina

944

505

90

6,88

12,10

Kleczew

629

347

62

4,58

9,78

Rychwał

455

240

24

3,32

8,58

Sompolno

764

437

56

5,57

11,31

Ślesin

920

531

111

6,70

10,34

Gminy wiejskie
Grodziec

286

155

18

2,08

8,71

Kazimierz Biskupi

739

409

46

5,38

10,01

Kramsk

873

476

112

6,36

12,95

Krzymów

528

287

56

3,85

11,06

Rzgów
Skulsk

429
451

229
269

42
24

3,13
3,29

9,60
11,67

Stare Miasto
Wierzbinek
Wilczyn

595
540
514

325
292
284

62
28
40

4,33
3,93
3,75

8,12
11,39
12,82

Miasto na prawach powiatu
Konin

5 057

2 669

489

36,85

9,54

Ogółem

13 463

7 076

1 531

100,00

10,03
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2.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY
W KONINIE NA RZECZ AKTYWIZACJI OSÓB BEZROBOTNYCH I ŹRÓDŁA
ICH FINANSOWANIA
2.1. Środki przeznaczone na aktywizację zawodową osób bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Koninie w 2013 roku rozdysponował środki Funduszu

Pracy

i

Europejskiego

Funduszu

Społecznego

w

wysokości

16.475.005,00

zł

z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:
1. Prace interwencyjne - 571.073 zł
2. Roboty publiczne - 1.961.815 zł
3.

Prace społecznie użyteczne - 32.624 zł

4. Staże - 6.287.391 zł
5. Przygotowanie zawodowe dorosłych - 394.255 zł
6. Szkolenia - 848.961 zł
7. Dotacje - 4.810.000 zł
8. Wyposażenie stanowisk pracy - 1.540.000 zł
9. Koszty dojazdu - 9.000 zł
10. Refundacja KRUS - 2.718 zł
11. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną - 689 zł
12. Badania lekarskie osób kierowanych do wykonywania pracy - 1.000 zł
13. Refundacja ZUS za osoby bezrobotne zatrudnione w ramach spółdzielni socjalnej 1.867 zł
14. Umorzenia - 10.000 zł
15. Specyficzne elementy - 3.612 zł
Europejski Fundusz Społeczny:
1) „Nie zmarnuj szansy” - projekt systemowy realizowany w latach 2008-2014
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Priorytetu VI: Rynek pracy otwarty dla
wszystkich, Działania 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.3: Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz
podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Głównym celem projektu
„Nie zmarnuj szansy” jest ułatwienie osobom bezrobotnym aktywnego zaistnienia na rynku
pracy i osiągnięcia na nim jak najlepszej pozycji.
Kwota przeznaczona na realizację projektu w 2013 roku wyniosła 7.505.104,10 zł.
Zaktywizowano 732 uczestników projektu w ramach następujących działań:
–

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 170 osób,

–

szkolenia - 80 osób,

–

staże - 482 osoby.
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2) „Mamy dla Ciebie czas” - projekt konkursowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytetu VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1: Poprawa dostępu
do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.2:
Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych w regionie.
Projekt realizowany jest od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2014 roku.
Całkowity koszt projektu opiewa na kwotę: 648.258,82 zł (w tym: 551.020,00 zł stanowi
dofinansowanie z EFS, natomiast 97.238,82 zł stanowi wkład własny PUP).
Kwota przeznaczona na realizację projektu w 2013 roku wyniosła 280.357,33 zł
(w tym: 238.303,73 zł dofinansowanie z EFS, natomiast 42.053,60 zł wkład własny PUP).
Celem ogólnym Projektu jest wzmocnienie kadry i wzrost kompetencji 19 kluczowych
pracowników PUP Konin do 30 września 2014 roku.
3) Powiatowy Urząd Pracy w Koninie przystąpił do realizacji Programu „Młodzi
na Rynku Pracy”, który jest pakietem działań inicjowanych bezpośrednio przez Ministra
Pracy i Polityki Społecznej - podejmowanych wspólnie z instytucjami rynku pracy.
29 czerwca 2012 r. podpisana została umowa pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki
Społecznej, a samorządem Powiatu konińskiego, której przedmiotem jest realizacja przez
samorząd Powiatu konińskiego projektu pilotażowego p. n. „Twoja Kariera - Twój Wybór”.
Projekt pilotażowy testuje nowy schemat postępowania z osobami bezrobotnymi
do 30 roku życia. W ramach innowacyjnego podejścia osoba bezrobotna opracowuje wraz
z opiekunem Indywidualny Plan Działania, w wyniku, którego otrzyma pomoc w wyborze
odpowiedniej formy aktywizacji.
Działania realizowane w ramach projektu adresowane są wyłącznie do osób bezrobotnych,
które spełniają łącznie następujące warunki:
- zamieszkują na terenie Powiatu konińskiego - z wyłączeniem miasta Konina,
- nie przekroczyły 30 roku życia,
- w 2012 roku zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy po raz pierwszy (udział
w pilotażu biorą osoby, które zarejestrowały się po raz pierwszy najpóźniej do końca lipca
2012 r.),
- spełniają pozostałe warunki niezbędne do uczestnictwa w poszczególnych formach
aktywizacji.
Realizacja pilotażu rozpoczęła się 1 lipca 2012 r. i potrwa do 31 sierpnia 2014 r.
W ramach projektu pilotażowego:
a) 70 uczestników korzysta z nowych form wsparcia stanowiących tzw. promesę aktywizacji
młodych - obejmującą:
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- bon szkoleniowy - gwarantujący sfinansowanie kosztów wybranego przez bezrobotnego
szkolenia. Kwota określona w bonie szkoleniowym - 3.646,09 zł.
- bon na kształcenie zawodowe i policealne - gwarantujący sfinansowanie przez pup kosztów
związanych z wybranym przez bezrobotnego kształceniem zawodowym lub policealnym.
Bon przeznaczony jest w szczególności dla osób z najniższymi kwalifikacjami. Kwota
określona w bonie - 7.292,18 zł.
- bon na kształcenie podyplomowe - gwarantujący sfinansowanie kosztów wybranych przez
bezrobotnego studiów podyplomowych. Bon przeznaczony dla osób, które przystąpiły do
programu pilotażowego w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów wyższych. Kwota
określona w bonie - 7.292,18 zł.
- bon stażowy - gwarantujący sfinansowanie przez pup stypendium stażowego przez okres
6 miesięcy oraz jednorazowej premii dla pracodawcy w wysokości 1500,00 zł. wypłacanej po
6-ciu miesiącach zatrudnienia młodego człowieka po stażu. Kwota określona w bonie 9.600,00 zł.
- dotację na zasiedlenie - formę wsparcia mobilności zawodowej i przestrzennej, w ramach
której pozostawia się do dyspozycji bezrobotnego kwotę 5.000,00 zł. na pokrycie kosztów
związanych z podjęciem zatrudnienia w nowym miejscu pracy - w szczególności kosztów
zamieszkania.
b) 70 bezrobotnych korzysta ze standardowych instrumentów aktywizacji oferowanych
w ramach Ustawy o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy:
- przygotowania zawodowego dorosłych,
- finansowania studiów podyplomowych,
- stażu,
- refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
- robót publicznych,
- szkoleń indywidualnych.
W roku 2012 na realizację pilotażu wydatkowana została kwota 403.937,15 zł,
wydatki w 2013 roku wyniosły 524.017,05 zł.
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Środki Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra
1) „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30 roku życia” - w wyniku pozyskania
dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra na realizację programów na rzecz
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, Powiatowy
Urząd Pracy w Koninie, w 2013 roku realizował program dla osób bezrobotnych do 30 roku
życia.
Program realizowany był w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2013 roku.
W ramach przedmiotowego programu 34 osoby odbyły staż u pracodawcy.
Kwota pozyskana na realizację programu to 238.000,00 zł.
2) „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30 roku życia - środki przyznane
decyzją Ministra z dnia 21 listopada 2013 roku” - w wyniku pozyskania dodatkowych środków
Funduszu Pracy z rezerwy ministra na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, Powiatowy Urząd Pracy w Koninie,
w 2013 roku realizował kolejny program dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.
W ramach przedmiotowego programu wsparciem objętych zostało 21 osób bezrobotnych:
12 osób otrzymało jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz 9 osób
skierowanych zostało na szkolenie.
Program realizowany był w okresie od 25 listopada do 31 grudnia 2013 roku.
Kwota pozyskana na realizację programu to 182.800,00 zł.
3) „Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji
na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy” - w wyniku pozyskania dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy ministra na
realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej, Powiatowy Urząd Pracy w Koninie, w 2013 roku realizował program
dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Program realizowany był w okresie od 25 listopada do 31 grudnia 2013 roku.
W ramach przedmiotowego programu wsparciem objęte zostały 23 osoby bezrobotne:
12 osób otrzymało jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz 11 osób
zostało skierowanych na szkolenie.
Kwota pozyskana na realizację programu to 214.200,00 zł.
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Program Specjalny „NOWA PERSPEKTYWA” (ze środków Funduszu Pracy w ramach
Algorytmu)
Program adresowany jest do 40 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Koninie, które utraciły pracę na skutek zwolnień grupowych w PAK Kopalni
Węgla Brunatnego Konin S. A.
Okres realizacji Programu specjalnego: od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.
Łączny koszt realizacji programu: 589.480,00 zł, w tym:
- w roku 2013: 3.612,00 zł
- w roku 2014: 585.868,00 zł
W ramach Programu specjalnego obok tradycyjnych usług i instrumentów rynku pracy w stosunku do Uczestników zastosowane zostaną specyficzne elementy wspierające
zatrudnienie.
Każdy uczestnik:
-

będzie uczestniczył w tygodniowych grupowych warsztatach psychologicznych,

-

otrzyma materiały merytoryczne (kodeks pracy),

-

będzie uczestniczył w indywidualnym spotkaniu z doradcą zawodowym,

-

będzie miał opracowane zawodowe portfolio.

oraz dodatkowo w zależności od dokonanego wyboru opartego na spotkaniu z doradcą
zawodowym:
-

może uczestniczyć w szkoleniu indywidualnym,

-

może odbywać przygotowanie zawodowe dorosłych w formie praktycznej nauki
zawodu dorosłych u pracodawcy,

-

może zostać zatrudniony w ramach wyposażenia stanowiska pracy,

-

może otrzymać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej.

ponadto:
- osoby uczestniczące w szkoleniu, odbywające przygotowanie zawodowe, podejmujące pracę
lub działalność gospodarczą mogą ubiegać się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem
do 6/7 roku życia (do podjęcia nauki w SP).
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Łącznie w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. zaktywizowano 1 949 osób
bezrobotnych w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.
Wykres 10. Liczba osób bezrobotnych zaktywizowanych od stycznia do grudnia 2013 r.
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2.2 Pośrednictwo pracy
Od stycznia do grudnia 2013 roku pozyskano 2 524 wolne miejsca pracy i miejsca
aktywizacji zawodowej, w tym 1 206 (tj. 48%) z miasta Konina i 1 318 (tj. 52%) z powiatu
konińskiego.
Zgłoszone miejsca pracy w 2013 r. dotyczyły:
1.

2.

- sektora publicznego

612 (24%)

- sektora prywatnego

1 912 (76%)

- pracy subsydiowanej

1 337 (53%)

- pracy niesubsydiowanej

1 187 (47%)

Realizując potrzeby pracodawców, Powiatowy Urząd Pracy w Koninie w okresie
od stycznia do grudnia 2013 r. zorganizował 16 Giełd Pracy.
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W Giełdach Pracy organizowanych w siedzibie Urzędu wzięło udział 16 pracodawców
i 222 osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy.
W 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Konin czterokrotnie zorganizował Targi Pracy,
Łącznie Targi odwiedziło ponad 1068 (przy ok. 500 zaproszonych) osób bezrobotnych
i poszukujących pracy oraz młodzież szkół ponadpodstawowych i wyższych.
Giełdy i Targi Pracy są doskonałą okazją do rozpowszechnienia przez pracodawców
informacji o funkcjonujących na terenie Miasta Konina i Powiatu Konińskiego zakładach
pracy, a tym samym przybliżenia lokalnej społeczności informacji o rozwijających się
branżach i firmach.
Pracodawcom stwarzają możliwość bezpośredniej prezentacji posiadanych ofert pracy,
pozyskiwania odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy bądź aktywizacji
zawodowej.
Uczestnictwo Pracodawców w Giełdach i Targach, oprócz budowania wizerunku firmy, może
przynieść również korzyści w postaci oszczędności tak cennego czasu, jak i kosztów
związanych z poszukiwaniem odpowiednich pracowników
2.3 Klub Pracy, poradnictwo zawodowe, usługi sieci Eures
W 2013 r. z usługi poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Koninie skorzystało łącznie 5 251 bezrobotnych i poszukujących pracy,
w tym :
-

z rozmowy wstępnej skorzystało 599 osób, a z porady indywidualnej

393 osób

w ramach 1 013 wizyt u doradców zawodowych,
-

przeprowadzono, dla 34 grup, porady w formie grupowej, w których uczestniczyły 284
osoby.

-

udzielono 2 028 bezrobotnym i poszukującym pracy indywidualnych informacji
zawodowych

-

przeprowadzono 222 grupowe informacje zawodowe dla 1 947 osób o rynku pracy,
możliwościach szkolenia i kształcenia (w tym również w ramach projektów
finansowanych z EFS), obowiązujących przepisach ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy a także o usługach świadczonych przez urząd pracy.

Ponadto doradcy przekazywali wiedzę na temat zawodów. Służyły temu teczki informacji
o zawodach, przewodniki po zawodach, ulotki, broszury, programy multimedialne.
W wyniku dobrej i efektywnej współpracy PUP w Koninie z Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej w Koninie osoby bezrobotne i poszukujące pracy są
dodatkowo obejmowane poradnictwem zawodowym. Doradcy zawodowi z CIiPKZ
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w Koninie przeprowadzili 32 porady zawodowe grupowe i zajęcia aktywizacyjne,

w których

udział wzięło 292 osoby bezrobotne i poszukujące pracy, skierowane przez PUP w Koninie.
W 2013 r. prowadzone były również zajęcia aktywizacyjne i szkolenia z zakresu
umiejętności aktywnego poszukiwania pracy w ramach programu Klub Pracy.
W 2013r. w Klubie Pracy zorganizowano i przeprowadzono zajęcia aktywizacyjne dotyczące
zagadnień przydatnych w uzupełnieniu wiedzy i umiejętności potrzebnych do aktywnego
poszukiwania pracy. W okresie od stycznia do grudnia 2013r. w w/w zajęciach uczestniczyło
1 048 osób.
Dla osób, które nie posiadały doświadczenia w poszukiwaniu pracy, utraciły
motywację do jej poszukiwania lub chciały powrócić na rynek pracy po długim okresie braku
aktywności zawodowej przeprowadzono 4 trzytygodniowe szkolenie z zakresu umiejętności
aktywnego poszukiwania pracy pt. Szukam Pracy. W/w szkoleniu uczestniczyły 53 osoby.
Dodatkowo otwarty Klub Pracy służył pomocą w zakresie dostępu do informacji
zawodowych niezbędnych w aktywnym poszukiwaniu pracy, w tym także do stanowiska
komputerowego.
Z w/w pomocy skorzystały 472 osoby.
Doradcy zawodowi oraz liderzy klubu pracy

z tut. Urzędu w ramach promocji

poradnictwa zawodowego oraz pozostałych usług Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie
uczestniczyli w różnych przedsięwzięciach poza urzędem m.in.: w Zespole Szkół
Budowlanych im. E. Kwiatkowskiego w Koninie prowadzili informacje grupowe dla młodzieży
kończącej zasadniczą szkołę zawodową na temat rynku pracy, przeprowadzali konsultację
dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy im. Doktora Piotra Janaszka Fundacji
Mielnica, prowadzili spotkania „Poznajemy Urząd Pracy” w ramach projektu „Mogę pracować
– wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności
na rynku pracy”, uczestniczyli w spotkaniach ze zwalnianymi pracownikami z PAK Kopalni
Węgla Brunatnego „KONIN”.
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Wykres 11. Bezrobotni zaktywizowani w 2013 roku w ramach form bezkosztowych
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W ramach działalności sieci EURES w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie
w okresie od stycznia do grudnia 2013 podejmowane były następujące działania:
- udzielono informacji o sieci EURES i usługach świadczonych przez PUP w ramach tej sieci
dla 7022 osób,
- udzielono informacji o ofertach dostępnych w sieci EURES dla 566 osób

3. WYDATKI POWIATOWEGO URZĄDU PRACY W KONINIE NA 31.12. 2013r.

WYDATKI OGÓŁEM DO 31.12. 2013r.
W TYM:
1.Fundusz Pracy
 programy na rzecz promocji
zatrudnienia –aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu
 pozostałe wydatki ( fakultatywne)
 wydatki nielimitowane wg potrzeb
( np. zasiłki dla osób bezrobotnych)
2. Budżet PUP w Koninie
 Składka zdrowotna od osób
bezrobotnych bez prawa do zasiłku

41 964 626,72
33 476 926,20
16 560 940,91

1 044 212,22
15 871 773,07
8 487 700,52
8 487 700,52
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