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DZIAŁ I. Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2008 roku

1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w końcu grudnia 2008 r. w Płocku wyniosła

6.412 osób.  W  tym  czasie  zanotowano  spadek  o  2.757  osób  w  porównaniu  z  danymi  ze

stycznia 2008 r. (liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu miesiąca – 9.169 os.)

i  o  158  osób  w  porównaniu  z  liczbą bezrobotnych  zarejestrowanych  w  końcu listopada

2008 r., która wyniosła 6.570 osób.

Wykres 1. Bezrobotni zarejestrowani w końcu grudnia 2008 r. w odniesieniu do poprzedniego miesiąca
(listopad), początku roku (styczeń) i analogicznych okresów 2007 roku.

styczeń listopad grudzień

2007 10804 8413 8401

2008 9169 6570 6412
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Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-01

Udział procentowy kobiet  - 4.067 os. -  w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł

w  grudniu  br.  63,4%.  Udział procentowy  osób  długotrwale  bezrobotnych  (4.105 os.)

w ogólnej  liczbie  bezrobotnych w końcu miesiąca wyniósł 64%.  Udział procentowy osób do

25 roku życia (792 os.) w ogólnej liczbie bezrobotnych w końcu miesiąca wyniósł 12,3%.

Stopa bezrobocia w mieście kształtowała się w grudniu 2008 r. na poziomie 9,7%.

W tym samym okresie stopa bezrobocia w kraju wyniosła 9,5%, a w województwie – 7,3%.

Tab. 1. Stopa bezrobocia w rozbiciu na KRAJ – WOJEWÓDZTWO – MIASTO w grudniu 2007 i 2008 roku

Grudzień 2007 r. Grudzień 2008 r. Spadek/wzrost

w tys. w % w tys. w % w tys. w %

Polska 1.746,6 11,4 1.473,8 9,5 - 272,8 - 1,9

woj. mazowieckie 219,9 9,2 178,0 7,3 - 41,9 - 1,9

m. Płock 8,4 13,1 6,4 9,7 - 2,0 - 3,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych
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2. Płynność bezrobocia

W ciągu całego 2008 roku zarejestrowało się łącznie 9.985 osób bezrobotnych, z czego

51,38% stanowiły kobiety (5.131 os.). W porównaniu z rokiem ubiegłym odnotowano

przeszło 5% spadek ogólnej liczby nowo zarejestrowanych i nieznaczny (o 0,2%) wzrost

wśród nowo zarejestrowanych kobiet.

Z ogólnej liczby zarejestrowanych w ciągu 2008 r. 76,32% stanowiły osoby poprzednio

pracujące (7.621 os.), pozostałe 23,68% - osoby dotychczas nie pracujące (łącznie 2.364 os.).

Z kolei z ewidencji bezrobotnych wyłączono łącznie, w okresie sprawozdawczym,

11.974 osoby, w tym 6.353 kobiety.

Z ogólnej liczby bezrobotnych wyrejestrowanych łącznie w omawianym okresie 4.529

osób podjęło pracę. Kobiety stanowiły w tym gronie ponad połowę ogółu (2.397 os.,

tj. 52,9%). Pracę niesubsydiowaną podjęło 4.180 osób, w tym 2.245 kobiet, pracę

subsydiowaną (tj. zgodnie z MPiPS-01 - prace interwencyjne, roboty publiczne, podjęcia

działalności gospodarczej, podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia

bezrobotnego) – 349 osób, w tym 152 kobiety.
Wykres 2. Płynność bezrobocia w poszczególnych miesiącach 2008 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdania MPiPS-01

Pozostałe przyczyny wyłączeń z ewidencji, to:

Ø niepotwierdzenie gotowości do pracy 3.857 os.

Ø rozpoczęcie stażu 779 os.

Ø rozpoczęcie pracy społecznie użytecznej 554 os.

Ø rozpoczęcie szkolenia 349 os.
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Ø dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego 324 os.

Ø rozpoczęcie przygotowania zawodowego w miejscu pracy 305 os.

Ø nabycie praw emerytalnych lub rentowych 81 os.

Ø nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego 61 os.

Ø ukończenie 60/65 lat 40 os.

Ø podjęcie nauki 9 os.

Z innych przyczyn wyłączono z ewidencji łącznie w ciągu 2008 roku 1.086 osób.

3.  Wybrane kategorie bezrobotnych

W końcu grudnia 2008 r. w rejestrze Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku figurowały

792 osoby do 25 roku życia (w tym 478 kobiet). W analogicznym okresie 2007 r. było ich

1.188 (w tym 759 kobiet), co daje spadek o 396 osób (281 kobiet), tj. o 33,34%.

Łącznie w 2008 r. zarejestrowały się 3.203 osoby do 25 roku życia, wyłączono zaś

ogółem 3.344 osoby. Kobiety stanowiły w tej kategorii odpowiednio 54,7 i 55,9%.

Według stanu na koniec grudnia 2008 r. zarejestrowanych było 4.105 osób, w tym

2.891 kobiet, długotrwale bezrobotnych. W porównaniu z grudniem 2007 r. zanotowano

27,44% spadek.

Łącznie zarejestrowano 4.259 osób długotrwale bezrobotnych, wyłączono zaś – 5.811

osób.

Liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia kształtowała się na koniec grudnia

2008 r. na poziomie 1.722 osób, z czego 58,7% stanowiły kobiety (1.011 os.).

W analogicznym okresie 2007 r. było ich 352 osoby więcej (153 kobiety więcej).

Na przestrzeni 12 miesięcy ubiegłego roku zarejestrowano 1.530 osób w kategorii

powyżej 50 roku życia, natomiast wyłączono ogółem 1.882 osoby.

Według stanu na koniec IV kwartału 2008 r. zarejestrowane były 1.942 osoby

bezrobotne (w tym 1.122 kobiety) z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, 1.711 osób –

z czego 1.195 kobiet – z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym oraz 1.588

osób (887 kobiet) z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Wykształceniem wyższym

legitymowało się 601 bezrobotnych, w tym 404 kobiety, z kolei wykształceniem średnim

ogólnokształcącym – 570 osób, z czego ponad 80% (459 osób) stanowiły kobiety.
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DZIAŁ II. Działalność Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku

1.  Programy współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Miejski  Urząd  Pracy  w  Płocku  w  roku  budżetowym  2008  realizował  II  projekty

współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

Ø I projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy

otwarty dla wszystkich,  Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do

zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

pt.: „Aktywny Płock – wyrównywanie szans bezrobotnych na rynku pracy

w Mieście Płocku”.

Ø II projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy

otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych

i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej

osób bezrobotnych w regionie pt.: „Bezrobotny pośrednikiem, doradcą –

pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy  w Płocku”.

Projekt „Aktywny Płock – wyrównywanie szans bezrobotnych na rynku pracy

w Mieście Płocku” realizowany był od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Podpisanie umowy

ramowej o dofinansowanie projektu systemowego na okres od 01.01.2008 r. do

31.12.2013 r. nastąpiło 29 kwietnia 2008r.

Miejski Urząd Pracy w Płocku pozyskał środki na dofinansowanie realizacji w/w

projektu w roku budżetowym 2008 w kwocie nie przekraczającej 1.942.327,35 PLN,

co stanowi nie więcej niż 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Całkowita wartość projektu:                   2 285 091,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie (EFS):    1 942 327,35 zł

Wkład własny (FP):                                     342 763,65 zł

Głównym celem projektu było tworzenie warunków do zatrudnienia oraz podnoszenie

poziomu aktywności zawodowej u osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie

Pracy w Płocku.

Projekt zakładał zaktywizowanie 540 osób bezrobotnych, które doświadczają

trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy poprzez zastosowanie

w projekcie różnych instrumentów aktywizujących.

W dniach 18– 21.08.2008r. w tut. urzędzie przeprowadzona została kontrola projektu

przez Zespół ds. Kontroli Wydziału Wdrażania EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy
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w Warszawie. Osoby kontrolujące po dokonaniu analizy dokumentacji nie stwierdziły

nieprawidłowości i nie miały zastrzeżeń do realizacji projektu.

 W listopadzie 2008 r. MUP w Płocku uzyskał akceptację Wojewódzkiego Urzędu Pracy

w Warszawie (Instytucji Pośredniczącej II stopnia) w sprawie zmian  dokonanych w projekcie

systemowym „Aktywny Płock – wyrównywanie szans bezrobotnych na rynku pracy  w Mieście

Płocku”– zmiany wprowadzone do projektu przyczyniły się do efektywniejszego

wykorzystania środków przeznaczonych na jego realizację.

W okresie sprawozdawczym zgodnie z zawartą umową tut. urząd przygotował

sprawozdawczość dotyczącą realizacji projektu - wnioski o płatność  za okres od stycznia do

listopada 2008 r. Do dnia 31.12.2008 r. wnioski o płatność za okres od stycznia do

października 2008 r. zostały zatwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia.

W roku budżetowym 2008 w projekcie mogły uczestniczyć osoby zarejestrowane

jako bezrobotne w  Miejskim  Urzędzie  Pracy  w  Płocku,  w  tym  osoby  znajdujące  się

w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001, ze zm.).

Zgodnie z założeniami w/w projektu 540  osób  skorzystało  z  następujących  form

wsparcia:

Staż u pracodawcy

Ø 292 osoby rozpoczęły program stażu,

Ø na dzień 31 grudnia 2008r. 73 osoby zakończyły,  a 36 przerwało udział w programie

stażu,

Ø 8 osób skorzystało ze zwrotu kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu,

Ø efektywność zatrudnieniowa na  poziomie  47,7  % (liczba zatrudnionych do sumy

kończących i przerwanych), co stanowi 52 osoby, w tym:

- podjęcie zatrudnienia po zakończeniu stażu - 34 osoby ,

- przerwanie programu stażu z powodu podjęcia zatrudnienia - 18 osób.

Przygotowanie zawodowe

Ø 121 osób rozpoczęło program przygotowania zawodowego,

Ø na dzień 31 grudnia 2008r. 45 osób zakończyło,  a 18 przerwało udział w programie

przygotowania zawodowego,

Ø 4 osoby skorzystały ze zwrotu kosztów dojazdu do miejsca odbywania przygotowania

zawodowego,

Ø efektywność zatrudnieniowa na poziomie 36,5 %  (liczba  zatrudnionych  do  sumy

kończących i przerwanych), co stanowi 23 osoby, w tym:
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- podjęcie zatrudnienia po zakończeniu programu przygotowania zawodowego - 17 osób,

- przerwanie programu przygotowania zawodowego powodu podjęcia zatrudnienia -

6 osób.

Szkolenia

Ø 127 osób zostało skierowanych na szkolenia z zakresu:

ü „Spawanie metodą MAG 135”,

ü „Obsługa komputera 50+”,

ü „Pracownik ds. kadrowo – płacowych”,

ü „Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych (kurs podstawowy + cysterny) oraz

obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania  zbiorników transportowych ”,

ü „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym”,

ü „Mała przedsiębiorczość” dla osób ubiegających się o dofinansowanie na podjęcie

własnej działalności gospodarczej

Ø na dzień 31 grudnia 2008r. 121 osób ukończyło, a 6 przerwało szkolenia,

Ø efektywność zatrudnieniowa na  poziomie  52,76  %  (liczba zatrudnionych do sumy

kończących i przerwanych), co stanowi 67 osób, w tym:

-  podjęcie zatrudnienia po zakończeniu programu szkoleń - 22 osoby,

- podjęcie samozatrudnienia po ukończeniu szkolenia w zakresie „Małej przedsiębiorczości”

– 41 osób,

 - przerwanie programu szkoleń z powodu podjęcia zatrudnienia - 4 osoby.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Ø dla 42 osób planowano dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej -

41 osób uzyskało w/w środki,

Ø do dnia 31 grudnia 2008 roku 41 osób rozpoczęło własny biznes.
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Przepływ uczestników projektu "Aktywny Płock-
wyrównywanie szans bezrobotnych na rynku pracy w Mieście

Płocku" w roku budżetowym 2008.
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Wykres 3. Przepływ uczestników projektu na koniec okresu sprawozdawczego

Źródło: opracowanie własne

W 2009 roku zakładana jest  kontynuacja programów stażu i przygotowania zawodowego.

Na podstawie analizy efektywności zatrudnienia osób bezrobotnych, które ukończyły

staż, przygotowanie zawodowe lub szkolenie i tym samym podniosły kwalifikacje zawodowe,

wynika że dotychczas 102 osoby podjęły zatrudnienie, a 41 samozatrudnienie.

Działania urzędu polegające na udzieleniu pomocy 41 osobom w założeniu własnego

biznesu (dofinansowanie w wysokości nie przekraczającej 500% przeciętnego

wynagrodzenia), wpłynęły na rozwój samozatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

W związku z powyższym należy sądzić, iż podejmowane działania przynoszą

pozytywne efekty, co potwierdza potrzebę kontynuacji w/w projektu.

Projekt „Bezrobotny pośrednikiem, doradcą - pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy

w Płocku” realizowany  jest  od  1  lutego  2008  roku.  Miejski  Urząd  Pracy  w  Płocku  pozyskał

dofinansowanie  na  realizację w/w  projektu  w  roku  budżetowym  2008  w  kwocie  nie

przekraczającej 266 234,45 PLN, co stanowi nie więcej niż 85% całkowitych wydatków

kwalifikowanych projektu.

Całkowita wartość projektu:                   313 217,00 zł

Wnioskowane dofinansowanie (EFS):    266 234,45 zł

Wkład własny (budżet Miasta Płocka):    46 982,55 zł

Działania związane z realizacją projektu rozpoczęły się 1.02.2008 r. W ramach projektu

został ogłoszony konkurs, w wyniku którego zatrudnienie uzyskało 10 osób - 5 pośredników

pracy i 5 doradców zawodowych.
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Współfinansowanie zatrudnienia w/w pracowników jest wsparciem instytucjonalnym

Miejskiego Urzędu Pracy w celu zwiększenia jakości i skuteczności działań w zakresie

pośrednictwa i poradnictwa zawodowego.

Nowozatrudnione  osoby  w  sierpniu  2008r  wzięły  udział w  4  –  dniowym szkoleniu

modułowym, obejmującym tematykę z zakresu ustaw o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy, KPA i Standardów podstawowych usług rynku pracy. Poprzez uczestnictwo

w szkoleniu nowi pracownicy poznali specyfikę rynku pracy, zdobyli umiejętność poruszania

się po nim, jak również uzyskali przygotowanie do podejmowania działań na stanowisku

pośrednika pracy, doradcy zawodowego.

W dniach 18– 21.08.2008r. w tut. urzędzie przeprowadzona została kontrola projektu

przez Zespół ds. Kontroli Wydziału Wdrażania EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy

w Warszawie. Osoby kontrolujące po dokonaniu analizy dokumentacji nie stwierdziły

nieprawidłowości i nie miały zastrzeżeń do realizacji projektu.

W  związku  z  tym,  iż dotacja  rozwojowa  przekazana  na  zatrudnienie  10  osób

(5 pośredników i 5 doradców zawodowych) przez Instytucję Wdrażającą (Pośredniczącą

II  stopnia)  nie  została   wykorzystana  do  końca  roku  budżetowego  w  wysokości 76 500,00

PLN, oraz wkład własny w kwocie 13 500,00 PLN, zaistniała  możliwość przedłużenia czasu

trwania projektu do końca marca 2009 r. Niewykorzystanie środków spowodowane zostało

przesunięciem w czasie zatrudnienia w/w osób (nowo powstała jednostka – ograniczenia

lokalowe i związane z tym  wydłużenie  procedury konkursowej  dotyczącej  zatrudnienia).

Wysokość niewykorzystanych środków zabezpiecza wydłużony okres realizacji

projektu w okresie styczeń – marzec 2009 r. na finansowanie  wynagrodzenia brutto

z pochodnymi i wszystkimi dodatkami dla 10 osób.

Miejski Urząd Pracy w Płocku po wystąpieniu z prośbą o wyrażenie zgody w sprawie

wydłużenia okresu realizacji projektu od 01.02.2008 r. do 30.03.2009 r. otrzymał akceptację

zarówno Prezydenta Miasta Płocka, jak i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

(Instytucji Pośredniczącej II stopnia) na kontynuację w/w projektu.

Zgodnie  z  §  11  ust.  2  Umowy  o  dofinansowanie  projektu  w  ramach  Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.06.01.02-14-032/08-00 z dnia 17.06.2008 r.

Miejski Urząd Pracy w Płocku w miesiącu listopad przekazał niewykorzystane w 2008 r.

środki dotacji rozwojowej w wysokości 76 500,00 zł na rachunek bankowy wskazany przez

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz przekazał niewykorzystaną kwotę wkładu

własnego w wysokości 13 500,00 zł  do Urzędu Miasta Płocka.
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W roku budżetowym 2008 Miejski Urząd Pracy w Płocku przygotował

sprawozdawczość dotyczącą realizacji projektu – wnioski o płatność za okres  od września do

listopada 2008 r. Do dnia 31.12.2008 r. wnioski o płatność zostały zatwierdzone przez

Instytucję Pośredniczącą II stopnia.

Zatrudnienie 10 osób w ramach projektu pt.: „Bezrobotny pośrednikiem, doradcą –

pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku” przyczyniło się do poprawy jakości

funkcjonowania urzędu. Obecnie zarówno pośrednicy pracy jak i doradcy zawodowi mogą

osobie bezrobotnej, która ma trudności w znalezieniu pracy czy też potrzebuje porady

zawodowej, poświęcić znacznie więcej czasu i udzielić profesjonalnej pomocy.

Doradcy zawodowi – stażyści podejmują szereg działań mających na celu

zaktywizować do działania osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku

pracy zwłaszcza, te które przez dłuższy czas pozostają bez zatrudnienia. Osoby takie tracą

motywację do dalszego poszukiwania pracy dlatego też istotnym elementem jest kontakt z

doradcą zawodowym, który wpływa na pozytywną zmianę postawy u bezrobotnego. Doradcy

zawodowi w ramach świadczonych usług udzielili:

Ø 229 porad indywidualnych,

Ø 73 informacje indywidualne,

Ø porady grupowe, w których uczestniczyło ogółem 224 osoby bezrobotne,

Ø informacje grupowe, w których uczestniczyło ogółem 694 osoby bezrobotne.

Ponadto w celu wczesnego zidentyfikowania potrzeb osób bezrobotnych

oraz zaplanowania ich ścieżki rozwoju zawodowego, doradcy zawodowi – stażyści stosowali

Indywidualny Plan Działania (IPD), którym zostało objętych 61osób bezrobotnych.

W wyniku podjętych działań w/w osoby zostały skierowane do programów, których celem

jest aktywizacja zawodowa:

Ø 55 osób bezrobotnych skierowano do programu szkoleń,

Ø 6 osób bezrobotnych skierowano do programu przygotowania zawodowego.

W wyniku podjętych działań 18 osób podjęło pracę.

W związku z powyższym należy sądzić, że podejmowane działania przez doradców

zawodowych - stażystów wpływają pozytywnie na efektywność świadczonych usług na rzecz

osób bezrobotnych i biernych zawodowo,  co potwierdza potrzebę kontynuacji w/w projektu.

Dzięki przedłużeniu projektu „Bezrobotny pośrednikiem, doradcą – pracownikiem Miejskiego

Urzędu Pracy w Płocku” zarówno  doradcy  zawodowi  -  stażyści  jak  i  pośrednicy  pracy  –

stażyści będą kontynuować działania skierowane do osób bezrobotnych w zakresie
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doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Zintensyfikowane działania wpłyną na

zwiększenie liczby zaktywizowanych osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim

Urzędzie Pracy w Płocku.

W ramach realizacji w/w projektów Miejski Urząd Pracy w Płocku prowadzi działania

informacyjno– promocyjne. Spełniając obowiązek informowania o fakcie współfinansowania

projektów ze środków unijnych urząd podejmował szereg działań mających na celu

podniesienie świadomości społeczeństwa odnośnie założeń projektów, jak i docelowych grup

spełniających warunki programów.

W tym celu  Miejski Urząd Pracy w Płocku promował powyższe projekty podczas:

Ø Targów Pracy Osób Niepełnosprawnych, które odbyły się 17 kwietnia 2008r.w Domu

Technika w Płocku,

Ø Targów  Edukacji  i  Pracy,  które  odbyły  się 28  i  29  maja  2008r.  w  siedzibie  Centrum

Kształcenia Ustawicznego w Płocku,

Ø XIII Płockich Targów Pracy, które odbyły się 8 października w Szkole Wyższej im. Pawła

Włodkowica w Płocku.

Podczas Targów tut. urząd rozpropagował ulotki, plakaty informacyjno – promocyjne,

a także aktualne informacje o realizowanych projektach w ramach PO KL, Priorytet VI,

Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 i 6.1.2 (wszystkie materiały informacyjno – promocyjne były

oznaczone zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego).

Ponadto Miejski Urząd Pracy Płocku w celu zaprezentowania  realizacji w/w projektów

w ramach PO KL, udostępnił Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy

w Warszawie informacje nt.  realizowanych projektów oraz materiały informacyjno –

promocyjne, które zostały zaprezentowane podczas Konferencji „Rzeczpospolita

Obywatelska” w części wystawowej – Centrum Informacyjnym o Funduszach Unijnych.

Miejski Urząd Pracy umieszcza obowiązujące logotypy na dokumentach dotyczących

projektów, w tym: materiałach promocyjnych, informacyjnych. Informuje uczestników

projektów, instytucje współpracujące i społeczeństwo o fakcie współfinansowaniu

projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pracodawcom organizującym miejsce stażu lub przygotowania zawodowego zostały

przekazane tabliczki informacyjno- promocyjne z nadrukiem EFS, które poprzez

zamieszczenie w miejscu realizacji danego programu dostarczają społeczeństwu informacji

o współfinansowaniu go przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego.
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MUP prowadził działania informacyjno – promocyjne w ramach, których informacja

o realizowanych projektach została rozpowszechniona poprzez prasę (Gazeta Wyborcza –

dodatek Eurofundusze)  i media lokalne (Radio dla Ciebie).

Ponadto Miejski Urząd Pracy współpracuje na bieżąco z Biurem Prasowym UMP

przekazując informacje w celu zamieszczenia ich na stronie Urzędu Miasta Płocka.

2. Instrumenty rynku pracy

W bieżącym roku Minister Pracy i Polityki Społecznej decyzjami z dnia  18.03.2008 r.,

28.04.2008 r. i 30.05.2008 r. przekazał środki z Funduszu Pracy na realizację subsydiowanych

programów rynku pracy w łącznej wysokości 9.565.700 zł.

Ponadto Rada Miasta Płocka przekazała z Budżetu Miasta Płocka kwotę 800.000 zł na

realizację programu „Płock dla przedsiębiorczych”, w ramach którego MUP w Płocku udzielał

jednorazowo środków osobom bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej.

Na realizację zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób

niepełnosprawnej tut. urząd otrzymał ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych kwotę 686.351,95 zł.

Do końca roku, w ramach otrzymanych środków, aktywnymi programami rynku pracy

objętych zostało 1.946 osób.

Staże

W omawianym okresie Miejski Urząd Pracy w Płocku zorganizował 779 miejsc

odbywania stażu, z tego 292 miejsc współfinansowanych było z Europejskiego Funduszu

Społecznego, 293 w ramach programu MAZOWSZE 2008 oraz 194 w ramach algorytmu.

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

Do   końca  roku   MUP  w  Płocku  zorganizował 305 miejsc odbywania przygotowania

zawodowego, z tego 121 miejsc współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego,

67 w ramach programu MAZOWSZE 2008 oraz 117 w ramach algorytmu.

Prace społecznie użyteczne i roboty publiczne

Do końca 2008 roku 554 osoby bezrobotne podjęły wykonywanie prac społecznie

użytecznych, 4 zaś -  robót publicznych.

Prace interwencyjne

W okresie sprawozdawczym Miejski Urząd Pracy w Płocku zorganizował 36 miejsc

pracy w ramach programu prac interwencyjnych, na które skierowanych zostało 36 osób.
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Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W omawianym okresie Miejski Urząd Pracy w Płocku udzielił 189 osobom

bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Z ogólnej liczby udzielonych jednorazowo środków na podjęcie działalności

gospodarczej 41 współfinansowanych było z Europejskiego Funduszu Społecznego,

74 w ramach programu MAZOWSZE 2008, 16 w ramach algorytmu i 58 w ramach realizacji

programu pn. „Płock dla Przedsiębiorczych”.

W ramach środków PFRON udzielono 12 osobom niepełnosprawnym jednorazowo

środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy

W omawianym okresie zorganizowano 79 miejsc pracy w ramach refundacji kosztów

wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, z tego 42 w ramach programu MAZOWSZE

2008 oraz 37 w ramach algorytmu, na których zatrudnienie podjęło 114 osób bezrobotnych

(w tym 35 osób w ramach uzupełnienia wakujących stanowisk).

W ramach środków PFRON zorganizowano 5 miejsc pracy w ramach refundacji

kosztów wyposażenia doposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

Plan finansowy Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku na organizację aktywnych

programów rynku pracy w 2008 r., plan organizacji nowych miejsc pracy, stażu,

przygotowania zawodowego, szkoleń i samozatrudnienia w ramach tych programów oraz

wydatki  Funduszu  Pracy  na  finansowanie  usług  i  instrumentów  rynku  pracy  w  2008  r.

stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania.

3. Pośrednictwo pracy i EURES

W roku 2008 pracownicy Działu Pośrednictwa Pracy dokonali rejestracji 9.985 osób

bezrobotnych oraz 298 osób poszukujących pracy – napływ.

W omawianym okresie pracownicy Działu Pośrednictwa Pracy podejmowali działania

w zakresie udzielania pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu

odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników

o  poszukiwanych  kwalifikacjach  zawodowych.  W  wyniku  w/w  działań  pośrednicy  pracy

pozyskali do współpracy 326 nowych pracodawców.

Przyjęto do realizacji 6.747 zgłoszonych wolnych miejsc pracy, w tym niesubsydiowanych

miejsc 4.714.
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W okresie sprawozdawczym Pośrednicy Pracy przedłożyli 12.123 propozycje

(propozycje pracy, stażu, przygotowania zawodowego, prac społecznie użytecznych).

W wyniku w/w działań wydano 7.436 skierowań na rozmowy kwalifikacyjne do pracodawcy.

W tym wydano 837 skierowań do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz

skierowano 413 osoby na badania lekarskie (pozostałe osoby posiadały aktualne badania

lekarskie).

 W wyniku uruchomienia aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skierowano do

programu przygotowania zawodowego 715 osób, oraz w ramach programu stażu 1.944

osoby. W wyniku naboru do w/w programów wydano 1.138 skierowań na badania lekarskie.

Europejskie Służby Zatrudnienia – usługi EURES realizowane zgodnie z prawem

swobodnego przepływu  pracowników w Unii Europejskiej przez Asystenta EURES.

W ramach sieci pozyskano 3.788 miejsc pracy.

W ramach inicjowania i organizowania kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy

z pracodawcami oraz promocji usług Miejski Urząd Pracy w Płocku prezentował świadczone

usługi w trakcie n/w imprez:

Ø Jako uczestnik spotkania informacyjnego skierowanego do osób niepełnosprawnych -

„WSPÓLNA SPRAWA” na temat usług świadczonych przez MUP w Płocku.

Ø Jako wystawca na Targach Edukacyjno – Pracowniczych „Od edukacji do pracy”,

Ø Jako wystawca i współorganizator II edycji Targów Pracy Osób Niepełnosprawnych,

Ø Jako wystawca w ramach Pikniku Europejskiego,

Ø Jako wystawca w ramach Dnia Otwartego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia

w Płocku,

Ø Jako  wystawca  na  Ogólnopolskich  Targach  Edukacji  i  Pracy  OHP „Twoja kariera

w Twoich rękach”,

Ø Jako współorganizator i wystawca XIII edycji Płockich Targów Pracy,

Ø Jako współorganizator i wystawca Targów Edukacyjnych.

W okresie sprawozdawczym dział pośrednictwa pracy zorganizował 9 giełd pracy,

w których uczestniczyło 168 osób.
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4. Poradnictwo zawodowe i szkolenia

Doradcy zawodowi uczestniczyli przy realizacji projektów współfinansowanych przez

Unię Europejską w  ramach  EFS,  jak  również ze  środków   w  ramach  programu  ALGORYTM

oraz MAZOWSZE 2008.

Do zadań  wykonywanych przez doradców zawodowych należą m.in.:

Ø prowadzenie porad indywidualnych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy,

Ø organizowanie i prowadzenie porad grupowych dla osób bezrobotnych

i poszukujących pracy,

Ø udzielanie grupowej informacji zawodowej dla osób bezrobotnych i poszukujących

pracy,

Ø sporządzanie analiz i sprawozdań,

Ø udział w targach pracy,

Ø spotkania z młodzieżą w szkołach,

Ø współpraca z innymi instytucjami,

Ø współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu.

Od stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. doradcy zawodowi zorganizowali grupowe

informacje zawodowe, w których wzięło udział 746 osób, gdzie średnia grupa  na spotkaniu

wynosiła 5-7 osób.  Zorganizowano 34 porady grupowe, które przeprowadzone zostały przez

dwóch  doradców  w  grupie  liczącej  średnio  5  osób  bezrobotnych.  Łącznie  w  poradach  tych

wzięło udział 223 osoby.

Doradcy zawodowi przeprowadzili również 367 porad indywidualnych. Realizowano

zadania  wynikające  zarówno  z  projektów  współfinansowanych  ze  środków  EFS  jak

i z programów z funduszy regionalnych poprzez badanie rezultatów miękkich za pomocą

ankiet w liczbie ok. 1400. Poza tym w ramach procesu doradczego składającego się z dwóch

sesji poradnictwa grupowego (Warsztat samopoznania I i Warsztat samopoznania II), na

których przeprowadzano testy samooceny oraz kwestionariusz oczekiwań, w których

uczestniczyło 61 osób.

Doradcy zawodowi zorganizowali oraz prowadzili spotkanie informacyjne dla uczniów

Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku. W zajęciach wzięło udział

32 uczniów oraz nauczyciel. Spotkanie składało się z części teoretycznej, gdzie przekazano

informacje na temat lokalnego rynku pracy, struktury bezrobocia na terenie objętym

działaniem MUP w Płocku, praw i obowiązków osób zarejestrowanych, pośrednictwa pracy,

metod poszukiwania pracy, aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz pisania listu

motywacyjnego i CV.
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Pracownicy Działu Poradnictwa i Szkoleń przygotowali materiały informacyjne oraz

uczestniczyli  w  Ogólnopolskich  Targach  Edukacji   i  Pracy  OHP,  które  odbyły  się w  dniu

28.05.2008r. w Płocku pod hasłem „Twoja kariera w Twoich rękach”. Podjęto współpracę

z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płocku w ramach aktywizacji zawodowej

dłużników alimentacyjnych. W dniu 08.10.2008 r. doradcy zawodowi  uczestniczyli

w XIII Edycji Płockich Targów Pracy, a także  w Targach Edukacyjnych.

Każda osoba brała czynny udział w sporządzaniu statystyk oraz udzielaniu wsparcia

osobom skierowanym na staż, przygotowanie zawodowe oraz szkolenia.

W roku 2008 Miejski Urząd Pracy w Płocku skierował na szkolenia przekwalifikowania

– przyuczenia do zawodu ogółem 361 osób :

Ø 155 os. na szkolenia w ramach środków z Algorytmu,

Ø 127 os. na szkolenia współfinansowane ze środków EFS,

Ø   66 os. na szkolenia realizowane w ramach programu MAZOWSZE 2008,

Ø   13 os. na szkolenia finansowane ze środków PFRON.

W tym :

1. Na szkolenia indywidualne skierowano ogółem 117 osób :

Ø 63 os. na szkolenia indywidualne realizowane w ramach środków z Algorytmu,

Ø 41 os. na szkolenia indywidualne realizowane w ramach programu MAZOWSZE 2008,

Ø 13 os. na szkolenia indywidualne finansowane ze środków PFRON.

Największą popularnością wśród szkoleń indywidualnych cieszyły się następujące

kierunki :

· Spawanie : MAG, TIG,

· Prawo jazdy:  kat. C, E, D,

· Kursy dokształcające kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu

rzeczy i osób,

· Kurs kwalifikacyjny dla szeregowych Państwowej Straży Pożarnej,

· Licencja pracownika ochrony I i II stopnia,

· Kursy języka angielskiego.

Szkolenia indywidualne są realizowane w miarę zgłaszanego zapotrzebowania oraz

w kierunkach wybranych przez bezrobotnych wspólnie z przyszłymi pracodawcami.

2. W roku 2008 na szkolenia grupowe realizowane w ramach środków z Algorytmu

skierowano 92 osoby bezrobotne.
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Kierunki uruchomionych szkoleń :

§ Spawanie metodą MAG 135 (II edycje),

§ Pracownik ds. kadrowo – płacowych,

§ Prawo jazdy kat. E,

§ Księgowość od podstaw z elementami obsługi kadrowo-płacowej,

§ Kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacją paznokci,

§ Sprzedawca – fakturzysta z obsługą kas fiskalnych,

§ Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym.

3. W roku 2008 na szkolenia grupowe współfinansowane przez Unię Europejską

w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  PO  KL,   tytuł projektu

„Aktywny Płock – wyrównywanie szans bezrobotnych na rynku pracy w Mieście

Płocku” skierowano 127 osób bezrobotnych.

Kierunki uruchomionych szkoleń :

· Mała przedsiębiorczość IV edycje,

· Spawanie metodą MAG 135 (dla osób powyżej 25 roku życia),

· Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym (dla osób powyżej

25 roku życia),

· Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych /kurs podstawowy + cysterny/ oraz

obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

· Spawanie metodą MAG 135 (dla osób poniżej 25 roku życia),

· Pracownik ds. kadrowo – płacowych,

· Kierowca  wózków  jezdniowych  z  napędem  silnikowym  (dla  osób  poniżej

25 roku życia),

· Obsługa komputera 50+.

W roku 2008 na szkolenia grupowe realizowane w ramach programu MAZOWSZE

2008 skierowano 25 osób bezrobotnych.

Kierunki uruchomionych szkoleń :

§ Księgowość od podstaw z elementami obsługi kadrowo-płacowej (II edycje).
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Tab. 2. Szkolenia rozpoczęte w roku 2008

Nazwa programu Kierunek szkolenia grupowego
Liczba

osób

Ogółem z

poszczególnych

programów

Szkolenia grupowe w ramach

Działanie 6.1

„Aktywny Płock –

wyrównywanie szans

bezrobotnych na rynku pracy w

Mieście Płocku”

§ Mała przedsiębiorczość 42

127

§ Pracownik ds. kadrowo -
płacowych

10

§ Spawanie metodą MAG 135 30

§ Przewóz drogowy towarów
niebezpiecznych /kurs
podstawowy + cysterny/ oraz
obsługa urządzeń do napełniania
i opróżniania zbiorników
transportowych

10

§ Kierowca  wózków  jezdniowych  z
napędem silnikowym

20

§ Obsługa komputera 50+ 15

Szkolenia grupowe w ramach

środków

Funduszu Pracy

§ Kosmetyczka z elementami
wizażu i stylizacją paznokci

10

155

§ Sprzedawca – fakturzysta z
obsługą kas fiskalnych

15

Spawanie  metodą MAG  135  (II
edycje)

30

§ Pracownik ds. kadrowo -
płacowych

10

§ Księgowość od podstaw z
elementami obsługi kadrowo -
płacowej

10

§ Prawo jazdy kat. E 10

§ Szkolenie w zakresie kierowania
ruchem drogowym

7

Szkolenia indywidualne pod deklarację zatrudnienia w ramach środków
 Funduszu Pracy  - Algorytm

63

Szkolenia indywidualne pod deklarację zatrudnienia w ramach
programu Aktywizacja Zawodowa Osób Bezrobotnych
MAZOWSZE 2008 41

66

§ Księgowość od podstaw z elementami obsługi kadrowo - płacowej
w ramach programu Aktywizacja Zawodowa Osób
Bezrobotnych MAZOWSZE 2008

15

§ Księgowość od podstaw z elementami obsługi kadrowo - płacowej
w ramach programu Aktywizacja Zawodowa Osób
Bezrobotnych MAZOWSZE 2008

10

Szkolenia indywidualne finansowane ze środków PFRON 13 13

Razem osób : 361
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5.  Świadczenia

Dział Świadczeń Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku realizuje zadania z zakresu

administracji rządowej.

Realizacja zadań związanych z obsługą bezrobotnych z prawem do zasiłku, w efekcie

polega na:

Ø przyjmowaniu comiesięcznych oświadczeń o stosowaniu się bezrobotnego do przepisów

ustawy;

Ø przyjmowaniu dodatkowych zaświadczeń i informacji dotyczących zmian

w sytuacji bezrobotnego;

Ø ustalaniu praw do świadczeń i wydawanie decyzji o nabyciu bądź utracie prawa do

zasiłku lub dodatku aktywizacyjnego;

Ø przekazywaniu dyspozycji o wypłacie zasiłku dla bezrobotnych do miejsca wypłat;

Ø zakładaniu i prowadzeniu indywidualnych kart wypłat zasiłków lub dodatków;

Ø wydawaniu zaświadczeń na żądanie bezrobotnego;

Ø gromadzeniu, przechowywaniu i aktualizowaniu dokumentów bezrobotnego;

Ø współdziałaniu z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie:

  pośrednictwa pracy,

  przekazywania akt z archiwum i do archiwum,

  przygotowywania korespondencji,

  dokonywania potrąceń,

  wyłączania bezrobotnych z ewidencji;

Ø współpracy z organami egzekucyjnymi odnośnie bezrobotnych mających zobowiązania

alimentacyjne.

Pracownicy Działu Świadczeń wszystkie wyżej wskazane czynności, realizowali

miesięcznie w 2008 r., w stosunku do około  1.716 osób z prawem do zasiłku oraz do 564

osób uprawnionych do pobierania dodatku aktywizacyjnego, czyli osób które

samodzielnie znalazły zatrudnienie.

Dodatkowo  ustawa  o  promocji  zatrudnienia  i  instytucjach  rynku  pracy  (Dz.U.  Nr  69

poz. 415 z 2008r. z późn. zm.) wprowadziła możliwość wypłaty stypendium z tytułu

kontynuowania nauki dla osób bez kwalifikacji - do 25 roku życia. W 2008 r. kontynuowano

wypłatę w/w świadczeń 2 osobom.

Ponadto w 2008r. Dział Świadczeń realizował wypłatę refundacji kosztów opieki nad

dzieckiem do lat siedmiu – dla 2 osób.
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Realizacja zadań związanych z obsługą finansową osób otrzymujących świadczenia

z tytułu udziału w aktywnych formach zatrudnienia, które są współfinansowane

z Europejskiego Funduszu Społecznego lub w całości finansowane z Funduszu Pracy, polega

na:

Ø przyjmowaniu comiesięcznych oświadczeń o stosowaniu się bezrobotnego do

przepisów ustawy;

Ø przyjmowaniu dodatkowych zaświadczeń i informacji dotyczących zmian w sytuacji

bezrobotnego;

Ø prowadzeniu akcji promocyjnej związanej z obsługą EFS;

Ø ustalaniu praw do świadczeń i wydawanie decyzji o nabyciu bądź utracie prawa do:

·  stypendium stażowego lub stypendium z tyt. odbywania przygotowania zawodowego;

·  stypendium szkoleniowego lub dodatku szkoleniowego;

Ø rozpatrzeniu możliwości refundacji, osobie bezrobotnej, kosztów przejazdu  z miejsca

zamieszkania do miejsca odbywania stażu lub przygotowania zawodowego

i wydawaniu decyzji o przyznaniu bądź nie przedmiotowej refundacji;

Ø zakładaniu i prowadzeniu indywidualnych kart wypłat w/w świadczeń;

Ø wydawaniu zaświadczeń na żądanie bezrobotnego;

Ø gromadzeniu, przechowywaniu i aktualizowaniu dokumentów bezrobotnego;

Ø współdziałaniu z innymi komórkami organizacyjnymi w zakresie:

Ø pośrednictwa pracy,

Ø kwalifikowalności wydatków,

Ø współpracy z pracodawcami w zakresie spraw osób bezrobotnych odbywających staż

lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

Wszystkie wyżej wskazane czynności skierowane były do:

· 779 osób odbywających staż

· 305 osób odbywających przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

· 348 osób odbywających szkolenia

Ponadto w przypadku tych osób dokonano w 2008 r. - 16 refundacji kosztów

przejazdu  dla  osób  odbywających  staż i 9 refundacji kosztów przejazdu dla osób

odbywających przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oraz 15 refundacji kosztów

przejazdu do miejsca zatrudnienia.
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W wyniku realizacji zadań Działu Świadczeń oraz Działu Ewidencji

– ze środków Funduszu Pracy wydatkowano:

Ø 3.236.000,00 złotych – na składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób

bezrobotnych bez prawa do zasiłku

Ø 7.660.556,75 złotych - na zasiłki dla bezrobotnych łącznie ze składką ZUS.

Ø 4.820.263,74  złotych – na stypendia z tytułu uczestnictwa w stażu lub

przygotowaniu zawodowym

Ponadto do zadań Działu Świadczeń należy obsługa programu „Płatnik” i wszystkie

czynności związane  ze sporządzaniem deklaracji rozliczeniowych do ZUS-u w zakresie

zgłaszania wszystkich rejestrujących się w MUP bezrobotnych do ubezpieczenia społecznego

i zdrowotnego oraz wyrejestrowywania ich z przedmiotowych ubezpieczeń jak również

dokonywania zgłoszeń wszystkich zmian w danych osób bezrobotnych,

w zakresie współpracy z ZUS, a także sporządzaniem tygodniowych

i miesięcznych sprawozdań.

Pracownicy Działu Świadczeń udzielają odpowiedzi na pisma i wnioski

o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych wpływające do tut. urzędu, np. z Policji,

ZUS-u, MOPS-ów, Komornika, Sądu itp. – dotyczące osób bezrobotnych z prawem do zasiłku

dla bezrobotnych, a także wydają zaświadczenia na żądanie osób bezrobotnych. W 2008r.

udzielono odpowiedzi na 1.211  pisma i wnioski i wydano 2.435 zaświadczeń.

6. Ewidencja

W ciągu 2008 r. Dział Ewidencji Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku wydał 9.985

decyzji przyznających status bezrobotnego i 11.974  decyzji pozbawiających status

bezrobotnego.

Ponadto, wydano 10.862 zaświadczeń, 534 legitymacji rodzinnych i 1.292

legitymacji zwykłych.

Wydawanie decyzji dla osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych odbywa się dwa

razy w miesiącu. Ponadto, co miesiąc, bezrobotni bez prawa do zasiłku składają oświadczenie

w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy oraz o osiąganiu lub nie osiąganiu

wynagrodzeń lub przychodów za miesiąc poprzedzający.
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W okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. do Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku

wpłynęło ogółem 457 odwołań, z czego 201 odwołań zostało przekazanych do

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W okresie sprawozdawczym Miejski Urząd Pracy uchylił łącznie 245 decyzji,

 z kolei 24 decyzje zostały uchylone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki (MUW).

Ponadto, Mazowiecki Urząd Wojewódzki utrzymał w mocy ogółem 159 decyzji,

w 14 przypadkach stwierdził uchybienie terminu do wniesienia odwołania, a 4 decyzje

zostały zaskarżone do WSA.

W omawianym okresie Miejski Urząd Pracy we własnym zakresie zmienił 11 decyzji.

7. Kontrole przeprowadzone w 2008 roku

Zespół kontrolny Działu Organizacyjno - Prawnego MUP w Płocku,  przeprowadził

kontrole mające na celu sprawdzenie lokali wskazanych we wnioskach o przyznanie

jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej i wniosków o refundację

kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy przed ich rozpatrzeniem oraz

monitoring zawartych umów.

W trakcie przeprowadzonych działań skontrolowano następujące formy aktywizacji

zawodowej:

1. w ramach projektu: „Płock dla Przedsiębiorczych” :

Ø przeprowadzono 75 kontroli działalności, na które przyznano jednorazowo środki.

2. w ramach programu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  MAZOWSZE 2008”

skontrolowano:

Ø 11 podmiotów, z którym zawarto umowy o przygotowanie zawodowe  w miejscu

pracy,

Ø 51 podmiotów, z którym zawarto umowy o staż,

Ø 8 podmiotów z którym zawarto umowy o udzielenie jednorazowo  środków na

podjęcie działalności gospodarczej,

Ø 8 podmiotów z którym zawarto umowy o refundację kosztów

wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy.

3. w ramach programu ALGORYTM skontrolowano:

Ø 7 umów w ramach organizacji przygotowania zawodowego w miejscu pracy,

Ø 7 umów w ramach organizacji stażu,

Ø 1 umowę w ramach refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy.
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Ø 1 umowa o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Ø 23 umowy w ramach wypłat środków przyznanych pracodawcom

na refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy

4.  w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego skontrolowano:

Ø 35 umów związanych z organizacją przygotowania zawodowego w miejscu pracy,

z czego 5 zakwalifikowano do ponownej kontroli,

Ø 83 umowy  w związku z organizacją stażu, z czego 5 zakwalifikowano do ponownej

kontroli,

Ø 46 umów o przyznanie jednorazowo  środków na podjęcie działalności gospodarczej,

z czego 1 zakwalifikowano do ponownej kontroli.

Ponadto przeprowadzono 23 kontrole szkoleń organizowanych przez Miejski Urząd

Pracy w Płocku.

  Zespół kontrolny MUP przeprowadził również 72 kontrole lokali wskazanych we

wniosku o przyznanie jednorazowo środków na działalność gospodarczą, oraz  we

wnioskach o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, przed ich

rozpatrzeniem, z tego:

v wnioski o przyznanie jednorazowo  środków na podjęcie działalności gospodarczej –

58 kontroli, w tym 5 wniosków PFRON dla osób niepełnosprawnych

v wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy

– 14 kontroli.

Tab.3. Łączne zestawienie liczby przeprowadzonych kontroli:

FORMY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

LICZBA

PRZEPROWADZONYCH

KONTROLI

KONTROLE

PONOWNE

staż u pracodawcy 139 5

przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 52 5

jednorazowe środki na podjęcie działalności

gospodarczej

116 15

refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia

stanowiska pracy

9 0

szkolenia 3 0

kontrole przeprowadzone pod wnioski 72 0

RAZEM 391 25

Źródło: opracowanie własne
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