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Wstęp
Opracowanie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2008 rok jest
wykonaniem postanowień art. 3 ust. 4 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia
uwzględnia założenia Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia, który opiera się
na standardach europejskich, jako części Europejskiej Strategii Zatrudnienia, a także
uwzględnia Strategię Polityki Społecznej dla województwa mazowieckiego na lata 2005 - 2013
oraz Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020.
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia to dokument określający regionalne
zadania w zakresie polityki zatrudnienia, wskazujący priorytetowe grupy osób bezrobotnych
i innych osób wymagających wsparcia oraz preferowane działania wpływające na poprawę
sytuacji mazowieckiego rynku pracy.
Zgodnie z Rozdziałem 4 „Monitorowanie i koordynowanie wykonywania zadań”
Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2008 rok dla Województwa
Mazowieckiego, przygotowano roczne sprawozdanie z działań zrealizowanych w ramach ww.
dokumentu, które zawiera:
•

symbol zadania wyrażony dwoma cyframi, z których pierwsza oznacza numer
wytycznej, a druga numer zadania - zgodnie z regionalnym planem działań na rzecz
zatrudnienia,

•

zwięzłą charakterystykę zrealizowanych działań,

•

uzyskane rezultaty,

•

oszacowanie kwot wydatków ze wskazaniem źródła,

•

wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji zadania.

Sprawozdanie przygotowano w oparciu o następujące zadania:
1. Aktywizacja osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
1.1 Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych
1.2. Aktywizacja zawodowa osób do 25 roku życia
1.3 Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 50 roku życia
1.4 Aktywizacja zawodowa kobiet
1.5 Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych
1.6 Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
1.7 Reorientacja i aktywizacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa i ludności
wiejskiej
1.8 Projekty regionalne jako narzędzie przeciwdziałania zjawisku bezrobocia
2. Rozwój przedsiębiorczości w regionie
2.1 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
2.2 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
2.3 Wzmocnienie finansowe funduszy pożyczkowych, poręczeniowych i kredytowych
3. Inwestowanie w kapitał ludzki
3.1 Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr instytucji rynku pracy
3.2 Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli
3.3 Projektowanie i popularyzowanie nowych zachęt do kształcenia ustawicznego i idei
uczenia się przez całe życie
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4. Wzbogacenie oferty i podwyższenie jakości usług świadczonych przez instytucje
rynku pracy i jednostki współpracujące
4.1 Wzbogacenie oferty i podwyższenie jakości usług świadczonych przez instytucje rynku
pracy i jednostki współpracujące
4.2 Działania na rzecz promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym i
chronionym rynku pracy
4.3 Rozwój i doskonalenie usług świadczonych przez OHP
4.4 Rozwój i doskonalenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych
4.5 Rozwój dialogu i partnerstwa lokalnego
4.6 Współpraca z jednostkami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i
fundacjami działającymi w zakresie rynku pracy
W efekcie realizowanych działań w ramach Regionalnego Planu Działań na Rzecz
Zatrudnienia na rok 2008 dla Województwa Mazowieckiego nastąpił spadek bezrobocia
w porównaniu do roku 2007. W odniesieniu do grudnia 2007 roku liczba bezrobotnych
na Mazowszu spadła o 41.896 osób (spadek o 19,0%). Stopa bezrobocia w grudniu
2008 r. wynosiła 7,3% (przy średniej dla kraju 9,5%) i w porównaniu do grudnia 2007 r.
(stopa bezrobocia 9,2%) zmniejszyła się o 1,9 %.
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Zadania na rzecz powstania nowych miejsc
i tworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego

pracy

1. Aktywizacja osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
1.1 Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych
Celem działania było udzielanie pomocy w powrocie na rynek pracy i zwiększenie
szans zatrudnienia osobom długotrwale bezrobotnym poprzez podnoszenie ich kwalifikacji
i umiejętności zawodowych.

Działania zrealizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy woj. mazowieckiego
Tabela 1. Realizacja działań Powiatowych Urzędów Pracy na rzecz osób długotrwale
bezrobotnych.

Działania
•

Założenia

Realizacja

dofinansowania na podjęcie działalności
gospodarczej

725

1466

•

prace interwencyjne

1509

2579

•

roboty publiczne

1189

2270

•

staże u pracodawców

1062

1233

•

przygotowanie zawodowe

1822

3635

•

prace społecznie użyteczne

1064

3594

•

szkolenia

2985

3401

•

wyposażenie lub doposażenie stanowiska
95

481

10 451

18 659

pracy

Ogółem osób

Źródło: Karty sprawozdawcze zadań realizowanych w ramach Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2008
Powiatowych Urzędów Pracy

Z działań zrealizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy skorzystało o
8 208 osób więcej niż planowano. Co raz większym zainteresowaniem cieszą się
dofinansowania na podjęcie własnej działalności gospodarczej, z tej formy skorzystało 1466
osób, o 741 osób więcej niż zaplanowano. Środki na wyposażenie lub doposażenie
stanowiska pracy otrzymało o 386 pracodawców więcej niż planowano.

Działania zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Warszawie prowadziło zajęcia aktywizacyjne i z zakresu poradnictwa grupowego dla
członków Klubów Pracy. Łącznie przeprowadzono 4 warsztaty, w tym 2 aktywizacyjne i 2
z zakresu poradnictwa grupowego, w których uczestniczyły 43 osoby. Uczestnicy zajęć
poznali swoje możliwości zawodowe w odniesieniu do wymagań rynku pracy, podnieśli swoją
samoocenę, zwiększyli świadomość własnych emocji i sposobów reagowania na sytuację
kryzysową związaną z pozostawaniem bez pracy oraz nabyli umiejętności prezentowania
swoich mocnych stron i przygotowali się do kontaktów z pracodawcą.
Filia WUP w Siedlcach przeprowadziła wyjazdowe zajęcia aktywizacyjne „Aktywne
poszukiwanie pracy z elementami samozatrudnienia”, które miały na celu przybliżenie zasad
rządzących rynkiem pracy, nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych
oraz poznanie etapów zakładania własnej firmy. W zajęciach uczestniczyło 431 osób
podzielonych na 19 grup.
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Filia WUP w Ciechanowie w ramach „Dni aktywności zawodowej” przeprowadziła 13
spotkań w 10 gminach dla około 200 osób, których celem było przełamanie bierności
zawodowej, pokazanie alternatywnych rozwiązań i możliwości zmiany niekorzystnej sytuacji
osób pozostających długotrwale bez zatrudnienia.
Filia WUP w Ostrołęce zorganizowała „Dni aktywności zawodowej” w 19 gminach dla
1060 osób. Organizowane są w miejscu lub pobliżu miejsc zamieszkania bezrobotnych, co
ułatwia im dostęp do informacji zawodowej, poradnictwa zawodowego oraz ofert pracy.
Filia WUP w Płocku zorganizowała spotkania warsztatowe dla 23 osób w ramach
poradnictwa grupowego. Celem warsztatów było zmotywowanie osób długotrwale
bezrobotnych do podjęcia działań w celu aktywnego i samodzielnego powrotu na rynek pracy.

1.2

Aktywizacja zawodowa osób do 25 roku życia

Celem działania było ograniczenie zjawiska bezrobocia wśród młodzieży oraz ich
aktywizacja zawodowa poprzez zwiększenie umiejętności skutecznego poruszania się po
rynku pracy oraz udzielanie pomocy młodzieży w uzyskaniu kwalifikacji, umiejętności i
doświadczenia zawodowego.

Działania zrealizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy woj. mazowieckiego
Tabela 2. Realizacja działań Powiatowych Urzędów Pracy na rzecz młodzieży i ich
aktywizacji zawodowej.

Działania
•

Założenia

dofinansowania na podjęcie
działalności gospodarczej

Realizacja
564

981

1161

1334

124

180

8188

12552

•

prace interwencyjne

•

roboty publiczne

•

staże u pracodawców

•

przygotowanie zawodowe

638

1382

•

prace społecznie użyteczne

115

163

•

szkolenia

2326

2587

•

wyposażenie lub doposażenie
84

379

13 200

19 558

stanowiska pracy

Ogółem osób

Źródło: Karty sprawozdawcze zadań realizowanych w ramach Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2008
Powiatowych Urzędów Pracy woj. mazowieckiego

Ogółem z działań przeprowadzonych przez powiatowe urzędy pracy woj.
mazowieckiego skorzystało o 6 358 osób więcej niż planowano. Dużym zainteresowaniem
podobnie jak w zadaniu 1.1 cieszyły się dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej
(skorzystało z nich 981 osób, o 417 więcej niż zaplanowano). Bardzo dużym
zainteresowaniem cieszyły się staże u pracodawców (skorzystało z nich 12 552 osoby, o
4 364 osób więcej niż planowano) oraz przygotowanie zawodowe (planowano 638 osób,
przeszkolono 1382 osoby).
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Działania zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Tabela 3. Realizacja działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rzecz młodzieży i aktywizacji
zawodowej.

Działania

Założenia

• giełda pracy „Wakacyjna Giełda Pracy
dla Młodzieży – Lato 2008” (WUP
Warszawa)
• targi pracy „Studencka strefa pracy” (Filia
Radom)
• „Fora Edukacyjne okazją doprecyzowania
dalszej drogi kształcenia” (Filia Ciechanów)
• zajęcia informacyjne ze studentami pn.
„Aktywność przepustką do kariery”(Filia
Ciechanów)
• grupowe zajęcia informacyjne dla żołnierzy
kończących zasadniczą służbę wojskową
(Filia Ciechanów)
• grupowa i indywidualna informacja
zawodowa oraz zajęcia aktywizacyjne dla
osób do 25 roku życia oraz słuchaczy szkół
dla dorosłych (Filia Płock)

Ogółem osób

Realizacja

1 000

1 500

400

500

4000

5300

120

161

100

58

500

690

6 120

8 209

Źródło: Karty sprawozdawcze zadań realizowanych w ramach Regionalnego Planu Działań na rzecz zatrudnienia na rok 2008
Wydziałów i Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie

Ogółem z działań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie na rzecz młodzieży
do 25 roku życia skorzystało 8 209 osób, o 2 089 osób więcej od planowanych.
Ponadto CIiPKZ WUP w Warszawie w ramach współpracy z Akademickim Biurem
Karier Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie zorganizowało dla studentów i absolwentów tych uczelni zajęcia przygotowujące
ich do wejścia na rynek pracy. W ramach tego zadania przeprowadzono 2 warsztaty z zakresu
poradnictwa grupowego oraz 2 warsztaty aktywizacyjne, w których uczestniczyły łącznie 32
osoby.

Działania zrealizowane przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę OHP
W 2008 roku realizowano zadania skierowane do młodzieży do 25 roku życia
w zakresie grupowego poradnictwa zawodowego, poradnictwa indywidualnego oraz informacji
grupowej i indywidualnej. Z usług Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży w Warszawie,
Ciechanowie, Radomiu, Siedlcach, Ostrołęce i Płocku skorzystało 38 294 osób.
Uczestnictwo młodzieży w realizowanych działaniach umożliwiło nabycie wiedzy pozwalającej
na podejmowanie świadomych wyborów edukacyjnych i zawodowych dostosowanych do
potrzeb rynku pracy i indywidualnych możliwości, rozwój postaw aktywności, promocji własnej
osoby na rynku pracy, kształcenia przez całe życie, kształtowanie cech psychospołecznych
umożliwiających skuteczne funkcjonowanie społeczne i zawodowe.
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1.3 Aktywizacja zawodowa osób w wieku powyżej 50 roku życia
Celem działania było przygotowanie osób w wieku powyżej 50 roku życia
do ponownego wejścia na rynek pracy poprzez kształtowanie aktywnych postaw w stosunku
do poszukiwania i podjęcia zatrudnienia.

Działania zrealizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy woj. mazowieckiego
Tabela 4. Realizacja działań Powiatowych Urzędów Pracy woj. mazowieckiego na rzecz osób
powyżej 50 roku życia.

Działania

Założenia

Realizacja

• dofinansowania na podjęcie działalności
189

198

• prace interwencyjne

510

809

• roboty publiczne

657

1573

• przygotowanie zawodowe

230

475

• prace społecznie użyteczne

383

962

• szkolenia

285

410

• wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

117

93

2 371

4 520

gospodarczej

Ogółem osób

Źródło: Karty sprawozdawcze zadań realizowanych w ramach Regionalnego Planu Działań na rzecz zatrudnienia na rok 2008
Powiatowych Urzędów Pracy woj. mazowieckiego

Powiatowe Urzędy Pracy woj. mazowieckiego w celu przywrócenia na rynek pracy
osób powyżej 50 roku życia zorganizowały pro – zatrudnieniowe formy wsparcia.
Osoby korzystające z programów aktywizacyjnych zmieniły lub podniosły posiadane
kwalifikacje zawodowe poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach i kursach
zawodowych. Planowano, że w zajęciach weźmie udział 2 371 osób a skorzystało z nich 4
520 osób.

Działania zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Filia WUP w Płocku zorganizowała grupowe poradnictwo zawodowe
pn. „Zaczynam od nowa - szukam pracy”. Cykl spotkań warsztatowych przygotował
uczestników do ponownego wejścia na rynek pracy a także do aktywnego poszukiwania
zatrudnienia poprzez zwiększone poczucie własnej wartości. Ważnym aspektem działań
doradczych było zaplanowanie ścieżek rozwoju zawodowego, z uwzględnieniem możliwości
podnoszenia, zdobywania kwalifikacji czy też przekwalifikowania. Łącznie z zajęć skorzystało
81 osób.
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1.4

Aktywizacja zawodowa kobiet

Celem zadania było podejmowanie działań w zakresie aktywizacji zawodowej kobiet
powracających na rynek pracy.

Działania zrealizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy woj. mazowieckiego
Tabela 4. Realizacja działań Powiatowych Urzędów Pracy woj. mazowieckiego na rzecz
aktywizacji zawodowej kobiet.

Działania

Założenia

•

dofinansowania na podjęcie działalności
gospodarczej

•

prace interwencyjne

•

roboty publiczne

•

Realizacja
609

937

1332

1976

454

1613

staże u pracodawców

4193

7853

•

przygotowanie zawodowe

1906

4157

•

prace społecznie użyteczne

728

816

•

szkolenia

2368

2444

•

wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

69

515

Ogółem osób

11 659

20 311

Źródło: Karty sprawozdawcze zadań realizowanych w ramach Regionalnego Planu Działań na rzecz zatrudnienia na rok 2008
Powiatowych Urzędów Pracy

Powiatowe Urzędy Pracy woj. mazowieckiego programami aktywizującymi planowały
objąć 11 659 kobiet, a objęły 20 311 kobiet. Największym zainteresowaniem cieszyły się
staże, z tej formy skorzystało o 3 660 kobiet więcej niż planowano oraz przygotowanie
zawodowe, w którym uczestniczyło o 2 251 kobiet więcej niż planowano.

Działania zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Filia WUP w Siedlcach prowadziła Otwartą Grupę Aktywizacji Zawodowej dla kobiet
biernych zawodowo i długotrwale bezrobotnych w celu ich powrotu na rynek pracy.
Przeprowadzono spotkania informacyjne, warsztaty rozwoju osobistego, warsztaty aktywnego
poszukiwania pracy. Zorganizowano 16 spotkań w grupach 10 osobowych.
Filia WUP w Płocku przeprowadziła warsztaty w ramach porady grupowej dla 12 osób,
skierowane do kobiet do 25 roku życia, które nie posiadały doświadczenia zawodowego oraz
kobiety w wieku około 50 roku. W ramach zajęć uczestniczki zostały zapoznane m.in. ze
sposobami i metodami aktywnego poszukiwania pracy, zdobyły także nowe umiejętności
w zakresie obsługi komputera, budowania pozytywnych relacji interpersonalnych
w środowisku pracy.
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1.5

Integracja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych

Celem działania było zwiększenie stopnia przygotowania zawodowego i poprawa
zdolności do uzyskania zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne.

Działania zrealizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy woj. mazowieckiego
Tabela 5. Realizacja działań Powiatowych Urzędów Pracy woj. mazowieckiego na rzecz osób
niepełnosprawnych.

Działania

Założenia

Realizacja

•

dofinansowania na podjęcie działalności
gospodarczej

91

•

prace interwencyjne

59

•

roboty publiczne

23

•

staże u pracodawców

65

•

przygotowanie zawodowe

56

•

prace społecznie użyteczne

19

80

•

szkolenia

436

465

•

wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

109

93

Ogółem osób

858

1 079

87
72
85
92
105

Źródło: Karty sprawozdawcze zadań realizowanych w ramach Regionalnego Planu Działań na rzecz zatrudnienia na rok 2008
Powiatowych Urzędów Pracy

W 2008 roku programami aktywizującymi Powiatowe Urzędy Pracy objęły 1 079 osób
niepełnosprawnych. Osoby te były uczestnikami staży, szkoleń, przygotowań zawodowych,
prac interwencyjnych i robót publicznych.

Działania zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Radomiu zorganizowała Forum
„Wszyscy równi”, w którym uczestniczyło 120 osób. Celem Forum była integracja środowiska
osób niepełnosprawnych z instytucjami działającymi w obszarze pomocy tym osobom, a także
wymiana doświadczeń i informacji.
Filia WUP w Siedlcach zorganizowała Targi Aktywizacji Zawodowej Osób
Niepełnosprawnych, które odbywały się w ramach organizowanego corocznie „Dnia
Integracji”. Przewodnią ideą imprezy było wyrównywanie szans i pełna integracja
społeczeństwa. W trakcie imprezy odbywały się zajęcia aktywizacyjne pn. „Praca sama do
ciebie nie przyjdzie”.
Filia WUP w Płocku zorganizowała 2 spotkania o charakterze warsztatowym dla 42
osób oraz 6 spotkań w ramach grupowej informacji zawodowej dla 30 osób, a także 1
spotkanie w ramach zajęć aktywizacyjnych dla 6 osób.

Działania zrealizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
W ramach realizacji zadania zostały dofinansowane koszty działalności obsługoworehabilitacyjnej zakładu aktywności zawodowej:
• realizator Fundacja Na Rzecz Umacniania Więzi Rodzinnych i Społecznych
„SYNAPSIS” – zakład zatrudnia 24 osoby niepełnosprawne z autyzmem.
W przedsiębiorstwie działają cztery pracownie: drewna, witrażu, ceramiki i papieru.
Ponieważ specyfika autyzmu nie pozwala prowadzić masowej produkcji w Pracowni
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powstają przedmioty produkowane w ramach krótkich serii lub pojedyncze,
unikatowe egzemplarze,
• realizator Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi” – zakład „Apteka Sztuki” zatrudnia 24
osoby niepełnosprawne. Jest galerią, która prezentuje i promuje dzieła artystów
niepełnosprawnych tworzących wszystkie rodzaje sztuki. Organizuje wernisaże i
spotkania z artystami,
• realizator Fundacja „Praca dla Niewidomych” – zakład zatrudnia 41 osób
niepełnosprawnych. Zakład jest gospodarstwem rolnym, które prowadzi także
działalność gastronomiczną. Z produktów własnych przygotowuje posiłki i dostarcza
je do klientów,
• realizator Caritas Diecezji Siedleckiej – zakład zatrudnia 26 osób
niepełnosprawnych. Zakład prowadzi działalność gastronomiczną, może
organizować szkolenia i imprezy okolicznościowe oraz prowadzić gabinet odnowy
biologicznej.
Dzięki prowadzonej rehabilitacji zawodowej zwiększono stopień przygotowania zawodowego i
poprawiono zdolności do uzyskania zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne.
W ramach realizacji zadania prowadzono poradnictwo i doradztwo dla osób
niepełnosprawnych i ich rodzin, opiekunów i specjalistów pracujących z osobami
niepełnosprawnymi:
• Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi „SPOZA” –
przeprowadziło 210 konsultacji stacjonarnych, w tym: 60 h - psychologicznych,
100 h – doradcy zawodowego, 80 h – brokerów edukacyjnych, 30 h – porad
prawnych, 80 h – konsultacje specjalistów przez Internet,
• Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski –
przeprowadziło 80 dyżurów, z których skorzystało 12 osób chorych na SM,
• Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – udzieliło 75 porad
prawnych, w ramach których osoby niepełnosprawne i ich rodziny uzyskały rzetelne
i kompleksowe informacje nt. możliwości zatrudnienia, wsparcia i pomocy.
Ponadto Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Zarząd
Główny:
• przeprowadził konkurs na liderów grup samopomocowych wśród uczestników WTZ,
• przeprowadził akcję informującą o tworzeniu grup samopomocowych na terenie
placówek dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
• przygotował publikację dotyczącą ruchu self-adwokatów,
• zorganizował spotkanie podsumowujące.
Lider grup oraz osoba wspierająca przeprowadzili 8 spotkań w 2 Środowiskowych Domach
Samopomocy.
Działania te przyczyniły się do zwiększenia możliwości i umiejętności wpływania na własne
życie, wyrażania swoich potrzeb i realizowania planów.

1.6
Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym
Celem działania była pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
w powrocie na rynek pracy poprzez zwiększenie dostępności do usług i instrumentów rynku
pracy a także poprzez działania zwiększające chęć (motywujące do) podniesienia własnej
aktywności na lokalnym rynku pracy.
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Działania zrealizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy woj. mazowieckiego
Tabela 6. Realizacja działań Powiatowych Urzędów Pracy woj. mazowieckiego na rzecz
integracji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działania
•

Założenia

Realizacja

dofinansowania na podjęcie działalności
gospodarczej

44

107

142

211

•

prace interwencyjne

•

roboty publiczne

95

283

•

staże u pracodawców

44

49

•

przygotowanie zawodowe

57

241

•

prace społecznie użyteczne

212

86

•

szkolenia

276

479

•

wyposażenie lub doposażenie
5

22

875

1 478

stanowiska pracy

Ogółem osób

Źródło: Karty sprawozdawcze zadań realizowanych w ramach Regionalnego Planu Działań na rzecz zatrudnienia na rok 2008
Powiatowych Urzędów Pracy

Dzięki prowadzonym działaniom Powiatowe Urzędy Pracy zaktywizowały 1 478 osób
będących zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestniczyły one w stażach, szkoleniach,
przygotowaniu zawodowym, pracach interwencyjnych, robotach publicznych, a także
w pracach społecznie użytecznych.

Działania zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Filia WUP w Radomiu zrealizowała następujące działania:
• w ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy realizacji
projektu „Klub Integracji Społecznej i Samopomocy – Inkubator Społecznej Odnowy”
doradcy zawodowi przeprowadzili zajęcia dla 20 uczestników projektu z zakresu
aktywizacji
zawodowej,
w
tym:
badanie
preferencji
zawodowych
i
osobowościowych, zajęcia dotyczące kształtowania postaw przedsiębiorczych,
umiejętności odnalezienia się na rynku pracy, zasady skutecznego działania, naukę
korzystania z technologii informatycznych, zarządzanie budżetem domowym, sobą i
czasem oraz sporządzenie indywidualnego planu działania,
• w ramach współpracy z Aresztem Śledczym przeprowadzono zajęcia integracyjne i
aktywizacyjne z 30 osobami skazanymi i osadzonymi w areszcie, głównie
z osobami, które w niedługim czasie miały opuścić zakład. Działania obejmowały
przeprowadzenie zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej, autoanalizy samego
siebie, kształtowania postaw przedsiębiorczych, jak również otrzymali wsparcie
doradcze i psychologiczne,
• w ramach działania 1.5 SPO RZL realizowano projekt „Nowe Perspektywy – Nowe
Wyzwania”. Projekt realizowany był od 1.02.2007 r. do 31.03.2008 r. W 2008 roku
Beneficjenci Ostateczni odbywali przygotowanie zawodowe, które pozwoliło im
zdobyć doświadczenie zawodowe, jak również poprawiło ich sytuację materialną.
Na zakończenie projektu odbyła się konferencja mająca na celu upowszechnienie
rezultatów projektu oraz wymianę informacji i doświadczeń z innymi instytucjami
rynku pracy.
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Filia WUP w Ostrołęce przeprowadziła zajęcia aktywizacyjne dla 48 osób osadzonych
w Areszcie Śledczym w Ostrołęce i Zakładzie Karnym w Przytułach.
Filia WUP w Płocku zorganizowała 4 spotkania w ramach grupowej informacji
zawodowej dla 65 osób oraz 3 spotkania w ramach porady grupowej dla 36 osób. Zajęcia
przeznaczone były dla osób osadzonych, które przygotowują się do opuszczenia zakładu
karnego.

Działania zrealizowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Polski Komitet Pomocy Społecznej – Centrum Integracji Społecznej w Milanówku
realizował program, w którym uczestniczyło 13 osób bezdomnych i długotrwale bezrobotnych
realizujących Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności. Skierowanie odbywało się
na podstawie wniosku z Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn za zgodą osoby
zainteresowanej. Każdy wniosek opiniował pracownik socjalny po uprzednim przeprowadzeniu
wywiadu środowiskowego. Beneficjenci przyjmowani do Centrum Podpisywali Indywidualny
Program Zatrudnienia Socjalnego. W okresie próbnym, który trwał 1 miesiąc, uczestnik
otrzymywał świadczenie integracyjne w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych.
Po pomyślnym zakończeniu okresu próbnego, beneficjenci uczestniczyli w zajęciach
oferowanych przez Centrum przez okres 11 miesięcy. W tym okresie otrzymywali świadczenie
integracyjne w wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych. Dla każdego uczestnika wydawana
była opinia psychologa, w której została określona sprawność psychofizyczna niezbędna do
podjęcia pracy oraz opinia doradcy zawodowego, który określił kompetencje zawodowe.

1.7

Reorientacja i aktywizacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
i ludności wiejskiej

Celem działania było stworzenie rolnikom warunków ułatwiających znalezienie
zatrudnienia poza sektorem rolnym oraz wyposażenie rolników w umiejętności umożliwiające
zdobycie nowego zatrudnienia lub wykonywania nowego zawodu.

Działania zrealizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy woj. mazowieckiego
Tabela 7. Realizacja działań Powiatowych Urzędów Pracy woj. mazowieckiego na rzecz osób
odchodzących z rolnictwa i ludności wiejskiej.

Działania
•

Założenia

Realizacja

dofinansowania na podjęcie działalności
gospodarczej

285

482

•

prace interwencyjne

385

598

•

roboty publiczne

234

425

•

staże u pracodawców

1 189

1723

•

przygotowanie zawodowe

398

570

•

prace społecznie użyteczne

157

200

•

szkolenia

866

1009

•

wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

24

213

Ogółem osób

3 538

5 220

Źródło: Karty sprawozdawcze zadań realizowanych w ramach Regionalnego Planu Działań na rzecz zatrudnienia na rok 2008
Powiatowych Urzędów Pracy

Zakładano, że z poszczególnych form wsparcia oferowanych przez Powiatowe Urzędy
Pracy skorzysta 3 538 osób a skorzystało 5 220 osób.
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Działania zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Filia WUP w Płocku w ramach współpracy z GCI oraz rozszerzonej współpracy
z GOPS przeprowadziła w:
• 6 GCI zajęcia w ramach porady grupowej dla 120 osób,
• 8 GCI zajęcia aktywizujące dla 82 osób,
• 12 GCI spotkania w ramach grupowej informacji zawodowej dla 268 osób,
• 7 GOPS zajęcia w ramach porady grupowej dla 174 osób,
• GOPS porady indywidualnej dla 120 osób.
Tematyka zajęć dotyczyła m.in. metod aktywnego poszukiwania pracy, tworzenia dokumentów
aplikacyjnych, wiedzy o rynku pracy, metod docierania do ofert pracy oraz przygotowania do
rozmowy z pracodawcą i adaptacji społeczno – zawodowej w miejscu pracy.
Celem podjętych działań była aktywizacja zawodowa, integracja społeczna osób bezrobotnych
i poszukujących pracy z terenów wiejskich. Uczestnicy spotkań nabyli umiejętności społeczne
w tym umiejętności współpracy z innymi, uzyskali wsparcie w zakresie wiary w swoje
możliwości oraz zwiększyli swoją pomysłowość w rozwiązywaniu problemów.

1.8

Projekty regionalne jako narzędzie przeciwdziałania zjawisku bezrobocia

Celem działań w tym zadaniu była realizacja programów regionalnych dających
możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i zwiększenie zatrudnienia osób
bezrobotnych.

Działania zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Tabela 8. Działania realizowane w ramach zadania „Projekty regionalne jako narzędzie
przeciwdziałania zjawisku bezrobocia” koordynowane przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie”.

Działania
• Program AZOB „Mazowsze 2008”

•

Założenia

Realizacja

- staże
- szkolenia
- przygotowanie zawodowe
- prace interwencyjne
- środki na podjęcie dz. gospodarczej
- wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy
- roboty publiczne
w tym w ramach sprzątania lasów
- prace społecznie użyteczne

3 400 osób
2 300 osób
3 100 osób
1 300 osób
1 750 osób
1 230 osób
1 500 osób
900 osób

3 947 osób
4 432 osoby
1 809 osób
809 osób
2 160 osób
1 105 osób
2 450 osób
672 osoby
52 osoby

Ogółem osób

15 480 osób

17 436 osób

540
miejsc pracy

520
miejsc pracy

Program „Praca i Środowisko”

Źródło: Karty sprawozdawcze zadań realizowanych w ramach Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2008 rok
Powiatowych Urzędów Pracy

Realizując program Aktywizacja Zawodowa Osób Bezrobotnych „Mazowsze 2008”
osiągnięto następujące rezultaty miękkie:
- zwiększenie praktycznych umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe
w danej branży,
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- nabycie nowych umiejętności zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach
i stażach,
- zwiększenie motywacji, a co za tym idzie zmiany nastawienia do obecnej sytuacji,
poprzez chęć wyjścia z bezrobocia,
- podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości,
- podjęcie wyzwania jakim jest praca na własny rachunek poprzez uruchomienie własnej
działalności gospodarczej.
W wyniku realizacji Programu osiągnięto następujące rezultaty twarde:
- zatrudnienie uzyskało łącznie 2527 osób, w tym:
- 1130 osób po zakończeniu szkolenia (dotyczy zatrudnienia w okresie 3 - miesięcy po
ukończeniu programu),
- 191 osób po pracach interwencyjnych,
- 436 osób po robotach publicznych,
- 439 osób po zakończeniu staży,
- 331 osób zdobyło zatrudnienie po przygotowaniu zawodowym.

2. Rozwój przedsiębiorczości w regionie
2.1 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Celem działań w tym zadaniu była promocja i wspieranie inicjatyw, rozwiązań
służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz budowa postaw kreatywnych
i zwiększenie aktywności zawodowej.
W ramach projektów realizowane były następujące formy wsparcia:
 ogólne doradztwo zasad skutecznego działania,
 szkolenia z zakresu: ABC przedsiębiorczości, podstaw formalno – prawnych
działania firmy, opracowywania biznesplanów, marketingu i zagadnień finansowo –
księgowych,
 otrzymanie wsparcia pomostowego przez okres 6 lub 12 miesięcy,
 otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej,
 doradztwo indywidualne i grupowe z zakresu finansów, prawa i rozwoju działalności
gospodarczej.

Działania zrealizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy woj. mazowieckiego
W ramach tego zadania Powiatowe Urzędy Pracy woj. mazowieckiego aktywizowały osoby
bezrobotne poprzez:
 jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 2 246 osób,
 poprzez utworzenie miejsc pracy w ramach dofinansowań wypłaconych
pracodawcom na doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy, zatrudnienie
uzyskało 255 osób,
 szkolenia dotyczące przedsiębiorczości, w których uczestniczyło 228 osób.

Działania zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
CIiPKZ Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie w ramach promocji
przedsiębiorczości zrealizował następujące działania:
• zorganizowano 11 spotkań informacyjnych „Pierwsze kroki we własnym biznesie”,
w których uczestniczyło łącznie 325 osób. Celem działania było dostarczenie
bezrobotnym i poszukującym pracy oraz innym zainteresowanym wiedzy z zakresu
przedsiębiorczości oraz popularyzacja postaw przedsiębiorczych i samo zatrudnienia.
Podczas prezentacji przedstawiane były informacje dotyczące w szczególności form
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organizacyjno – prawnych, źródeł finansowania działalności, form opodatkowania
oraz formalności związanych z rejestracją firmy,
• opracowano i wydano w nakładzie 3 000 szt. broszurę informacyjną „Pierwsze kroki
w biznesie - Przewodnik początkującego przedsiębiorcy”. Broszura zawierała m.in.
informacje dotyczące przedsiębiorczości, takie jak zasady zakładania, formy
opodatkowania i źródła finansowania działalności gospodarczej.
Filie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie rozpoczęły realizację w ramach
Działania 6.2 PO KL „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”
następujących projektów:
• Filia Radom – projekt skierowany do 30 osób z regionu radomskiego – 15 osób
długotrwale bezrobotnych lub niezatrudnionych oraz 15 osób mieszkających na wsi
lub w miejscowościach do 25 tys. mieszkańców, z wyłączeniem osób, które posiadały
zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do
projektu,
• Filia Siedlce – „Czas na biznes” skierowany do 25 osób,
• Filia Ostrołęka – „Własna firma z Europejskim Funduszem Społecznym”.
Ponadto Filia WUP w Siedlcach zorganizowała „Dzień Przedsiębiorczości”, którego
celem było rozbudzenie wśród młodych ludzi potrzeby aktywności i chęci samozatrudnienia
jako skutecznego sposobu wejścia na rynek pracy, zapoznanie z zasadami rozpoczynania i
prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, przybliżenie możliwości
uzyskania wsparcia ze środków unijnych oraz integracja partnerów rynku pracy wokół
problematyki przedsiębiorczości.
Filia WUP w Ciechanowie realizowała zadanie w formie porad indywidualnych, które
dotyczyły opracowania biznesplanów, metod i źródeł pozyskiwania środków finansowych na
rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz procedur zakładania firmy. Udzielono ponad 300
porad.

Działania zrealizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Samorządu Województwa Mazowieckiego
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Mazowieckie Samorządowe Centrum
Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku zorganizowały konferencję „Kształtowanie postaw
przedsiębiorczych w szkole w ramach projektu Certyfikat Jakości „Szkoła Przedsiębiorczości”,
której celem była promocja edukacji ekonomicznej i postaw przedsiębiorczych uczniów jako
istotnego wskaźnika jakości pracy szkoły, a także promocja przedsięwzięć z edukacji
ekonomicznej i z zakresu przedsiębiorczości oferowanych szkołom przez różne instytucje i
organizacje. Certyfikat Jakości otrzymało 13 szkół, natomiast zaświadczenie o udziale
w konferencji otrzymało 75 osób.

2.2 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych realizuje:
• Poddziałanie 8.1.1 ,,Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo
dla przedsiębiorstw” - Zmiany organizacyjne, w tym prowadzenie procesów
restrukturyzacyjnych, niosą ze sobą ryzyko redukcji zatrudnienia. W celu
przeciwdziałania wzrostowi bezrobocia wywołanego procesami adaptacyjnymi i
modernizacyjnymi, należy w zarządzaniu tymi procesami wspomóc zarówno
przedsiębiorstwa, samorząd lokalny, instytucje rynku pracy, jak i samorządy
gospodarcze. Procesy modernizacyjne i adaptacyjne wymuszają także ciągłą
aktualizację, podnoszenie i zmianę kwalifikacji oraz umiejętności pracowników.
Rosnące zainteresowanie podnoszeniem kompetencji pracowników, a także ich
pracodawców, zwiększa zapotrzebowanie na szkolenia. Tendencję tę należy
wzmacniać, gdyż w porównaniu do innych krajów europejskich polskie
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•

przedsiębiorstwa znacznie rzadziej organizują i uczestniczą w szkoleniach.
W ramach tego poddziałania w 13 projektach wzięło udział 700 osób,
Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”,
w ramach wyrównywania szans. Tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw
ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich
zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i
podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich.
Projekty przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i
kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich oraz rozwoju usług edukacyjnych
na tych obszarach. Działania informacyjno – promocyjne, szkoleniowe,
doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich
w zakresie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia. W ramach tego
działania ze wsparcia skorzystało 16 osób bezrobotnych (w tym 7 długotrwale
bezrobotnych), 352 osoby nieaktywne zawodowo (w tym 344 osoby uczące
się lub kształcące się), 293 osoby zatrudnione (w tym 255 rolników).

2.3 Wzmocnienie finansowe funduszy pożyczkowych, poręczeniowych i
kredytowych
Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. udzielił 594 poręczeń na kwotę
127 844 551,38 zł dla przedsiębiorców z terenu województwa mazowieckiego. Firmy, którym
zostały poręczone kredyty zatrudniały 7 424 osoby, ponadto dzięki poręczeniom MFPK
powstało 1 366 nowych miejsc pracy.
Podwyższenie w 2008 roku kapitału poręczeniowego MFPK (250 tys. dotacji PARP i
11 mln od Udziałowców MFPK) dało możliwość zwiększenia wysokości udzielanych poręczeń
i umożliwiło łatwiejszy dostęp do otrzymania kredytów bankowych mikro, małym i średnim
przedsiębiorstwom, co z kolei wpłynęło na zwiększenie ich możliwości i stabilnego rozwoju,
pobudziło zaangażowanie kapitału w inwestycje przedsiębiorstw i podniosło ich
konkurencyjność.

3. Inwestowanie w kapitał ludzki
3.1 Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr instytucji rynku pracy
Celem działań w tym zakresie było podniesienie jakości usług świadczonych przez
instytucje rynku pracy. Kierunki tych działań mają wpływ na zwiększenie zatrudnienia
na mazowieckim rynku pracy oraz są dążeniem do profesjonalnej obsługi klienta.

Działania zrealizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy woj. mazowieckiego
Pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy uczestniczyli lub organizowali szkolenia
w różnych dziedzinach tematycznych, które miały na celu podniesienie ich kwalifikacji
zawodowych oraz nabycie umiejętności praktycznych związanych z wykonywaniem lub
realizacją nowych zadań:
• PUP w Piasecznie
- 30 osób,
• PUP w Gostyninie
- 83 osoby,
• PUP w Radomiu
- 81 osób,
• PUP w Otwocku
- 42 osoby,
• PUP w Kozienicach
- 31 osób,
• PUP w Szydłowcu
- 42 osoby,
• PUP w Sokołowie Podlaskim
- 25 osób,
• PUP w Siedlcach
- 66 osób,
• PUP w Wyszkowie
- 85 osób,
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• PUP w Mińsku Mazowieckim
• PUP w Lipsku
• PUP w Przysusze

- 47 osób,
- 25 osób,
- 28 osób.

Działania zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Warszawie zorganizował następujące działania:
• przeprowadzono 2 szkolenia:
- z metody „Spadochron” dla 14 doradców zawodowych,
- w celu realizacji usługi „Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy” przeszkolono
grupę liderów Klubów Pracy.
• przeprowadzono 2 spotkania dla doradców zawodowych z WUP w Warszawie i jego
Filii oraz 2 spotkania dla doradców z powiatowych urzędów pracy regionu
warszawskiego, których celem było przekazanie aktualnych informacji dotyczących
działań podejmowanych w obszarze poradnictwa i informacji zawodowej,
udostępnianie materiałów dydaktycznych wzbogacających warsztat doradcy
zawodowego, wymiana doświadczeń i informacji dotyczących działań
podejmowanych na poziomie lokalnym w poszczególnych powiatach oraz
wypracowanie procedur dotyczących realizacji Standardów usług w zakresie
poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, wzmocnienie sieci współpracy
doradców, wzmocnienie poczucia przynależności do grupy zawodowej, integracja
środowiska doradców zawodowych, wzrost poczucia kompetencji.
Filia WUP w Ostrołęce rozpoczęła realizację projektu, w którym do 31 grudnia 2008 r.
zrealizowano następujące moduły tematyczne: zarządzanie PO KL – 80 h dla 72 osób,
obsługa klienta – 40 h dla 18 osób, zarządzanie zasobami ludzkimi – 12 h dla 18 osób,
komunikacja w zespole – 40 h dla 36 osób, kurs inspiracji – 20 h dla 18 osób, pośrednictwo
pracy – 20 h dla 18 osób, ocena pracowników – 12 h dla 18 osób oraz kurs trenerski – 80 h
dla 36 osób.

Działania zrealizowane przez Mazowiecką Wojewódzką Komendę OHP
Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP kontynuowała działania z lat poprzednich,
których celem jest zbudowanie i rozwijanie kompleksowego systemu poradnictwa
zawodowego i pośrednictwa pracy, podwyższanie kwalifikacji kadry. Działanie te obejmują:
Młodzieżowe Centra Kariery, Mobilne Centra Informacji Zawodowej i Szkolne Ośrodki Kariery.
Udziałem w szkoleniach objętych zostało 100% pracowników z Młodzieżowych Centrów
Kariery, Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej, Klubów Pracy, Młodzieżowych Biur Pracy
tj. doradców zawodowych, pośredników pracy, liderów klubów pracy. Łącznie w szkoleniach
wzięło udział 34 pracowników. Ponadto pracownicy MWK OHP uczestniczyli w 26
konferencjach oraz 15 seminariach.
Działania bezpośrednio wpływają na podniesienie jakości świadczonych usług.

3.2 Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli
Zawód nauczyciela wymaga stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych bądź
przekwalifikowania się. Podyktowane jest to m.in. wymogiem karty nauczyciela, jednakże
dużą zachętą do nieustannego podnoszenia kwalifikacji jest także system osiągania stopni
awansu zawodowego nauczycieli, dostosowanie posiadanej wiedzy do zmian w programie
nauczania czy własna potrzeba podniesienia posiadanych kwalifikacji.
W ramach tego zadania organizowano następujące przedsięwzięcia:
 szkolenia,
 kursy,
 studia licencjackie,
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studia podyplomowe,
studia magisterskie,
studia doktoranckie.

Tabela 10. Realizacja działań zgłoszonych do RPDZ 2008 przez Departament Edukacji
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

Publicznej i Sportu Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz prowadzone
przez Samorząd Województwa jednostki Oświatowe.
Podmiot realizujący
Planowane działania
Uzyskane działania
zadanie
Biblioteka Pedagogiczna w
studia podyplomowe, kurs
2 osoby
Ciechanowie
języka angielskiego
Biblioteka Pedagogiczna w
studia podyplomowe, szkolenia,
382 osoby
Ostrołęce
aktualizacja wiedzy nauczycieli
bibliotekarzy
Biblioteka Pedagogiczna w
studia podyplomowe, szkolenia
17 osób
Płocku wraz z partnerami
Biblioteka Pedagogiczna im. formy doskonalenia
25 osób
Heleny Radlińskiej w
Siedlcach
OEliZK w Warszawie,
doskonalenie zawodowe – 80
354 osoby
MSCDN Warszawa z
osób
partnerami
Program „Przyjaciele
Kolegium Nauczycielskie w
Program „Przyjaciele Zippiego”
Zippiego” II edycja:
Ciechanowie
II edycja:
- liczba placówek, które realizują - liczba placówek, które
realizują program – 13
program – 17
- liczba oddziałów – 24
- liczba oddziałów – 28
- liczba przeszkolonych
- liczba nauczycieli - 20
nauczycieli - 16
Program „Przyjaciele
Kolegium Nauczycielskie w
Program „Przyjaciele Zippiego”
Zippiego” III edycja:
Ciechanowie
III edycja:
- liczba placówek, które realizują - liczba placówek, które
realizują program – 14
program – 15
- liczba oddziałów – 18
- liczba oddziałów – 24
- liczba przeszkolonych
- liczba nauczycieli - 20
nauczycieli - 12
szkolenia – 10 osób
34 osoby
Kolegium Nauczycielskie w
Ciechanowie we współpracy
z placówkami doskonalenia
nauczycieli
Kolegium Nauczycielskie w
studia doktoranckie, studia
3 osoby
Radomiu
podyplomowe – 4 osoby
14 imprez
konferencji, kongresy, kursy,
szkoleń – 15 imprez
35 osób
Kolegium Nauczycielskie w
studia podyplomowe, kurs
Warszawie
językowy, kurs w zakresie
zarządzania oświatą, szkolenia
w zakresie tworzenia i
zarządzania projektem – 3
osoby
Nauczycielskie Kolegium
Języków Obcych w
Ciechanowie

studia magisterskie, studia
podyplomowe

5 osób
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12.

Nauczycielskie Kolegium
Języków Obcych w Radomiu

doskonalenie zawodowe

13.

Nauczycielskie Kolegium
Języków Obcych w
Siedlcach
Uniwersytet w Białymstoku,
Ośrodek Edukacji Informacji
i Zastosowaniem
Komputerów w Warszawie
wraz z partnerami
Nauczyciele konsultanci,
doradcy Mazowieckiego
Samorządowego Centrum
Doskonalenia Nauczycieli,
edukatorzy Zewnętrzni.
Ośrodek Edukacji
Informatycznej i Zastosowań
Komputerów w Warszawie
Wydział Matematyki,
Informatyki i Mechaniki UW,
Ośrodek Edukacji
Informatycznej i Zastosowań
Komputerów w Warszawie
Medyczna Szkoła Policealna
w Mińsku Mazowieckim wraz
z partnerami
Medyczna Szkoła Policealna
Nr 2 w Warszawie
Medyczna Szkoła Policealna
nr 3 w Warszawie
Medyczna Szkoła Policealna
nr 4 im. Prof. Edmunda
Biernackiego w Warszawie
Medyczna Szkoła Policealna
w Otwocku
Medyczna Szkoła Policealna
w Płocku, Klinika FFX
Warszawa wraz z partnerami
Medyczna Szkoła Policealna
w Sokołowie Podlaskim
Zespół Medycznych Szkół
Policealnych w Ciechanowie
oraz uczelnie wyższe i
MSCDN Wydział w
Ciechanowie.
Zespół Medycznych Szkół
Policealnych w Pruszkowie,
Instytut Profilaktyki
Społecznej i Resocjalizacji w
Warszawie, EKO-TUR
Warszawa, PCK Okręg
Warszawa.

studia podyplomowe, różne
formy doskonalenia (szkolenia,
warsztaty, seminaria) – 12 osób
studia doktoranckie, kursy – 15
osób

14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.

szkolenia

18 osób

cel w trakcie realizacji
5 osób

41 751 osób

szkolenia – 1 500 osób

4389 osób

studia – 350 osób

286 osób

doskonalenie zawodowe

20 osób

studia podyplomowe, szkolenia

31 osób

kursy kwalifikacyjne

10 osób

kursy, doskonalenie zawodowe

34 osoby

studia uzupełniające, kurs
kwalifikacyjny – 24 osoby
studia licencjackie, studia
podyplomowe, kursy
kwalifikacyjne, szkolenia
kurs z terapii manualnej, studia
podyplomowe
studia magisterskie, studia
podyplomowe, kursy, formy
doskonalenia – 20 osób

8 osób

studia podyplomowe, kursy
doskonalące

28 osób
4 osoby
17 osób

10 osób
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27.
28.

29.
30.
31.

32.

33.

34.
35.
36.

37.
38.

38.

39.

Zespół Medycznych Szkół
Policealnych w Przasnyszu
Zespół Medycznych Szkół
Policealnych w Radomiu,
Centrum Kształcenia i
Doskonalenia Zawodowego
w Radomiu
Zespół Medycznych Szkół
Policealnych w Siedlcach
Zespół Medycznych Szkół
Policealnych w Warszawie,
OKE, EKO-TUR, MSCDN
Kolegium Pracowników
Służb Społecznych w
Warszawie, Polskie Centrum
Mediacji w Warszawie,
Katolicka Fundacja Pomocy
Osobom Uzależnionym
„KaraN”, Studio edukacyjne
EKO-TUR w Warszawie
Centrum Kształcenia
Ustawicznego im. Jana
Kochanowskiego w
Wyszkowie
Zespół Szkół nr 3 w
Wyszkowie
Specjalny Ośrodek Szkolno
– Wychowawczy w Czarni
Specjalny Ośrodek Szkolno
Wychowawczy w
Gołotczyźnie
Specjalny Ośrodek Szkolno
– Wychowawczy dla Dzieci
Niewidomych i Słabo
Widzących w Radomiu
Specjalny Ośrodek Szkolno
– Wychowawczy dla Dzieci
Nie słyszących w Radomiu
Zespól Szkół
Ogólnokształcących
MCNiRDiM, EKO – TUR
wraz z partnerami
Zespół Szkół
Ogólnokształcących,
MCLChPiG w Otwocku, EKO
– TUR wraz z partnerami
Zespół Szkół Specjalnych
nr 2 w Garwolinie

doskonalenie zawodowe – 12
osób
studia podyplomowe, studia
magisterskie, szkolenia, kursy
doskonalące, sympozja,
wewnętrzne doskonalenie
nauczycieli – 42 osoby
studia doktoranckie, kursy,
szkolenia, studia podyplomowe
– 53 osoby
kursy – 20 osób

7 osób

33 osoby

warsztaty

17 osób

studia doktoranckie, studia
podyplomowe, kursy języka
angielskiego, studia licencjackie,
szkolenia, warsztaty – 68 osób
studia doktoranckie, studia
podyplomowe, studia
magisterskie, kurs języka
angielskiego, warsztaty
kursy kwalifikacyjne, studia
podyplomowe
studia podyplomowe, szkolenia,
kursy – 31 osób

65 osób

71 osób

22 osoby

33 osoby

7 osób
28 osób

studia magisterskie, studia
podyplomowe, kursy – 27 osób

19 osób

studia podyplomowe, kursy
doskonalące – 24 osoby

30 osób

studia podyplomowe, kursy

27 osób

studia podyplomowe, szkolenia
– 13 osób

11 osób

studia podyplomowe, studia
magisterskie, szkolenia, kursy
kwalifikacyjne – 8 osób

117 osób
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40.

Zespół Szkół Specjalnych w
Centrum Rehabilitacji w
Konstancinie - Jeziornej

studia podyplomowe, kurs
kwalifikacyjny – 6 osób

5 osób

41.

Zespół Szkół Specjalnych w
Zagórzu k/Warszawy

studia podyplomowe, kursy
kwalifikacyjne – 37 osób

16 osób

Źródło: Karty sprawozdawcze zadania realizowanego w ramach Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2008 rok
Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu oraz prowadzone przez Samorząd Województwa jednostki Oświatowe

Na doskonalenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli w 2008 roku wydatkowano
następujące środki finansowe:
 budżet jst – 872 785 zł,
 budżet państwa – 1 332 842 zł,
 PFRON – 4 500 zł,
 Krajowe Środki Prywatne – 15 000 zł,
 inne – 2 613 368,29 zł.

3.3

Projektowanie i popularyzowanie nowych zachęt
ustawicznego i idei uczenia się przez całe życie

do

kształcenia

Sytuacja na rynku pracy sprawia, iż niezbędnym staje się stałe podnoszenie
posiadanych kwalifikacji. W ramach projektów w tym działaniu planowane było różnego
rodzaju wsparcie, m.in.: szkolenia dla pracujących osób dorosłych, praktyki, konferencje,
warsztaty, studia podyplomowe, kursy.
W ramach działań Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie opracował zeszyty informacyjne:
• „Kierunki szkolenia osób bezrobotnych w woj. mazowieckim” – omówiono ustawowe
warunki kierowania osób dorosłych na szkolenia, udzielania pożyczek szkoleniowych
oraz charakterystyka mazowieckiego rynku pracy,
• „Kształcenie ustawiczne – szkoły dla dorosłych” – zawarto wykaz szkół dla dorosłych
wraz z proponowanymi kierunkami kształcenia,
oraz opracowano wykaz zawodów refundowanych, za które może być dokonana refundacja
wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
Ponadto w ramach V Mazowieckiego Forum Partnerstwa Lokalnego zorganizowano
konferencję „Kształcenie Ustawiczne – szansa czy konieczność na współczesnym rynku
pracy”, której celem była promocja idei uczenia się przez całe życie oraz prezentacja
programów i działań w zakresie kształcenia ustawicznego instytucji zajmujących się oświatą
w Polsce.
Filia WUP w Płocku zorganizowała:
• II Konferencję „Doradztwo zawodowe – perspektywy rozwoju w zreformowanym
szkolnictwie”, w której uczestniczyło 120 osób,
• na rzecz kształcenia ustawicznego 26 spotkań informacyjnych, w których uczestniczyły
303 osoby. Na spotkaniach przekonywano do potrzeby planowania ścieżki
edukacyjnej i zawodowej.
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Tabela 11. Realizacja działań zgłoszonych do RPDZ 2008 przez Departament Edukacji
Publicznej i Sportu Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz prowadzone przez
Samorząd Województwa jednostki Oświatowe
Lp.
Podmiot realizujący
Planowane działania
Uzyskane działania
zadanie
43 osoby
1. Centrum Kształcenia
szkolenie z zakresu
Ustawicznego im. Jana programowania strukturalnego,
Kochanowskiego w
systemów operacyjnych, sieci
Warszawie
komputerowych oraz
oprogramowania biurowego z
wykorzystaniem platformy
e-learningowej Modle,
uczestnictwo w realizacji
projektu „Wymiana doświadczeń
– nauczyciele przedmiotów
zawodowych w Hiszpanii”.
2. Medyczna Szkoła
pogłębienie wiedzy z zakresu
61 osób
Policealna w Mińsku
przedsiębiorczości i zatrudnienia
Mazowieckim
3. Zespół Medycznych
kierunek – opiekunka
6 osób
Szkół Policealnych w
środowiskowa
Ciechanowie
4. MSCDN wydział w
wizyty robocze, mobilności,
3 - wizyty robocze, 10 Siedlcach, Centro del
seminaria międzynarodowe,
mobilności, 3 - seminaria
Profesorko de Ronda,
konferencja regionalna, kurs
międzynarodowe,
Scholio Defteris
doskonalący, prezentacje
3 - prezentacje multimedialne,
Efkerias Komontis
multimedialne
1 - konferencja regionalna, 1 kurs doskonalący
95 osób
5. MSCDN w Warszawie, konferencja, kurs doskonalący,
spotkania
Akademia Rozwoju
Filantropii w Polsce
wraz z partnerami
Źródło: Karty sprawozdawcze zadania realizowanego w ramach Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2008 rok
Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu oraz prowadzone przez Samorząd Województwa jednostki Oświatowe

Na działania podjęte w ramach „Projektowania i popularyzowania nowych zachęt do
kształcenia ustawicznego i idei uczenia się przez całe życie” wydatkowano kwotę
z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 58 379,43 zł i 27 421€ oraz z budżetu
jst 5 000 zł.

4. Wzbogacenie oferty i podwyższenie jakości usług świadczonych przez
instytucje rynku pracy i jednostki współpracujące
4.1 Wzbogacenie oferty i podwyższenie jakości usług świadczonych przez
instytucje rynku pracy i jednostki współpracujące
Działania zrealizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy woj. mazowieckiego
Powiatowe Urzędy Pracy realizowały w ramach PO KL, Priorytet VI, Działanie 6.1,
Poddziałanie 6.1.2 następujące projekty:
• Miejski Urząd Pracy w Płocku - „Bezrobotny pośrednikiem, doradcą – pracownikiem
Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku”, w ramach którego zatrudnienie uzyskało 10
osób – 5 pośredników pracy i 5 doradców zawodowych. Zatrudnione osoby wzięły
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udział w szkoleniu modułowym obejmującym tematykę z zakresu ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, KPA i standardów podstawowych usług
rynku pracy,
• Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach - „Znaleźć najlepszego”, w ramach którego
zatrudniono 6 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych,
• Powiatowy Urząd Pracy w Zwoleniu - „Szansa na sukces”, w ramach którego
zatrudniono 2 pośredników pracy.
Realizacja projektów przyczyniła się do poprawy jakości funkcjonowania urzędów, co
przyczyniło się do objęcia większej ilości osób bezrobotnych i poszukujących pracy zarówno
poradnictwem zawodowym jak i pośrednictwem pracy.
PUP w Siedlcach stworzył Punkt Informacyjny dla pracodawców, w którym można
uzyskać kompleksowe wiadomości na temat instrumentów i usług rynku pracy, co umożliwiło
zintensyfikowanie działań ukierunkowanych na ich promocję oraz dotarcie do szerokiej grupy
osób zainteresowanych zatrudnieniem osób bezrobotnych.

Działania zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Warszawie w ramach prowadzenia odpowiednich działań informacyjnych na rzecz obywateli
udających się do pracy za granicą na terenie UE/EOG zorganizowało warsztaty dla osób
poszukujących pracy za granicą. Ogółem zorganizowano 9 spotkań, w których wzięło udział
187 osób. Spotkania odbyły się w Warszawie oraz Filiach WUP, w trakcie których kadra
EURES informowała zainteresowanych o zasadach funkcjonowania Siecie EURES oraz
możliwościach podejmowania pracy za granicą.
Filia WUP w Siedlcach zorganizowała:
• „Dzień Migracji Zarobkowej”, w którym uczestniczyło ok. 30 osób. Przedsięwzięcie
skierowano do osób zainteresowanych pracą za granicą oraz pracowników i
interesantów instytucji współpracujących z Urzędem,
• „EURES – mobilność w Europie”, w którym uczestniczyło 35 osób. Celem
przedsięwzięcia było wzbogacenie wiedzy nt. możliwości i warunków pracy
za granicą oraz zachowanie większej ostrożności przy wyjazdach do pracy za
granicę.
Filia WUP w Płocku zorganizowała:
• warsztaty dla 31 osób poszukujących pracy za granicą „Spotkanie z Norwegią”, na
których przekazano najistotniejsze informacje na temat warunków pracy i życia
w Norwegii,
• dwa spotkania dla studentów płockich uczelni wyższych nt. usług sieci EURES,
w których uczestniczyło 66 osób.

4.2 Działania na rzecz promocji zatrudnienia osób niepełnosprawnych na
otwartym i chronionym rynku pracy
Działania zrealizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy woj. mazowieckiego
Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie zorganizował Targi Pracy, w których wzięli udział
niepełnosprawni zarejestrowani w PUP, jak również uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej
z Zalesia Dolnego.
Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach wziął udział w Targach Aktywizacji Zawodowej
Osób Niepełnosprawnych, podczas których osoby miały okazję m.in. zapoznać się z ofertami
pracy, poznać swoje prawa i możliwości na rynku pracy.
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Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim zorganizował Mińskie Targi Pracy,
gdzie zainteresowanych pracodawców informowano o korzyściach wynikających
z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Działania zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Filia WUP w Radomiu zorganizowała targi pracy „Bez Barier”, których celem było
przedstawienie ofert pracy oraz ułatwienie bezpośredniego kontaktu pomiędzy pracodawcami,
a osobami bezrobotnymi. Osoby odwiedzające Targi mogły także skorzystać z porad
specjalistów w zakresie prawa pracy, orzecznictwa MOPS oraz ubezpieczeń społecznych.
Filia WUP w Ciechanowie zorganizowała Spotkanie Integracyjne z Osobami
Niepełnosprawnymi, którego celem było przedstawienie założeń i zachęcenie do czynnego
udziału osób niepełnosprawnych w projektach oraz działaniach realizowanych przez Filie.
Pozyskano 20 ofert pracy dla osób niepełnosprawnych.
Filia WUP w Ostrołęce zorganizowała Targi Pracy i Przedsiębiorczości dla Osób
Niepełnosprawnych, których celem było ułatwienie bezpośredniego kontaktu pomiędzy
osobami niepełnosprawnymi, pracodawcami i instytucjami z otoczenia osób
niepełnosprawnych. Targi odwiedziło ponad 200 osób z czego ponad połowę stanowiły osoby
niepełnosprawne.

4.3

Rozwój i doskonalenie usług świadczonych przez OHP

Mazowiecka Wojewódzka Komenda OHP – Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
w Warszawie, Ciechanowie, Radomiu, Siedlcach, Ostrołęce i Płocku - w związku z szerokim
zapotrzebowaniem różnorodnych grup na usługi z zakresu poradnictwa zawodowego i
pośrednictwa pracy współpracuje z 42 Szkolnymi Ośrodkami Kariery.
Współpraca z partnerami pozwala na dotarcie do grup wymagających wsparcia w procesach
wchodzenia i powrotu na rynek pracy oraz podejmowania decyzji zawodowo – edukacyjnych.
Ponadto MWK OHP w celu współpracy z instytucjami zajmującymi się problematyką
młodzieży, z zakresu kształcenia i wychowania oraz rynku pracy realizowała wspólne
przedsięwzięcia: Giełdy Pracy, Giełdy Edukacyjne, Targi Pracy, seminaria, konferencje,
wspólne realizowanie projektów, cykle zajęć m.in. z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,
komunikacji, przedsiębiorczości. Uczestniczono w 71 Targach i Giełdach Pracy, w których
uczestniczyło około 50 instytucji.

4.4

Rozwój
i
doskonalenie
i nadwyżkowych

monitoringu

zawodów

deficytowych

W 2008 r. sporządzone zostały następujące opracowania: ”Ranking zawodów
deficytowych i nadwyżkowych w województwie mazowieckim w 2007 r.” oraz „Ranking
zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie mazowieckim w I półroczu
2008 r.”. Rankingi przygotowano na podstawie wskazówek zawartych w opracowaniu
„Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych”
Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Departamentu Rynku Pracy – Warszawa
2003 oraz w oparciu o tablice wynikowe wygenerowane przy użyciu specjalnie przygotowanej
aplikacji w ramach systemu informatycznego SYRIUSZ. Opracowania umożliwiają
zainteresowanym systematyczną obserwację zjawisk zachodzących na rynku pracy pod
względem kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno –
zawodowym.
Ponadto sporządzono prezentacje multimedialne „Bezrobotni a oferty pracy według
zawodów i specjalności w II półroczu 2007 r.” oraz „Bezrobotni a oferty pracy według
zawodów i specjalności w I półroczu 2008 r.”. W prezentacjach przedstawiono strukturę
zawodową bezrobotnych, ze wskazaniem zawodów generujących długotrwałe bezrobocie,
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strukturę zawodową ofert pracy wpływających do urzędów oraz relacje pomiędzy napływem
bezrobotnych i napływem ofert pracy w poszczególnych grupach zawodów. Opracowania
uzupełniono zestawieniami tabelarycznymi. Informacje zawarte w prezentacjach umożliwiają
zainteresowanym systematyczną obserwację przemian w zakresie struktury zawodowej
bezrobotnych i ofert pracy.

4.5

Rozwój dialogu i partnerstwa lokalnego

Problem bezrobocia, to problem złożony, któremu nie jest w stanie sprostać jedna
instytucja. W związku z powyższym ważne jest nawiązanie współpracy między wieloma
partnerami, która może okazać się szansą na wzrost zatrudnienia na lokalnych rynkach pracy.
W ramach tego zadania Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie i jego Filie planowały
następujące działania:
 konferencje,
 seminaria,
 konkursy,
 warsztaty Lokalnego Ożywienia Gospodarczego,
 bieżąca współpraca z Akademickimi Biurami Karier i Gminnymi Centrami
Informacji.

Działania zrealizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy woj. mazowieckiego
Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie rozpoczął realizację Warsztatów Lokalnego
Ożywienia Gospodarczego. W 2008 roku przeprowadzono 3 z 5 warsztatów LOG. Efektem
dotychczasowej pracy warsztatowej są konkretne propozycje projektów, dzięki którym
powstaną nowe miejsca pracy. Warsztaty przyczyniły się do zaktywizowania społeczności
lokalnej, zachęciły mieszkańców powiatu do współpracy i analizy problemów. W każdym
z warsztatów uczestniczyło ok. 100 osób.
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zorganizował konferencję promującą potrzebę
rozwijania dialogu społecznego i włączania partnerów społecznych do działań na rynku pracy
„Partnerskie inicjatywy na rzecz rozwoju powiatu”, w której uczestniczyło 40 osób.
Inicjatywa ta spotkała się z pozytywnym odbiorem lokalnego środowiska w związku z tym na
terenie powiatu kozienickiego zostały przeprowadzone Warsztaty Lokalnego Ożywienia
Gospodarczego. W każdym z warsztatów uczestniczyło ok. 100 osób.
Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim zorganizował spotkanie partnerskie,
na którym omówiono poziom realizacji projektów wypracowanych na Warsztatach Lokalnego
Ożywienia Gospodarczego oraz budowanie zespołów partnerstwa dla realizacji projektów.
Wybrano dwa najlepsze projekty: „Zalew w Niewiadomej” i „Bug – Dzika rzeka Europy”.
Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim zorganizował konsultacje Mińskiego
Partnerstwa Lokalnego, które poświęcone były diagnozie aktualnej sytuacji związanej
z wdrażaniem czterech projektów gospodarczych wypracowanych podczas warsztatów
Lokalnego Ożywienia Gospodarczego. Powstała również inicjatywa powstania Lokalnej Grupy
Działania.

Działania zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Filia WUP w Radomiu zorganizowała spotkanie z Partnerami Rynku Pracy Regionu
Radomskiego, którego celem była wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami
wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy.
Filia WUP w Siedlcach zorganizowała spotkanie konsultacyjne z doradcami
zawodowymi z subregionu siedleckiego, które miały na celu wspólne wypracowanie procedur
dotyczących realizacji standardów usług rynku pracy w zakresie poradnictwa zawodowego i
informacji zawodowej oraz służyło wymianie doświadczeń zawodowych, informacji o
najbliższych planach i podejmowanych inicjatywach lokalnych.
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Ponadto każda z Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie zorganizowała
konferencję dotyczącą partnerstwa lokalnego:
 Filia w Radomiu - „Partnerstwo szansą rozwoju regionu”, której celem była
wymiana doświadczeń oraz przedstawienie wyników wdrażania partnerstwa
w poszczególnych regionach naszego województwa. W imprezie brało udział
35 osób,
 Filia w Siedlcach - „Urząd Pracy partnerem dla biznesu”, której celem była
bliższa współpraca z przedsiębiorcami oraz rozwój partnerstwa lokalnego.
W imprezie wzięło udział ok. 70 osób,
 Filia w Ciechanowie - celem imprezy było przedstawienie rezultatów
partnerstwa lokalnego, jego znaczenia dla rozwoju lokalnego oraz aktywizacji
społeczności lokalnej – 120 uczestników,
 Filia w Ostrołęce – „Partnerstwo i współpraca na rzecz rozwoju rynku pracy
subregionu ostrołęckiego”, której celem było przedstawienie uczestnikom
korzyści wynikających z tworzenia partnerstw między instytucjami
samorządowymi,
lokalnymi
przedsiębiorcami
oraz
organizacjami
pozarządowymi. W konferencji uczestniczyło 75 osób,
 Filia WUP w Płocku:
- „Partnerstwo lokalne – drogą do rozwoju Mazowsza”, której celem było
przedstawienie znaczenia partnerstwa dla rozwoju lokalnego, aktywizacji i
integracji społeczności lokalnych,
- „Partnerstwo lokalne, ekonomia społeczna – dobre praktyki Subregionu
Płockiego”, w której uczestniczyło 70 osób,
- „Partnerstwo Lokalne dla Edukacji”, której celem było wskazanie uczelniom,
instytucjom szkoleniowym oraz innym jednostkom funkcjonującym w sferze
edukacji, korzyści wynikających z tworzenia bądź wstępowania do istniejących
już Partnerstw Lokalnych.
Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie
- Zespół ds. Partnerstwa Lokalnego zrealizował następujące działania:
 V Mazowieckie Forum Partnerstwa Lokalnego zorganizowano w dniach 20
– 21 listopada 2008 r., którego tematami przewodnimi było: kształcenie
ustawiczne i partnerstwo lokalne. W Forum uczestniczyło ok. 120 osób m.in.
Dyrektorzy PUP, starostowie, członkowie WRZ, przedstawiciele Delegatur
Urzędu Marszałkowskiego, organizacje pozarządowe.
 VIII Seminarium Akademickich Biur Karier, które odbyło się 3 grudnia
2008 r., skierowane było do przedstawicieli środowiska akademickiego,
w szczególności do pracowników ABK. W seminarium uczestniczyło ok. 60
osób.
 w ramach bieżącej współpracy z Akademickimi Biurami Karier i Gminnymi
Centrami Informacji przesyłano aktualne oferty pracy, praktyk, staży
w szczególności zagranicznej oraz promowano na stronie internetowej imprezy
organizowane przez ABK i GCI.

4.6

Współpraca z jednostkami administracji publicznej, organizacjami
pozarządowymi i fundacjami działającymi w zakresie rynku pracy

Realizacja wspólnych przedsięwzięć, projektów, programów w tym zadaniu może
wpłynąć pozytywnie na kształt mazowieckiego rynku pracy, przyczynić się do ożywienia
gospodarczego społeczności lokalnych, a w efekcie drugoplanowym całego regionu.
W ramach tego zadania planowano następujące działania:
 Targi Pracy,
 Giełdy edukacyjne,
 konferencje informacyjno – promocyjne.
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Działania zrealizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy woj. Mazowieckiego
Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie współpracował z Ośrodkami Pomocy
Społecznej, z urzędami miast i gmin z terenu powiatu piaseczyńskiego, Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie w Piasecznie, Warsztatami Terapii Zajęciowej w Zalesiu Dolnym, Gminnym
Centrum Informacji w Górze Kalwarii, Fundacją „Domus et Labor” w Piasecznie oraz innymi
Fundacjami działającymi na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz
niepełnosprawnych.
Współpraca dotyczyła przede wszystkim:
• aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
• wspierania osób bezrobotnych przez usługi świadczone przez inne instytucje
(pomoc socjalna, usługi szkoleniowe, doradztwo prawne, konsultacje),
• kierowaniu bezrobotnych jako beneficjentów ostatecznych do uczestnictwa
w projektach, na realizację których organizacje pozarządowe pozyskały środki z
EFS.
Powiatowy Urząd w Sokołowie Podlaskim przy współpracy WUP w Siedlcach
zorganizował zajęcia „Aktywne poszukiwanie pracy z elementami zatrudnienia”, na których
omówiono: metody poszukiwania pracy i sporządzania dokumentów aplikacyjnych, formy i
etapy zakładania działalności gospodarczej oraz usługi urzędu pracy. W spotkaniach, które
odbyły się we wszystkich gminach powiatu sokołowskiego wzięło udział łącznie 216 osób.

Działania zrealizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Wydział ds. Projektów realizował projekt skierowany do instytucji monitorujących rynek
pracy, w tym publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia, samorządów lokalnych, władz
samorządowych województwa, organizacji pozarządowych, podmiotów oświatowych, instytucji
szkoleniowych – łącznie 150 podmiotów.
W ramach projektu opracowano:
• 7 analiz cząstkowych odnoszących się do poszczególnych subregionów
województwa mazowieckiego,
• 7 opracowań dotyczących sytuacji demograficznej, społecznej i ekonomicznej,
realizowanych na podstawie materiałów zastanych,
• syntetyczny raport końcowy obejmujący wyniki dla całego województwa
mazowieckiego, wnioski z badań i rekomendacje dla podmiotów uczestniczących.
Na konferencji podsumowującej projekt przedstawiono rekomendacje umożliwiające
dostosowanie zakresu i formy kształcenia do potrzeb mazowieckiego rynku pracy.
W ramach promocji Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki wśród lokalnej społeczności, a w szczególności wśród potencjalnych
Beneficjentów Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie i jego Filie zorganizowały:
• Wydział Wdrażania EFS WUP w Warszawie:
- 68 spotkań informacyjno – promocyjnych, w których uczestniczyło ok.2 500 osób,
- 3 konferencje promujące EFS,
- punkt informacyjny udzielił informacje dla ok. 2000 osób,
- telefonicznie udzielono porad dla ok. 2000 osób,
- informacje udzielane za pośrednictwem poczty elektronicznej uzyskało ok. 300
osób.
• Filia w Radomiu:
- 4 konferencje informacyjno – promocyjne „Aplikowanie o środki w ramach
Działania 6.1 PO KL” , w których uczestniczyło 167 osób ze 110 instytucji,
- cykl szkoleń „Wykorzystanie funduszy unijnych w ramach Działania 6.1 PO KL”,
w których wzięło udział 70 osób z 48 instytucji,
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- 3 szkolenia „Realizacja i rozliczanie projektów w ramach Działania 6.1 PO KL”,
w których uczestniczyło 88 osób z 61 instytucji,
- uczestniczyła w imprezach organizowanych przez inne instytucje, gdzie stoisko
WUP odwiedziło około 2 000 osób,
• Filia w Siedlcach:
- 4 konferencje informacyjno – promocyjne,
- 6 spotkań szkoleniowo – warsztatowych,
- uczestniczyła w lokalnych imprezach gdzie obsługiwano stoisko promocyjne.
Łącznie z informacji dotyczącej EFS skorzystało 1017 osób.
Ponadto Filia WUP w Siedlcach zorganizowała:
• Targi Pracy EXPOSIEDLCE 2008, w których wzięło udział 30 pracodawców,
• V Siedleckie Targi Pracy – na odwiedzających czekało ponad 2500 miejsc pracy
w kraju i za granicą.
Filia WUP w Ciechanowie zorganizowała targi pracy w których wzięło udział 25
pracodawców, którzy udostępnili 320 ofert pracy. Targi odwiedziło 1000 osób.
Filia WUP w Ostrołęce zorganizowała:
• „Młodzieżowe Targi Edukacji i Pracy”, w ramach których udzielono indywidualnej
informacji zawodowej ok. 2 500 osobom,
• „VI Prezentacje Edukacyjne – Ostrołęka 2008”, w ramach których udzielono
indywidualnej informacji zawodowej ok.1 500 osobom.
Celem obu imprez było przeciwdziałanie bezrobociu poprzez pozyskiwanie, wymianę i
upowszechnianie informacji zawodowych dotyczących rynku pracy.
Filia WUP w Płocku zorganizowała:
• II Edycję Targów Pracy Osób Niepełnosprawnych, których ideą była aktywizacja
zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, próba przełamania barier
w poszukiwaniu pracy i pokazanie alternatywnych rozwiązań. Ogółem targi
odwiedziło ok. 1 800 osób,
• XIII Płockie Targi Pracy, które były okazją do zapoznania się z pracodawcami
z lokalnego rynku pracy, instytucjami udostępniającymi oferty pracy oraz
instytucjami wspierającymi podejmowanie decyzji zawodowych związanych
z poszukiwaniem zatrudnienia bądź planowania kariery zawodowej. Ogółem targi
odwiedziło 3 000 osób,
• Targi Edukacyjne skierowane do osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje
zawodowe oraz pogłębić swoją wiedzę.

Działania zrealizowane przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Samorządu Województwa Mazowieckiego
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Warszawie, Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bemowo i Dzielnicy Wilanów, Fundacja Agaty Mróz, Międzynarodowy Instytut
Słuchu i Mowy oraz Filharmonia Narodowa zorganizowały następujące imprezy:
• konferencja Międzynarodowa w Kajetanach – Nowa Era Otochirurgii,
• spotkanie z fundacją Agaty Mróz – „Przeszczepy”,
• III Mazowiecki Turniej Bowlingowy – opieka nad niepełnosprawnymi,
• udział w koncertach w Filharmonii Narodowej w ramach wychowania muzycznego i
artreterapii.
W imprezach wzięło udział 170 słuchaczy i 25 nauczycieli. Celem imprez było uzyskanie
najnowszej wiedzy z obszaru wybranych zawodów, poszerzenie programu nauczania o nowe
treści oraz pogłębienie współpracy ze środowiskiem pracodawców.
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