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Wstęp

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2010 rok dla województwa
mazowieckiego (RPDZ/2010) został przyjęty do realizacji uchwałą nr 293/324/10 Zarządu
Województwa Mazowieckiego z dnia 16 lutego 2010 r. Dokument ten określił procedurę
związaną ze sporządzeniem sprawozdania z realizacji RPDZ/2010. Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie pełni rolę podmiotu odpowiedzialnego za przygotowanie, realizację
RPDZ/2010. Sprawozdanie z Planu obrazuje sposób realizacji poszczególnych zadań
ze wskazaniem źródeł ich finansowania oraz osiągniętych na przestrzeni roku efektów wraz
z zaleceniami na rok kolejny.
Zgodnie z zapisami zawartymi w RPDZ/2010, podmioty zobowiązane do złożenia
sprawozdania, dokonywały tego na „Karcie sprawozdawczej zadania realizowanego
w ramach RPDZ/2010”. Ogółem informacje do sprawozdania zostały przedstawione przez
31 Powiatowych Urzędów Pracy, Miejski Urząd Pracy w Płocku, Urząd Pracy m. st.
Warszawy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie (5 Filii oraz wydziały merytoryczne Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Mazowieckie Obserwatorium Rynku
Pracy, Wydział Obsługi Instytucji i Partnerów Rynku Pracy, Wydział Regionalnej Polityki
Rynku Pracy, Wydział Wdrażania EFS), Agencję Rozwoju Mazowsza SA, Kuratorium
Oświaty w Warszawie, Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych,
Mazowiecką Wojewódzką Komendę Ochotniczych Hufców Pracy, Mazowiecki Urząd
Wojewódzki, a także Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie –
Departament Edukacji Publicznej i Sportu.
Sprawozdanie roczne z realizacji Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia
na 2010 rok składa się z pięciu rozdziałów i trzech załączników.
W rozdziale 1 przedstawiono krótką charakterystykę realizacji RPDZ/2010.
W rozdziale 2 zamieszczono zestawienie przewidywanych w RPDZ/2010 efektów realizacji
zadań z faktycznie uzyskanymi rezultatami.
W rozdziale 3 przedstawiono sposób finansowania zadań realizowanych w ramach
RPDZ/2010.
W rozdziale 4 opisano zmiany na mazowieckim rynku pracy na przestrzeni 2010 roku.
W rozdziale 5 sformułowano wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji RPDZ/2010.
W załącznikach przedstawiono: tabelę sprawozdawczą z realizacji poszczególnych działań,
tablicę finansową, kartę sprawozdawczą zadania realizowanego w ramach RPDZ/2010
oraz instrukcję wypełniania „Karty sprawozdawczej zadania realizowanego w ramach
RPDZ/2010”.
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Rozdział 1. Krótka charakterystyka realizacji RPDZ/2010
Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2010 rok określał najistotniejsze
działania, które będą podejmowane w województwie mazowieckim w obszarze rynku pracy
w 2010 roku, a które wykraczają poza standardowe usługi i zadania instytucji rynku pracy
i innych instytucji, które z rynkiem pracy są związane.
Priorytetowo w 2010 roku na terenie Mazowsza traktowane miały być działania,
dotyczące:
wdrażania modelu elastycznego rynku pracy, w tym budowania strategii uczenia się
przez całe życie,
podnoszenia i aktualizacji kwalifikacji, wspieranych przez monitoring rynku pracy,
który służy lepszemu przystosowaniu kwalifikacji do potrzeb,
skutecznej aktywnej polityki rynku pracy.
Dla realizacji powyższych działań wyznaczono w RPDZ/2010 19 zadań, zebranych
w 3 priorytetach:
I. Wzrost aktywności.
II. Sprawny rynek pracy.
III. Doskonalenie aktywnej polityki rynku pracy.
Na podstawie informacji przekazanych przez instytucje zaangażowane w realizację
RPDZ/2010 ustalono, że zdecydowana większość zadań została zrealizowana zgodnie
z założeniami. Część działań została przesunięta w czasie i ich zakończenie planowane jest
na rok 2011 (chodzi tutaj głównie o projekty finansowane z funduszy unijnych, gdzie
istotnym czynnikiem wpływającym na rozpoczęcie realizacji jest przejście przez formalności
wynikające z procedury konkursowej), część nie została zrealizowana z powodu braku
środków finansowych lub z powodu braku zainteresowania ze strony odbiorców działań
(12 zadań).
Na realizację RPDZ/2010 wydano:
Priorytet I – 616.587.813,61 zł
Priorytet II – 80.636.444,65 zł
Priorytet III – 412.497.833,08 zł
z tego środki krajowe (obejmujące środki z Funduszu Pracy, PFRON, budżetu państwa,
budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz krajowe środki prywatne i inne, np. wkład
własny beneficjentów ostatecznych, środki wojewody) wynosiły:
1) w ramach Priorytetu I – 415.133.929,96 zł (67,33%)
2) w ramach Priorytetu II – 51.350.511,11 zł (63,68%)
3) w ramach Priorytetu III – 239.795.477,28 zł (58,13%),
natomiast środki zagraniczne (EFS, środki z grantu EURES):
1) w ramach Priorytetu I – 201.453.883,65 zł (32,67%)
2) w ramach Priorytetu II – 29.285.933,54 zł (36,32%)
3) w ramach Priorytetu III – 172.702.355,80 zł (41,87%).
Szczegółowe dane dotyczące wielkości i źródeł finansowania poszczególnych zadań
poniesionych w 2010 r. przedstawia tabela, stanowiąca załącznik nr 2.
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Wykres 1. Zaangażowanie środków krajowych i zagranicznych w realizację zadań RPDZ/2010

W ramach Priorytetu I. „Wzrost aktywności” realizowano zadania umożliwiające
podniesienie kwalifikacji nauczycieli, a także projektowanie i popularyzowanie nowych
zachęt do kształcenia ustawicznego i idei uczenia się przez całe życie. Zrealizowano ponadto
inicjatywy mające na celu zwiększenie szans na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia, a także
wzmacniające zdolność podjęcia lub zmiany pracy i adaptacji do zmian. Zadania
te adresowane były głównie do osób powyżej 50 roku życia, kobiet, młodzieży
rozpoczynającej karierę zawodową, osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym, osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców obszarów wiejskich. Podjęte
działania polegały na udzieleniu wsparcia w postaci: a) subsydiowanego zatrudnienia,
b) szkoleń, c) przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
d) refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, e) poradnictwa zawodowego,
f) pośrednictwa pracy. Udzielono również wsparcia małym i średnim przedsiębiorstwom
w ramach projektów współfinansowanych z EFS.
W ramach Priorytetu II. „Sprawny rynek pracy” promowano i wspierano inicjatywy oraz
rozwiązania służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia w celu budowania
postaw kreatywnych i zwiększania aktywności zawodowej. Instytucje rynku pracy udzielały
wsparcia w postaci szkoleń, refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy,
przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz zajęć
aktywizacyjnych i informacyjnych. Ważnym elementem działań podejmowanych w ramach
tego kierunku była realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 15 projektów
finansowanych z EFS w ramach Działania 6.2 PO KL oraz 1 projektu w ramach Poddziałania
8.1.2 PO KL.
W ramach Priorytetu III. „Doskonalenie aktywnej polityki rynku pracy” podjęto
inicjatywy mające na celu wzbogacenie oferty i podwyższenie jakości usług świadczonych
przez instytucje rynku pracy w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
i poszukujących pracy. Obszary, w ramach których realizowano zadania, związane były
m.in. z siecią EURES, rozwojem dialogu i partnerstwa lokalnego, wzmocnieniem kadrowym
i kompetencyjnym publicznych służb zatrudnienia, doskonaleniem standardów i warunków
realizacji podstawowych usług rynku pracy, monitoringiem zawodów deficytowych
i nadwyżkowych.
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Cel
rozwijanie aktywnej polityki rynku pracy i budowanie jego spójności przy wykorzystaniu możliwości płynących z realizacji programów finansowanych
Priorytety
ze środków krajowych
oraz zagranicznych

Priorytety

I. Wzrost aktywności

II. Sprawny rynek pracy

III. Doskonalenie aktywnej polityki rynku
pracy

Zadania

1.1. Projektowanie i popularyzowanie nowych
zachęt do kształcenia ustawicznego i idei
uczenia się przez całe życie.
1.2. Budowanie spójności rynku pracy:
a) aktywizacja osób 50+
b) wspieranie zatrudnienia kobiet
c) pomoc młodzieży rozpoczynającej karierę
zawodową
d) integracja zawodowa osób wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym
e) promowanie zatrudnienia osób
niepełnosprawnych
f) aktywizacja
mieszkańców
obszarów
wiejskich
g) wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw

2.1. Wsparcie dla osób zamierzających
rozpocząć działalność gospodarczą

3.1. Wzbogacenie oferty
i podwyższenie jakości usług:

2.2. Kształtowanie nowych relacji na rynku
pracy

a) usługi rynku pracy
b) subsydiowane zatrudnienie
c) instrumenty rynku pracy
c) zadania sieci EURES
d) rozwój partnerstwa i dialogu społecznego
e) analizy rynku pracy

2.3. Tworzenie polityki migracyjnej dla potrzeb
rynku pracy

3.2. Wzmocnienie kadrowe
i kompetencyjne oraz profesjonalizacja
publicznych służb zatrudnienia.
3.3. Doskonalenie standardów i warunków
realizacji podstawowych usług rynku pracy
oraz monitorowanie stosowania standardów
i warunków ich realizacji przez PSZ
3.4. Rozwój i doskonalenie monitoringu
zawodów deficytowych i nadwyżkowych
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Rozdział 2. Zestawienie przewidywanych w RPDZ/2010 efektów realizacji zadań
z faktycznie uzyskanymi rezultatami
Zadanie 1.1. Projektowanie i popularyzowanie nowych zachęt do kształcenia
ustawicznego
i idei uczenia się przez całe życie
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Planowano:
- opracowanie zeszytu informacyjnego „Kształcenie ustawiczne – szkoły dla dorosłych”,
- aktualizację i wydanie broszury informacyjnej „Uczymy się przez całe życie. Przewodnik
po kształceniu ustawicznym”
- wydanie ulotek informacyjnych oraz plakatu, mających na celu popularyzację kształcenia
ustawicznego i idei uczenia się przez całe życie
- realizację projektów: „Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne”, „Szkolnictwo
zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby”, „Wysoko wykwalifikowany nauczyciel
najlepszą inwestycją w edukację”
- zorganizowanie konferencji dotyczącej kształcenia ustawicznego i idei uczenia się przez
całe życie
Uzyskano:
- opracowano zeszyt informacyjny „Kształcenie ustawiczne – szkoły dla dorosłych”
- zaktualizowano i wydano broszurę informacyjną „Uczymy się przez całe życie. Przewodnik
po kształceniu ustawicznym”
- wydano 6000 sztuk ulotki, której celem jest upowszechnienie i promocja idei całożyciowej
edukacji
- realizowano projekty: „Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne”, „Szkolnictwo
zawodowe. Kondycja – Potencjał – Potrzeby”, „Wysoko wykwalifikowany nauczyciel
najlepszą inwestycją w edukację”
- zorganizowano giełdę instytucji szkoleniowych, szkół wyższych i szkół dla dorosłych,
promującej ideę uczenia się przez całe życie; giełdę odwiedziło ok. 1000 osób
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Planowane:
- stworzenie na stronie internetowej bazy danych kształcenia ustawicznego dla województwa
mazowieckiego
- zorganizowanie kursu dla wizytatorów z zakresu prawa oświatowego
i administracyjnego, komunikacji interpersonalnej i ewaluacji
Uzyskane:
- umieszczono na stronie internetowej informacje o szkołach dla dorosłych, bazę bibliotek
publicznych, bazę niepublicznych i publicznych ODN, bazę placówek kształcenia
ustawicznego z wyszczególnieniem form i tematyki kształcenia
- zorganizowano kurs dla wizytatorów z zakresu prawa oświatowego i administracyjnego,
komunikacji interpersonalnej i ewaluacji
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Urząd Marszałkowski – Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Planowano:
- realizację przez wojewódzkie jednostki oświatowe szeregu działań skierowanych zarówno
do kadry nauczycielskiej, jak i klientów danych palcówek, m.in. zaplanowano realizację
kursów kwalifikacyjnych, szkoleń, konferencji, warsztatów, a także studiów doktoranckich,
podyplomowych i magisterskich dla nauczycieli i wychowawców oraz kadry kierowniczej,
bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych,
- Departament Edukacji Publicznej i Sportu planował kursy doskonalące i kwalifikacyjne,
seminaria i warsztaty oraz inne inicjatywy edukacyjne dla nauczycieli oraz dorosłych
z różnych grup społecznych realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Uzyskano:
- w różnych formach doskonalenia, m.in. w kursach kwalifikacyjnych, szkoleniach,
konferencjach, warsztatach oraz studiach doktoranckich, podyplomowych i magisterskich
wzięły udział ogółem 7.433 osoby; tylko jedno z zaplanowanych zadań (kursy doskonalące
dla nauczycieli kształcących dorosłych, zgłoszone przez Mazowieckie Samorządowe Centrum
Doskonalenia Nauczycieli) nie zostało zrealizowane, gdyż projekt nie otrzymał
dofinansowania ze środków POKL,
- zadanie nie zostało zrealizowane - w związku z trudną sytuacją finansową Województwa
uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2010 r. została uchylona uchwałą
Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 1094/353/10 z dnia 1 czerwca 2010 r.

Zadanie 1.2.1. Aktywizacja osób 50+

Powiatowe Urzędy Pracy województwa mazowieckiego
Planowano:
Objęcie osób bezrobotnych w wieku 50+ poszczególnymi formami wsparcia:
- prace interwencyjne - 385 osób,
- roboty publiczne - 894 osoby,
- prace społecznie użyteczne - 432 osoby,
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - 54 osoby,
- staże - 286 osób,
- środki na podjęcie działalności gospodarczej - zostanie udzielonych 197 dotacji,
- refundacja kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej - 13 osób,
- pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe - 735 osób,
- pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy i szkolenia - 832 osoby.
PUP w Ciechanowie - przeprowadzenie zajęć w ramach poradnictwa zawodowego według
programu Kurs Inspiracji.
PUP w Makowie Mazowieckim - realizację programu „Bezrobotni w służbie ochrony
zabytków”.
PUP w Piasecznie - realizację projektu „Stop bezrobociu. Chcę pracować!”.
PUP w Siedlcach - realizację projektu „Moda na sukces”.
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Uzyskano:
Ogółem wymienionymi poniżej formami wsparcia objęto 12.878 osób powyżej 50 roku życia,
w tym:
- prace interwencyjne - 672 osoby,
- roboty publiczne - 2.007 osób,
- prace społecznie użytecznie - 822 osoby,
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - 269 osób,
- staże - 3.028 osoby,
- środki na podjęcie działalności gospodarczej - 608 osób,
- zwrot kosztów przejazdu na prace niesubsydiowane - 125 osób,
- poradnictwo zawodowe - 3.301 osób,
- pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy i szkolenia - 2.046 osób.
PUP w Ciechanowie objął poradnictwem zawodowym 514 osób w wielu 50+.
PUP w Makowie Mazowieckim realizował program „Bezrobotni w służbie ochrony
zabytków”. Wzięły w nim udział 24 osoby.
PUP w Piasecznie realizował projekt „Stop bezrobociu. Chcę pracować!”. W ramach
programu 13 osób otrzymało dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 3 osoby
podjęły staż, 18 osób podwyższyło swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach.
PUP w Siedlcach realizował projekt „Moda na sukces”. W ramach projektu działaniami
objęto 312 osób.
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Planowano:
- zrealizowanie cyklu zajęć pn. „Spadochron dla 50-latków”
- przeprowadzenie zajęć o charakterze grupowego poradnictwa zawodowego oraz grupowej
informacji zawodowej i zajęć aktywizacyjnych
- przeprowadzenie trzydniowych warsztatów pn. „Trafiony – zatrudniony”
Uzyskano:
- we współpracy z PUP w Mławie zrealizowano tygodniowy cykl zajęć pn. „Spadochron
dla 50-latków”, w którym wzięło udział 9 osób;
- we współpracy z GOPS i GCI regionu płockiego przeprowadzono zajęcia w ramach:
poradnictwa grupowego dla 14 grup - 112 osób, grupowej informacji zawodowej, dla 22 grup
- 207 osób, zajęć aktywizacyjnych dla 7 grup - 101 osób; ponadto we współpracy z PUP
w Płocku zorganizowano: 98 grup w ramach grupowej informacji zawodowej dla 1628 osób
- nie zrealizowano trzydniowych warsztatów pn. „Trafiony zatrudniony” - na zaplanowane
warsztaty nie zgłosiły się chętne osoby
Urząd Marszałkowski – Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Planowano:
- zorganizowanie kilkudniowego szkolenia z zakresu nauki obsługi podstawowego sprzętu
biurowego, redagowania pism urzędowych, obsługi poczty elektronicznej i korzystania
z serwisów stron www (Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie)
Uzyskano:
- zapoznano zainteresowane 53 osoby z podstawami obsługi sprzętu biurowego, kasy
fiskalnej oraz podstawami obsługi komputera: system operacyjny, EXCEL, WORD,
komunikatory
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Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Planowano:
- wdrażanie projektów z następujących Poddziałań PO KL: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie; 7.2.1 Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Uzyskano:
- wpłynęło 38 wniosków powiatowych centrów pomocy rodzinie o łącznej wartości
dofinansowania 23,26 mln zł, wszystkie wnioski przeszły pozytywnie proces oceny formalnej
i merytorycznej

Zadanie 1.2.2 Wspieranie zatrudnienia kobiet

Powiatowe Urzędy Pracy województwa mazowieckiego
Planowano:
Podjęcie działań mających na celu upowszechnianie idei równych szans w dostępie
do zatrudnienia kobiet i mężczyzn, ułatwienie bezrobotnych kobietom podjęcie zatrudnienia
lub powrót na rynek pracy, aktywizację zawodową kobiet z wykorzystaniem dostępnych
usług i instrumentów rynku pracy:
- prace interwencyjne (842 osoby),
- roboty publiczne (1146 osób),
- szkolenia (1912 osób),
- staże (4979 osób),
- środki na podjęcie działalności gospodarczej (636 osób),
- przygotowanie zawodowe dorosłych (15 osób),
- prace społecznie użyteczne (911),
- zatrudnienie w ramach doposażenia stanowisk pracy (163 osoby),
- studia podyplomowe (26 osób),
- zwrot kosztów przejazdu (91 osób),
- dodatek aktywizacyjny (170 osób),
- zajęcia aktywizacyjne (167 osób).
PUP w Kozienicach - realizację programu „Wspierajmy bezrobotnych”.
PUP w Piasecznie - realizację projektu „Stop bezrobociu. Chcę pracować!”
PUP w Siedlcach - realizację projektu „Moda na sukces”.
PUP w Szydłowcu - realizację projektów „Warto chcieć” oraz partnerskiego dla kobiet
samotnie wychowujących dziecko do 7 roku życia, powracających na rynek pracy
po urlopach macierzyńskich i wychowawczych.
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Uzyskano:
W ramach realizacji zadania podjęto aktywizację zawodową kobiet z wykorzystaniem
dostępnych usług i instrumentów rynku pracy:
- prace interwencyjne – 1.257 osób,
- roboty publiczne - 1655 osób,
- szkolenia – 4.149 osób,
- staże - 10.505 osób,
- środki na podjęcie działalności gospodarczej – 1.419 osób,
- prace społecznie użyteczne – 1.159 osób,
- studia podyplomowe – 45 osób,
- zatrudnienie w ramach doposażenia stanowisk pracy - 869 stanowisk,
- innymi formami aktywizacji zawodowej objęto około 7.000 kobiet.
PUP w Kozienicach zrealizował program „Wspierajmy bezrobotnych”; w projekcie wzięło
udział 225 kobiet.
PUP w Piasecznie zrealizował projekt „Stop bezrobociu. Chcę pracować!”; w projekcie
uczestniczyło 114 kobiet.
PUP w Siedlcach zrealizował projekt „Moda na sukces”; staże odbyło 551 kobiet,
przeszkolono 80 kobiet, natomiast 133 kobiety otrzymały środki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej.
PUP w Szydłowcu zrealizował projekt "Warto chcieć" - w projekcie udział wzięło 215 kobiet;
rozpoczęto realizację projektu partnerskiego "Powrót kobiet na rynek pracy " z Poddziałania
7.1.2 PO KL).
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Planowano:
- przeprowadzenie zajęć w formie Grupy Rozwoju Osobistego dla Kobiet w Płocku
- organizację zajęć o charakterze grupowego poradnictwa zawodowego w ramach Otwartej
Grupy Aktywizacji Zawodowej Kobiet w Siedlcach
- rozpoczęcie realizacji projektu partnerskiego „Powrót kobiet na rynek pracy”
Uzyskano:
- objęto ośmioosobową grupę kobiet trzymiesięcznym cyklem zajęć dydaktycznych w ramach
Grupy Rozwoju Osobistego dla Kobiet w Płocku
- nie zorganizowano zajęć w ramach Otwartej Grupy Aktywizacji Zawodowej dla Kobiet
ze względu na brak zainteresowania
- rozpoczęto realizację projektu partnerskiego „Powrót kobiet na rynek pracy” w ramach
Poddziałania 7.2.1 PO KL
Zadanie 1.2.3 Pomoc młodzieży rozpoczynającej karierę zawodową
Powiatowe Urzędy Pracy województwa mazowieckiego
Planowano:
Objęcie młodzieży n/w formami aktywizacji:
- szkolenia (1.416 osób),
- staże (6.733 osoby),
- prace interwencyjne (489 osób),
- roboty publiczne (226 osób),
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- prace społecznie użyteczne (24 osoby),
- zatrudnienie w ramach doposażenia stanowisk pracy (115 osób),
- przygotowanie zawodowe dorosłych (10 osób),
- studia podyplomowe (27 osób),
- środki na podjęcie działalności gospodarczej (519 osób),
- zwrot kosztów dojazdu (dla 88 osób),
- wypłata dodatku aktywizacyjnego (dla 80 osób),
- wypłata stypendium za kontynuację nauki (dla 10 osób).
PUP w Kozienicach - realizację projektu „Wspierajmy bezrobotnych”.
PUP w Nowym Dworze Mazowieckim - realizację projektu - zakładane formy wsparcia: staże
(80 osób), szkolenia (20 osób), środki na podjęcia działalności gospodarczej (20 osób).
PUP w Piasecznie - realizację projektu „Stop bezrobociu. Chcę pracować!”
PUP w Makowie Mazowieckim - realizację projektu „Planuję swoją karierę”.
PUP w Szydłowcu - realizację projektu „Warto chcieć”.
Uzyskano:
Młodzież miała możliwość uczestnictwa w:
- szkoleniach (2.549 osób),
- stażach (11.184 osób),
- pracach interwencyjnych (953 osoby),
- robotach publicznych (363 osoby),
- pracach społecznie użytecznych (95 osób),
- zatrudnieniu w ramach doposażenia stanowisk pracy (752 osoby),
- studiach podyplomowych (18 osób),
- uzyskaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej (1.086 osób),
- zwrocie kosztów dojazdu (149 osób).
Ponadto 50 osobom wypłacono dodatek aktywizacyjny, a 5 osobom stypendium
na kontynuację nauki.
PUP w Kozienicach - zrealizowano projekt „Wspierajmy bezrobotnych”; w ramach projektu
zaktywizowano 250 osób.
PUP w Nowym Dworze Mazowieckim - zrealizowano projekt „Czas działania”; aktywizacją
w ramach projektu objęto 147 osób.
PUP w Piasecznie - zrealizowano projekt „Stop bezrobociu. Chcę pracować!”; Aktywizacją
w ramach projektu objęto 105 osób.
PUP w Makowie Mazowieckim - zrealizowano projekt „Planuję swoją karierę”; wsparciem
objęto 215 osób.
PUP w Szydłowcu - zrealizowano projekt „Warto chcieć”; w projekcie zaktywizowano 161
osób.
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Planowano:
- przeprowadzenie we współpracy ABK zajęć grupowych dotyczących planowania kariery
zawodowej dla studentów i absolwentów warszawskich uczelni wyższych
- organizację „Wakacyjnej Giełdy Pracy dla Młodzieży – Lato 2010”
- przeprowadzenie we współpracy z ABK Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Ciechanowie dwóch edycji spotkań informacyjnych pn. „Już na studiach myśl o pracy”
- zorganizowanie w regionie ciechanowskim 4 edycji Forów Edukacyjnych
- zorganizowanie Młodzieżowych Targów Edukacji i Pracy w Ostrołęce
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- zorganizowanie zajęć o charakterze grupowego poradnictwa zawodowego oraz grupowej
informacji zawodowej dla młodzieży studiującej i słuchaczy szkół dla dorosłych w regionie
płockim
- przeprowadzenie trzydniowych warsztatów pn. „Młodość – kluczem do sukcesu” dla osób
poniżej 25 r. ż. regionu siedleckiego
- współorganizację III Siedleckich Targów Edukacyjnych „Ku przyszłości zawodowej”
Uzyskano:
- w ramach współpracy z Akademickim Biurem Karier UKSW i SGH w Warszawie
przeprowadzono dla 25 osób warsztaty dotyczące planowania kariery zawodowej
- współorganizowano "Wakacyjną Giełdę Pracy dla Młodzieży - Lato 2010", w wyniku której
pracę podjęło około 1000 młodych osób
- w ramach współpracy z ABK Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie,
przeprowadzono grupowe zajęcia informacyjne dla studentów pod nazwą "Już na studiach
myśl o pracy"; w dwóch spotkaniach uczestniczyło 27 osób
- zorganizowano Fora Edukacyjne pn.„Trafne rozpoznawanie predyspozycji zawodowych
i możliwości ich realizacji podstawą właściwego wyboru” w trzech powiatach
ciechanowskim, płońskim i żuromińskim; w Forach uczestniczyło 2820 osób
- zorganizowano IV Młodzieżowe Targi Edukacji i Pracy w Ostrołęce; informacją zawodową
objęto 2000 osób
- w szkołach dla dorosłych regionu płockiego zorganizowano cykl spotkań informacyjnych
przygotowujących młode osoby do wejścia na rynek pracy oraz aktywnego poszukiwania
pracy; w grupowej informacji zawodowej uczestniczyło 462 osoby (25 grup)
- zorganizowano i przeprowadzono na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym
w Siedlcach dwudniowe warsztaty ze studentami pn."Komunikacja bez barier"; przeszkolono
34 osoby w 3 grupach
- w ramach III Siedleckich Targów Edukacyjnych przeprowadzono warsztaty i zajęcia
aktywizacyjne, w których uczestniczyło 127 osób, w projekcji filmów szkoleniowych
uczestniczyło 97 osób; targi odwiedziło ponad 2 tysiące osób
Mazowiecka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (MWK OHP)
Planowano:
- działania, których celem jest aktywizacja zawodowa młodzieży, pomoc w określeniu dalszej
drogi edukacyjno – zawodowej, opracowanie indywidualnych planów działania
- działania w zakresie szerokiego upowszechniania pośrednictwa pracy dla młodzieży poprzez
organizację targów i giełd pracy, giełd edukacyjnych oraz przeprowadzenie akcji
promocyjnych wśród pracodawców, dotyczących zatrudniania młodzieży
- utworzenie sieci Młodzieżowych Centrów Kariery i Punktów Pośrednictwa Pracy w ramach
projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”
Uzyskano:
- aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży, pomoc w określeniu dalszej drogi
edukacyjno-zawodowej, opracowanie indywidualnych planów działania to zadania
realizowane przez Centra Edukacji i Pracy Młodzieży na terenie województwa
mazowieckiego
- młodzież uczestniczyła w grupowym poradnictwie zawodowym, poradnictwie
indywidualnym, informacji grupowej oraz informacji indywidualnej, korzystała z usług
pośrednictwa pracy, uczestniczyła w Targach i Giełdach Pracy, organizowane były Mobilne
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Kiermasze Pracy umożliwiające dotarcie z ofertą pośrednictwa do jak najszerszego grona
odbiorców
- utworzono sieć Młodzieżowych Centrów Kariery i Punktów Pośrednictwa Pracy w ramach
projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”

Zadanie 1.2.4 Integracja zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym
Powiatowe Urzędy Pracy województwa mazowieckiego
Planowano:
Udzielenie
wsparcia
w
wypracowaniu
aktywnej
postawy
w
stosunku
do poszukiwania i podejmowania pracy poprzez skierowanie na:
- szkolenia - 609 osób,
- zajęcia aktywizacyjne - 14,
- prace interwencyjne - 388 osób,
- roboty publiczne - 604 osoby,
- prace społecznie użyteczne - 371 osób,
- staże - 881 osób,
- przygotowanie zawodowe dorosłych - 20 osób,
a także tworzenie miejsc pracy w ramach doposażenia stanowiska zawodowego - dla 23 osób.
PUP w Makowie Mazowieckim planuje kontynuację realizacji programu „Chrońmy nasze
lasy”.
Uzyskano:
Zaktywizowano 10.004 osób poprzez udział w:
- szkoleniach (1765 osób),
- zajęciach Klubu Pracy (488 osób),
- pracach interwencyjnych (1032 osoby),
- robotach publicznych (1238 osób),
- pracach społecznie użytecznych (1465 osób),
- stażach (3453 osoby),
a także poprzez utworzenie miejsc pracy w ramach doposażenia/wyposażenia stanowiska
pracy (563 osoby).
PUP w Makowie Mazowieckim realizował program "Chrońmy nasze lasy"; w ramach robót
publicznych zatrudniono 24 osoby po 50 roku życia.
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Planowano:
- przeprowadzenie zajęć grupowych w zakresie poradnictwa zawodowego i aktywizacji
zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych w ramach współpracy z Ośrodkami Pomocy
Społecznej w Warszawie
- zorganizowanie Dni Aktywności Zawodowej w gminach regionu ciechanowskiego
i ostrołęckiego
- przeprowadzenie zajęć grupowej informacji zawodowej dla 30 osób osadzonych w Areszcie
Śledczym oraz Zakładzie Karnym w Ostrołęce
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- organizację 6 modułów zajęć grupowego poradnictwa zawodowego dla podopiecznych
ośrodków pomocy społecznej – 30 osób długotrwale bezrobotnych będących uczestnikami
Klubu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej
- przeprowadzenie zajęć w zakresie ponownego wejścia na rynek pracy dla osób, które
odbywają karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Płocku
- porady indywidualne i grupowe dla wychowanków domów dziecka, rodzin zastępczych
i placówek opiekuńczo – wychowawczych w Płocku
- przeprowadzenie zajęć informacyjnych i aktywizacyjnych dla osadzonych w Areszcie
Śledczym w Radomiu
- zorganizowanie zajęć z zakresu aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych korzystających
z pomocy MOPS w Radomiu
- objęcie poradnictwem zawodowym uczestników projektu partnerskiego pn. „Lodołamacze
stereotypów – aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym” w Radomiu
- organizację radomskiego Forum, poświęconego problematyce osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
Uzyskano:
- przeprowadzono dwudniowe warsztaty z zakresu poradnictwa grupowego dla 12 osób
w ramach współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Warszawa Praga Południe
- zorganizowano w 11 gminach regionu ostrołęckiego Dni Aktywności Zawodowej, podczas
których z indywidualnej i grupowej informacji zawodowej skorzystało 360 osób; organizacja
Dni Aktywności Zawodowej w regionie ciechanowskim nie została zrealizowana ze względu
na brak zainteresowania ze strony gmin – zorganizowano jednak w 3 gminach grupowe
spotkania informacyjne dla 14 osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
ponadto 30 osób objęto poradą indywidualną i udzielano informacji zawodowych podczas
lokalnych przedsięwzięć i targów
- przeprowadzono zajęcia z zakresu grupowej informacji zawodowej, których uczestnikami
były osoby osadzone w Areszcie Śledczym w Ostrołęce oraz Zakładzie Karnym
w Przytułach; poradnictwem zawodowym objęto 28 osób (2 grupy)
- przeprowadzono trzykrotnie 6-modułowe zajęcia z zakresu grupowego poradnictwa
zawodowego dla uczestników Klubu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej; poradnictwem
zawodowym objęto 36 osób
- zorganizowano 10 spotkań z zakresu informacji zawodowej i grupowego poradnictwa
zawodowego dla 73 osób osadzonych w Zakładzie Karnym w Płocku, które przygotowują się
do opuszczenia zakładu karnego
- na rzecz pełnoletnich wychowanków Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku
zorganizowano 4 spotkania w ramach poradnictwa grupowego dla 10 osób
- przeprowadzono modułowe zajęcia integracyjne i aktywizacyjne z osobami skazanymi
i osadzonymi, przygotowanymi do opuszczenia zakładu po odbyciu kary w Areszcie
Śledczym w Radomiu; w zajęciach uczestniczyły 34 osoby
- w ramach współpracy z MOPS w Radomiu przy realizacji projektu "Klub Integracji
Społecznej i Samopomocy" realizowano usługi obejmujące reintegrację społeczną
i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; w zajęciach udział wzięło 27 osób
- przeprowadzono zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej, poradnictwa grupowego
i indywidualnego dla 136 uczestników projektu "Lodołamacze stereotypów - aktywizacja
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" w Radomiu
- zorganizowano Radomskie Forum "Wszyscy Równi"; w Forum uczestniczyło 100 osób
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Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Planowano:
Wdrażanie projektów z następujących Poddziałań PO KL:
- 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
- 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy
rodzinie
- 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Uzyskano:
W ramach pomocy osobom wykluczonym i zagrożonych wykluczeniem społecznym
podpisano 52 umowy o wartości 30,99 mln zł, co stanowi 22,52% wartości alokacji
na to działanie. Ogłoszono konkurs otwarty 1/POKL/7.2.1/2010 o wartości alokacji 20 mln zł.
Wartość 272 wniosków wyniosła ok. 281 mln PLN i przekroczyła 14-krotnie dostępną
wartość alokacji. Udział w projektach ukończyły 3.203 osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym.
Zadanie 1.2.5 Promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Powiatowe Urzędy Pracy województwa mazowieckiego
Planowano:
Osoby dotknięte niepełnosprawnością będą miały możliwość uczestnictwa w:
- szkoleniach (77 osób),
- stażach (112 osób),
- pracach interwencyjnych (35 osób),
- robotach publicznych (58 osób),
- pracach społecznie użytecznych (31 osoby),
- zatrudnieniu w ramach doposażenia stanowisk pracy (25 osób),
- uzyskaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej (64 osoby).
Urząd Pracy m. st. Warszawy będzie prowadził kampanię informacyjną pod tytułem „Włącz
korzyści”.
Uzyskano:
Osoby dotknięte niepełnosprawnością uczestniczyły w:
- szkoleniach (193 osoby),
- stażach (355 osób),
- pracach interwencyjnych (74 osoby),
- robotach publicznych (136 osób),
- pracach społecznie użytecznych (147 osób),
- zatrudnieniu w ramach doposażenia stanowisk pracy (24 osoby),
- uzyskaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej (83 osoby).
Urząd Pracy m. st. Warszawy prowadził działania mające na celu propagowanie wśród
pracodawców idei zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz informowania ich o korzyściach
i obowiązkach z tego wynikających. Zorganizowano 93 spotkania indywidualne
z pracodawcami z otwartego rynku pracy oraz 6 spotkań grupowych z pracodawcami
z otwartego rynku pracy.
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Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Planowano:
- organizację IV Targów Pracy Osób Niepełnosprawnych w Płocku
- organizację Targów Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Siedlcach
Uzyskano:
- zorganizowano IV edycję Targów Pracy Osób Niepełnosprawnych w Płocku; Targi
odwiedziło ponad 1000 osób oraz 45 wystawców
- zorganizowano Targi Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w ramach VII
Siedleckich Targów Pracy; Targi skupiły ponad 50 wystawców i około 1000 osób
odwiedzających
Urząd Marszałkowski – Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Planowano:
- popularyzację pakietu dydaktycznego dla szkół przysposabiających do pracy dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie oraz przeprowadzenie szkoleń dla kadry pedagogicznej
tych szkół (MSCDN),
- przygotowanie młodzieży niepełnosprawnej do roli pracownika (MSCDN).
Uzyskano:
- przeszkolono 25 nauczycieli szkół przysposabiających do pracy i przekazano 50 pakietów
edukacyjnych „To warto wiedzieć” dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
uczących się w ww. szkołach na terenie Płocka i okolic,
- przygotowano objętych opieką uczniów niepełnosprawnych intelektualnie do pełnienia roli
pracownika.
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Planowano:
- przeprowadzenie kontroli we wszystkich zakładach pracy chronionej na terenie
województwa mazowieckiego
Uzyskano:
- przeprowadzono 11 kontroli problemowych oraz 4 doraźne
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Planowano:
wdrażanie projektów z następujących Poddziałań PO KL:
- 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
- 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy
rodzinie.
- 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
Uzyskano:
W ramach wdrażania Poddziałania 7.1.1 PO KL Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej ogłoszono jeden konkurs o alokacji 50 mln zł.
Wpłynęły 242 wnioski z ośrodków pomocy społecznej o łącznej wartości dofinansowania
38,81 mln zł. Podpisano 23 umowy o dofinansowanie oraz aneksowano 208 umów o łącznej
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wartości dofinansowania 106,2 mln zł, co stanowi 73% alokacji zaangażowanej od początku
okresu programowania.
Zadanie 1.2.6 Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich
Powiatowe Urzędy Pracy województwa mazowieckiego
Planowano:
PUP w Mińsku Mazowieckim planuje stworzenie osobom bezrobotnym z terenów wiejskich
warunków ułatwiających znalezienie zatrudnienia poza sektorem rolnym oraz wyposażenie
tych osób w umiejętności umożliwiające zdobycie i utrzymanie zatrudnienia. Przewiduje się,
że realizacja zadania pozwoli na osiągnięcie następujących rezultatów:
- przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej - 100 osób;
- podjęcie pracy na stanowiskach utworzonych w ramach refundacji kosztów - 40 osób;
- rozpoczęcie szkolenia – 170 osób;
- rozpoczęcie stażu zawodowego – 300 osób;
- podjęcie pracy w ramach prac interwencyjnych – 60 osób;
- podjęcie pracy w ramach robót publicznych – 50 osób;
- podjęcie prac społecznie użytecznej – 8 osób;
- rozpoczęcie przygotowania zawodowego dorosłych – 3 osoby.
Uzyskano:
Zaktywizowano bezrobotnych i poszukujących pracy ze wsi przy wykorzystaniu usług
i instrumentów rynku pracy przewidzianych w ustawie. Efekty działań:
- środki na podjęcie działalności gospodarczej - 124 osoby,
- zatrudnienie na stanowiskach utworzonych w ramach refundacji kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy - 57 osób,
- szkolenia - 181 osób,
- staż - 324 osoby,
- prace interwencyjne - 62 osoby,
- roboty publiczne - 59 osób,
- prace społecznie użyteczne - 3 osoby.
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Planowano:
- realizację projektu „Aktywni i mobilni mieszkańcy kurpiowskich wsi”, którego adresatem
będą mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców
z powiatów: ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego i przasnyskiego
Uzyskano:
- zadania nie realizowano ze względu na określone w dokumentacji konkursowej kryteria
dostępu; zgodnie z nimi siedziba beneficjenta powinna znajdować się na terenie powiatu,
którego dotyczy realizacja projektu
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Agencja Rozwoju Mazowsza
Planowano:
- realizację projektu skierowanego do grupy 864 osób, zamieszkałych na terenie
województwa mazowieckiego, spełniających kryterium osób odchodzących z rolnictwa,
w tym 648 osób zamieszkujących obszary wiejskie
Uzyskano:
- realizacja projektu "Rolnik w systemie ratownictwa" w ramach Działania 8.1.2 PO KL
skierowanego do osób zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego, spełniających
kryterium osób odchodzących z rolnictwa; wsparciem w ramach projektu w 2010 r. objęto
624 osoby; tytuł ratownika uzyskało 609 osób
Zadanie 1.2.7 Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw
Powiatowe Urzędy Pracy województwa mazowieckiego
Planowano:
PUP w Mińsku Mazowieckim w ramach zadania przewiduje osiągnięcie następujących
rezultatów:
- refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy – 45 przedsiębiorców,
- refundacja kosztów wyposażenia stanowisk
pracy dla osób niepełnosprawnych
– 4 przedsiębiorców,
- podpisanie umów na organizację prac interwencyjnych – 100 przedsiębiorców.
Uzyskano:
Osiągnięte efekty:
- refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy - 69 przedsiębiorców,
- rozpoczęcie działalności gospodarczej - 263 osób,
- prace interwencyjne - 100 przedsiębiorców.
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Planowano:
- realizację 4 projektów partnerskich: „Jakość – standardy – sukces w turystyce biznesowej
Mazowsza”, „Jakość – standardy – sukces”, „Umiejętność zarządzania projektami szansą
dla rozwoju Mazowsza – program szkoleń dla kadry kierowniczej”, „Dojrzali kompetentni
w pracy”
- realizacje 2 projektów partnerskich, w których liderem będzie Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Warszawie
- realizację projektów: „Inwestycja w kadry gwarancją skutecznego zarządzania”, „Akademia
menedżera”
Uzyskano:
- projekty z Poddziałania 8.1.1 PO KL: "Jakość - Standardy - Sukces", "Jakość - Standardy Sukces w turystyce biznesowej Mazowsza" i "Umiejętności zarządzania projektami szansą
dla rozwoju Mazowsza - program szkoleń dla kadry kierowniczej" nie zostały zrealizowane,
ponieważ zostały odrzucone na etapie oceny merytorycznej
- projekt z Poddziałania 8.1.1 PO KL "Dojrzali kompetentni w pracy" - zmianie uległ okres
realizacji od 01.01.2011 do 30.06.2012 w związku z przedłużającą się oceną merytoryczną
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- rozpoczęto realizację projektów "Akademia strażaka" oraz "Akademia Policjanta"
z Poddziałania 8.1.1 PO KL w partnerstwie z WORD w Warszawie
- projekt "Inicjatywa w kadry gwarancją skutecznego zarządzania" z Poddziałania 8.1.1 PO
KL - z powodu braku środków finansowych realizację projektu przesunięto na rok 2011
- projekt "Akademia menedżera" z Poddziałania 8.1.1 PO KL - nie został zrealizowany
z powodu braku osób chętnych do udziału
Zadanie 2.1 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą
Powiatowe Urzędy Pracy województwa mazowieckiego
Planowano:
Udzielenie wsparcia w postaci:
- pomocy doradcy zawodowego,
- przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej osobom
bezrobotnym (1.875 osób),
- refundacji pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (615 osób),
- prac interwencyjnych (22 osoby),
- szkoleń z zakresu przedsiębiorczości (185 osób),
- udziału w warsztatach „Start ze wspomaganiem” (50 osób).
Uzyskano:
W wyniku podjętych działań:
- 365 osób uzyskało wsparcie doradcy zawodowego,
- przyznano jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej - 3.079 osób,
- zrefundowano wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - 935 osób,
- skierowano na prace interwencyjne - 6 osób,
- przeprowadzono szkolenia i warsztaty z zakresu przedsiębiorczości - 427 osób,
- w warsztatach „Start ze wspomaganiem” wzięło udział 135 osób.
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Planowano:
- organizację spotkań informacyjnych „Pierwsze kroki we własnym biznesie”
- organizację Warsztatów Przedsiębiorczości
- aktualizację i wydanie broszury informacyjnej „Pierwsze kroki w biznesie. Przewodnik
początkującego przedsiębiorcy”
- aktualizację i wydanie broszury informacyjnej „Elastyczne formy zatrudnienia”
- realizację 16 projektów z Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia PO KL oraz 1 projektu z Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych regionie” PO KL
- zorganizowanie „Dnia Przedsiębiorczości” w Siedlcach
Uzyskano:
- zorganizowano grupowe spotkania informacyjne "Pierwsze kroki we własnym biznesie";
działaniem objęto 387 osób (10 grup)
- podjęto działania mające na celu przygotowanie doradcy zawodowego do przeprowadzenia
warsztatów z zakresu przedsiębiorczości; doradca wziął udział w 5-dniowym szkoleniu oraz
w 2-dniowym seminarium; przygotowano projekt konspektu warsztatów przedsiębiorczości
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- zaktualizowano i wydano broszurę informacyjną "Pierwsze kroki w biznesie. Przewodnik
początkującego przedsiębiorcy"
- zaktualizowano i wydano broszurę informacyjną "Pierwsze kroki w biznesie. Przewodnik
początkującego przedsiębiorcy" (3500 szt.) oraz opracowano i wydano nową broszurę
„Zakładam firmę. Poradnik dla osób rejestrujących działalność gospodarczą” (3500 szt.)
- realizowano 15 projektów z Działania 6.2 PO KL oraz 1 projekt z Poddziałania 8.1.2;
realizacja 1 projektu z działania 6.2 została przesunięta na lata 2011-12
- zorganizowano "Dzień Przedsiębiorczości" w Siedlcach; w przedsięwzięciu udział wzięło
około 60 osób
Zadanie 2.2 Kształtowanie nowych relacji na rynku pracy
Powiatowe Urzędy Pracy województwa mazowieckiego
Planowano:
Podjęcie współpracy z:
- agencjami zatrudnienia,
- instytucjami szkoleniowymi,
- instytucjami pomocy społecznej (OPS, PCPR, CIS),
- organizacjami pozarządowymi,
- Gminnymi Centrami Informacji,
- pracodawcami.
Uzyskano:
W ramach podjętych działań:
- podpisano 20 porozumień z instytucjami i organizacjami w sprawie aktywizacji osób
długotrwale bezrobotnych,
- 261 osób skierowano do prac społecznie użytecznych,
- z 15 osobami podpisano kontrakt socjalny.
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Planowano:
- prowadzenie kontroli podmiotów w zakresie działalności agencji zatrudnienia
- organizację ponadpowiatowych targów pracy w Ciechanowie
- działania w zakresie promowania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrołęce
Uzyskano:
- przeprowadzono kontrole podmiotów w zakresie działalności agencji zatrudnienia;
na skutek działań kontrolnych prawomocnie wykreślono z rejestru agencji zatrudnienia
14 podmiotów
- współorganizowano II Subregionalne Targi Edukacji i Pracy w Ciechanowie; w Targach
udział wzięło 1500 osób
- zorganizowano 3 spotkania informacyjno-promocyjne; zorganizowano i przeprowadzono
1 szkolenie w ramach cyklu szkoleń; opracowano i udostępniono materiały informacyjne
(broszury, ulotki, foldery), które rozdawano na spotkaniach informacyjnych ponad
90 uczestnikom; przeprowadzono 14 konsultacji w formie elektronicznej i 80 w formie
telefonicznej
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Zadanie 2.3
Tworzenie polityki migracyjnej dla potrzeb rynku pracy
i nadwyżkowych
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Planowano:
- prowadzenie dialogu z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi,
działającymi na rzecz cudzoziemców
Uzyskano:
zorganizowano
spotkanie
z
przedstawicielami
organizacji
pozarządowych
oraz przedstawicielami pracodawców w ramach działającego przy Wojewodzie Mazowieckim
Forum Cudzoziemców
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Planowano:
- przygotowanie i przeprowadzenie w okresie wiosenno-letnim akcji informacyjnej
pod hasłem „Bezpieczny wyjazd – bezpieczny powrót”
Uzyskano:
- przygotowano i przeprowadzono akcję informacyjną pod hasłem "Bezpieczny wyjazd bezpieczny powrót"; zorganizowano 4 spotkania w WUP w Warszawie oraz Filiach
w Ciechanowie, Płocku i Siedlcach, w których udział wzięło 50 osób

Zadanie 3.1.1 Usługi rynku pracy
Powiatowe Urzędy Pracy województwa mazowieckiego
Planowano:
- świadczenie usług poradnictwa zawodowego w formie porad indywidualnych, porad
grupowych, indywidualnej i grupowej informacji zawodowej (dla 10.461 osób),
- świadczenie usług pośrednictwa pracy dla wszystkich zarejestrowanych osób
bezrobotnych i poszukujących pracy,
- pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (dla 740 osób),
- prowadzenie zajęć aktywizujących w ramach Klubu Pracy (dla 228 osób),
- organizacja szkoleń grupowych i indywidualnych dla osób bezrobotnych i poszukujących
pracy (dla 4.848 osób),
- zrefundowanie kosztów studiów podyplomowych (dla 70 osób),
- organizacja giełd pracy i targów pracy z udziałem osób bezrobotnych i poszukujących
pracy i pracodawców poszukujących pracowników.
PUP w Żurominie - realizację projektu systemowy „Lepsza przyszłość w zasięgu twojej ręki”.
Uzyskano:
W wyniku podjętych działań:
- 53.371 osób skorzystało z usług poradnictwa zawodowego,
- 43.344 osób skorzystało z usług pośrednictwa pracy,
- 1.355 osobom udzielono pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy,
- przeprowadzono zajęcia aktywizujące w ramach Klubu Pracy dla 2.088 osób,
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- 4.838 skorzystało ze szkoleń indywidualnych i grupowych,
- 45 osobom zrefundowano koszty studiów podyplomowych,
- zorganizowano targi i giełdy pracy, w których wzięło udział około 1 000 osób.
PUP w Żurominie - zrealizował projekt systemowy "Lepsza przyszłość w zasięgu twojej ręki"
w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL. W ramach projektu wsparciem objęto 331 osób.
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Planowano:
- realizację działań w zakresie pośrednictwa pracy o zasięgu ponadpowiatowym
i we współpracy z właściwymi powiatowymi urzędami pracy (Ciechanów)
- organizację Ostrołęckich Targów Pracy „Bez Barier”
- organizację Płockich Targów Pracy, Targów Edukacyjnych, Targów Pracy dla Osób
Niepełnosprawnych
- organizację wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu Targów Pracy
(dwukrotnie)
- organizację VII Siedleckich Targów Pracy
Uzyskano:
- udzielono 300 informacji o zasadach i zakresie udzielania pomocy w ramach pośrednictwa
pracy; nawiązano 200 kontaktów z powiatowymi urzędami pracy; umożliwiono dostęp
do ofert pracy zamieszczonych w internetowej bazie 1100 osobom
- zorganizowano Targi Pracy "Bez Barier", w których wzięło udział 31 wystawców
- Filia w Płocku uczestniczyła w targach edukacyjnych, targach pracy i targach pracy dla osób
niepełnosprawnych; ogółem zaprezentowano 8.200 miejsc pracy, targi odwiedziło 1200 osób
- Wspólnie z PUP w Radomiu zorganizowano Targi Pracy "Spotkanie z pracą"
oraz Radomskie Targi Pracy; W targach uczestniczyło 3.000 osób i 67 wystawców
- współorganizowano VII Siedleckie Targi Pracy, które skupiły 50 wystawców

Zadanie 3.1.2 Subsydiowane zatrudnienie
Powiatowe Urzędy Pracy województwa mazowieckiego
Planowano:
- aktywizację osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (zgodnie
z art. 49 ustawy)
- udzielenie wsparcia dla w/w grup osób bezrobotnych poprzez działania aktywizujące oraz
zwiększenie szansy na uzyskanie zatrudnienia, a jednocześnie wsparcie przedsiębiorców
i jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu nowych miejsc pracy,
- zwiększenie skuteczności działań, szczególnie dotyczących subsydiowanego zatrudnienia
poprzez trafniejsze adresowanie odbiorców usług i instrumentów rynku pracy
W ramach subsydiowanego zatrudnienia osoby bezrobotne będą kierowane na: prace
interwencyjne (1.725 osób), roboty publiczne (1.447 osób), staże (2.308 osób), prace
społecznie użyteczne (630 osób), przygotowanie zawodowe dorosłych (20 osób). Ponadto
zostaną: przydzielone jednorazowo środki na podjecie działalności gospodarczej
(dla 642 osób), zrefundowane koszty studiów podyplomowych (dla 40 osób), zwrócone
koszty dojazdu (dla 110 osób) oraz zrefundowane koszty wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy (dla 365 osób).
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PUP w Ciechanowie - kontynuacja realizacji projektu systemowego „W Twoich rękach
przyszłość”.
Uzyskano:
Poprzez organizację subsydiowanego zatrudnienia zaktywizowano 9.894 osoby, w tym:
- 3.284 osób w ramach prac interwencyjnych,
- 3.169 osób w ramach robót publicznych,
- 3.348 osób w ramach staży,
- 224 osoby w ramach prac społecznie użytecznych,
- 554 osobom umożliwiono rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- 18 osobom zwrócono koszty dojazdu,
- 313 osób w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
PUP w Ciechanowie - kontynuowano realizację projektu systemowego "W Twoich rękach
przyszłość". W ramach podjętych działań 644 osoby bezrobotne zostały skierowane na staż,
153 osoby zostały zatrudnione w ramach prac interwencyjnych, 458 osób zostało
skierowanych na roboty publiczne, 314 osób otrzymało jednorazowo środki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej, wyposażono i doposażono 119 stanowisk pracy, wsparciem zostało
objętych 60 (6 w ramach PFRON) osób niepełnosprawnych.

Zadanie 3.1.3 Instrumenty rynku pracy
Powiatowe Urzędy Pracy województwa mazowieckiego
Planowano:
efektywną aktywizację osób bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
przy zastosowaniu instrumentów rynku pracy:
- staży (4.178 osób),
- robót publicznych (1.019 osób),
- prac interwencyjnych (4.178 osób),
- prac społecznie użytecznych (390 osób),
- przygotowania zawodowego dorosłych (40 osób),
- środków na podjęcie działalności gospodarczej (1.802 osoby),
- zwrot kosztów dojazdu (860 osób),
- dofinansowania wyposażenia stanowiska pracy (413 osób),
- dodatków aktywizacyjnych (710 osób),
- stypendiów na dalszą naukę (22 osoby),
- pokrycie kosztów studiów podyplomowych (20 osób)
Urząd Pracy m.st. Warszawy - kontynuacja koncepcji Warszawskiego Festiwalu
Przedsiębiorczości.
Uzyskano:
Efekty podjętych działań to:
- skierowanie 7.046 osób na staże,
- zatrudnienie 1.628 osób w ramach robót publicznych,
- zatrudnienie 1.279 osób w ramach prac interwencyjnych,
- zatrudnienie 930 osób w ramach prac społecznie użytecznych,
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- przyznanie dla 2694 osób jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- dokonanie zwrotu kosztów dojazdu 691 osobom,
- zrefundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia bądź doposażenia stanowiska pracy
dla 1213 osób,
- przyznanie dla 1.141 osób dodatków aktywizacyjnych,
- przyznanie dla 14 osób stypendiów,
- sfinansowanie studiów wyższych dla 34 osób.
Kontynuowano koncepcję Warszawskiego Festiwalu Przedsiębiorczości pod hasłem "Włącz
korzyści". W ramach podjętych działań zorganizowano 6 seminariów i konferencji
promujących usługi instrumenty rynku pracy. Uczestniczono i współorganizowano
6 przedsięwzięć targowych.
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Planowano:
realizację zadań Instytucji Wdrożeniowej (IP2) dla Priorytetu VI: Rynek pracy otwarty
dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz
podnoszenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
Uzyskano:
Realizowano zadania Instytucji Wdrażającej (IP2) dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty
dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności
zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia
oraz podnoszenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych PO KL. Podpisano 39 aneksów
do umów ramowych z powiatowymi urzędami pracy.
Zadanie 3.1.4 Zadania sieci EURES

Powiatowe Urzędy Pracy województwa mazowieckiego
Planowano:
- PUP w Mińsku Mazowieckim - VIII edycja Mińskich Targów Pracy.
- PUP w Siedlcach - udostępnianie materiałów reklamowych promujących usługę EURES,
udzielanie porad osobom bezrobotnym i poszukującym pracy na temat sytuacji na rynku
pracy, organizowanie spotkań informacyjnych na temat EURES z partnerami rynku pracy,
udostępnianie ofert pracy pozyskiwanych z sieci EURES, udzielanie informacji o warunkach
życia i pracy w krajach EOG.
- PUP w Lipsku, Ostrowi Mazowieckiej, Szydłowcu, Wyszkowie – udzielanie informacji
o bazie ofert pracy w krach UE/EOG, organizację spotkań informacyjnych dla osób
zainteresowanych warunkami życia i pracy w tych krajach.
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Uzyskano:
- PUP w Mińsku Mazowieckim - Urząd promował usługi EURES podczas VIII edycji
Mińskich Targów Pracy, jak również podczas Gminnych Targów Pracy w Siennicy.
- PUP w Siedlcach - podczas 26 spotkań informacyjnych , 924 osobom udzielono informacji
o warunkach życia i pracy w krajach EOG oraz możliwości korzystania z ofert pracy
pozyskiwanych z sieci EURES.
- PUP w Lipsku, Ostrowi Mazowieckiej, Szydłowcu, Wyszkowie – Uświadomienie
bezrobotnym i poszukującym pracy możliwości zatrudnienia za granicą z pomocą sieci
EURES, objęcie poradnictwem zawodowym osób zainteresowanych w celu znalezienia ich
mocnych stron oraz pomocy w wyborze zawodu, podwyższenie samooceny, poznanie
zagranicznego rynku pracy, poznanie warunków życia w krajach UE/EOG.
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Planowano:
- organizację jednodniowego seminarium poświęconego zasadom i celom działalności
EURES dla pracowników organizacji i instytucji zajmujących się problematyka zatrudnienia
na terenie woj. mazowieckiego
- zorganizowanie po raz szósty Międzynarodowych Targów Pracy
- udzielanie porad w zakresie warunków pracy i życia w UE, udostępnianie ofert pracy
za granicą, pomaganie w pisaniu dokumentów aplikacyjnych EUROPASS, organizowanie
spotkań ze studentami na temat wakacyjnych prac sezonowych oraz wymiany studenckiej
- organizację targów pracy, warsztatów i spotkań informacyjnych
- organizację spotkań informacyjnych nt. „EURES – mobilność w Europie” (Siedlce)
Uzyskano:
- zorganizowano jednodniowe seminarium poświęcone EURES dla pracowników organizacji
i instytucji zajmujących się problematyką zatrudnienia na terenie woj. mazowieckiego;
w seminarium udział wzięło 80 pracowników z różnych organizacji i instytucji oraz władz
lokalnych
- zorganizowano po raz szósty Międzynarodowe Targi w Warszawie; w Targach udział
wzięło około 1 tys. osób poszukujących pracy
- zorganizowano 2 spotkania, udzielono 226 porad, 15 porad w napisaniu aplikacji
EUROPASS
- w warsztatach i spotkaniach uczestniczyło około 400 osób, natomiast w targach pracy około
1200 osób oraz 115 pracodawców (wystawców)
- wspólnie z Biurem Karier Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego zorganizowano
spotkanie "EURES - praca i nauka w Europie"; w spotkaniu udział wzięło 21 osób

Zadanie 3.1.5 Rozwój partnerstwa i dialogu społecznego
Powiatowe Urzędy Pracy województwa mazowieckiego
Planowano:
- PUP w Błoniu - kontynuacja partnerstwa zawiązanego w 2009 r. przez Gminy Ożarów
Mazowiecki i Błonie oraz rozpoczęcie III edycji warsztatów lokalnego ożywienia
gospodarczego, w której wezmą udział gminy Izabelin i Łomianki
- PUP w Mińsku Mazowieckim - promowanie idei partnerstwa lokalnego
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- PUP w Ostrowi Mazowieckiej - współpracę z jednostkami administracji samorządowej,
organizacjami pozarządowymi i fundacjami, działającymi w zakresie rynku pracy
- PUP Piaseczno - zadania, które doprowadzą do zrealizowania przynajmniej niektórych
projektów, wypracowanych podczas Warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego
- PUP w Sokołowie Podlaskim - współpracę i nawiązywanie kolejnych kontaktów
z partnerami rynku pracy
- PUP w Sochaczewie - kontynuację cyklu Warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego
- PUP w Wyszkowie - uczestnictwo w rozwoju partnerstwa lokalnego w ramach
rozwiązywania lokalnych problemów
Uzyskano:
- PUP w Błoniu - kontynuowano rozpoczętą w 2009 r. II edycję Partnerstwa Lokalnego
obejmującą gminy: Ożarów Mazowiecki i Błonie
- PUP w Mińsku Mazowieckim - zorganizowano konferencję pn."Mińskie Partnerstwo
Lokalne dla Przedsiębiorców". Uczestniczono przy opracowaniu publikacji "Partnerstwo
lokalne na Mazowszu 2003-2009 - dobre praktyki" wydanej przez WUP w Warszawie.
Przygotowano i zaprezentowano na konferencji w Warszawie prezentację multimedialną
nt. wdrażania partnerstwa lokalnego w powiecie mińskim
- PUP w Ostrowi Mazowieckiej - świadczono instytucjom i stowarzyszeniom pomoc
w rekrutacji i naborze uczestników do realizowanych projektów współfinansowanych z EFS;
Kontynuowano współpracę z Radą Regionalną Federacji Stowarzyszeń NOT w Ostrołęce
- PUP Piaseczno - zawiązano Partnerstwo na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Powiatu
Piaseczyńskiego
- PUP w Sokołowie Podlaskim - kontynuowano współpracę w ramach zawartych porozumień
z ośrodkami pomocy społecznej, jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie
aktywizacji klientów korzystających z pomocy społecznej, którzy jednocześnie są klientami
urzędu pracy
- PUP w Sochaczewie - zorganizowano dwie (z cyklu sześciu) konferencje w ramach
Sochaczewskiego Partnerstwa Lokalnego
- PUP w Wyszkowie - kontynuowano współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi,
instytucjami szkoleniowymi, GCI, ośrodkami pomocy społecznej, urzędami gmin powiatu
wyszkowskiego
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Planowano:
- organizację VII Mazowieckiego Forum Partnerstwa Lokalnego
- organizację konferencji dotyczącej partnerstwa lokalnego oraz ekonomii społecznej
(Ciechanów)
- organizację cyklu warsztatów i konferencji z udziałem organizacji pozarządowych oraz
środowisk biznesowych (Płock)
- organizację 2 konferencji poświęconych rozwojowi dialogu i partnerstwa lokalnego
(Radom)
- realizację projektu „Partnerstwo w sieci” oraz konferencji na temat partnerstwa lokalnego
(Siedlce)
Uzyskano:
- w dniach 26-27.10.2010 r. zorganizowano VII Mazowieckie Forum Partnerstwa Lokalnego
- z powodu braku środków finansowych nie odbyła się konferencja dotycząca partnerstwa
lokalnego oraz ekonomii społecznej
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- w dniu 5 lutego 2010 r. zorganizowano konferencję pn. "RAZEM - współpraca na rzecz
rozwoju Mazowsza"
- 17.12.2010 r. zorganizowano Seminarium Partnerów Rynku Pracy z udziałem
przedstawicieli instytucji rynku pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. szkoleń
i rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. koordynacji systemu zabezpieczenia
społecznego; zaplanowana druga konferencja (marzec 2010) nie została zrealizowana
z powodu nie przyznania środków z Funduszu Pracy
- z przyczyn proceduralnych zrezygnowano z realizacji projektu "Partnerstwo w sieci"
w ramach PO KL; zaplanowana konferencja nie została zrealizowana z powodu
nie przyznania środków z Funduszu Pracy.

Zadanie 3.1.6 Analizy rynku pracy
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Planowano:
- realizację dwóch projektów „Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II” oraz
„Wypracowanie narzędzi zarządzania lokalnymi rynkami pracy w powiatach województwa
mazowieckiego”
Uzyskano:
- rozpoczęto realizację projektu "Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy II" w ramach
Poddziałania 6.1.1 PO KL
- odstąpiono od realizacji projektu "Wypracowanie narzędzi zarządzania lokalnymi rynkami
pracy w powiatach województwa mazowieckiego" z powodu nie dotrzymania warunków
zawartych w SIWZ przez wyłonionego w procedurze zamówień publicznych wykonawcę

Zadanie 3.2 Wzmocnienie kadrowe i kompetencyjne oraz profesjonalizacja
publicznych służb zatrudnienia
Powiatowe Urzędy Pracy województwa mazowieckiego
Planowano:
przeprowadzenie szkoleń w n/w obszarach:
- pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, usługi i instrumenty rynku pracy, standardy
usług rynku pracy,
- wdrażanie funduszy strukturalnych,
- pomoc publiczna,
- rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych,
- obsługa klienta i praca z osoba bezrobotna (IPD, metody pracy, techniki interpersonalne,
radzenie sobie ze stresem),
- ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa o ochronie danych
osobowych, ustawa o finansach publicznych, ustawa prawo zamówień publicznych, prawo
pracy i ubezpieczeń społecznych, KPA, KC,
- elektroniczny obieg dokumentów,
- programy komputerowe (specjalistyczne, księgowe)
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Uzyskano:
Efektem podjętych działań jest:
- udział 969 osób w różnego rodzaju szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,
- udział 6 osób w sympozjach i konferencjach,
- zatrudnienie 48 nowych pracowników,
- ukończenie studiów licencjackich przez 3 pracowników,
- ukończenie studiów podyplomowych przez 11 pracowników,
- ukończenie studiów magisterskich przez 1 pracownika.
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Planowano:
- organizację i przeprowadzenie szkolenia dla 16 doradców zawodowych z zakresu metod
prowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy
- organizację i przeprowadzenie dwóch szkoleń dla 28 liderów klubu pracy
- kontynuację projektu „Studia podyplomowe dla pracowników publicznych służb
zatrudnienia”
Uzyskano:
- zorganizowano 3 szkolenia dla liderów klubów pracy; przeszkolono 42 osoby
- kontynuowano projekt "Studia podyplomowe dla pracowników publicznych służb
zatrudnienia" w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL; 109 pracowników publicznych służb
zatrudnienia ukończyło studia, w tym: 39 osób na kierunku zarządzanie polityką rynku pracy,
40 osób na kierunku zarządzanie i ewaluacja projektami współfinansowanymi ze środków
UE, 30 osób na kierunku doradztwo zawodowe
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Planowano:
- przeprowadzenie cyklu 11 szkoleń, w ramach których przeszkolonych zostanie 281
pracowników urzędu wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy
Uzyskano:
- podniesiono kwalifikacje zawodowe pracowników publicznych służb zatrudnienia w ramach
zorganizowanych 11 szkoleń dla 274 pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie oraz powiatowych urzędów pracy
na Mazowszu

Zadanie 3.3 Doskonalenie standardów i warunków realizacji podstawowych usług
rynku pracy oraz monitorowanie stosowania standardów i warunków ich realizacji
przez PSZ

Powiatowe Urzędy Pracy województwa mazowieckiego
Planowano:
- PUP Lipsko – opracowanie wewnętrznych procedur postępowania z osobami bezrobotnymi
i poszukującymi pracy
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- PUP Mińsk Mazowiecki – podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych
pracowników, unowocześnienie zaplecza technicznego i doskonalenie form organizacji pracy
- PUP Otwock i UP m.st. Warszawy – wyodrębnienie w strukturze organizacyjnej Centrum
Aktywizacji Zawodowej
- PUP Ostrów Mazowiecka - stały monitoring pod kątem formalno-merytorycznym pracy
pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalisty ds. rozwoju zawodowego i lidera
klubu pracy
- PUP Piaseczno – pozyskanie dodatkowego lokalu o pow. ok. 130 m kw
dla pośredników pracy, doradców zawodowych i specjalistów ds. rozwoju zawodowego
- PUP Siedlce - realizację projektu ,,Stawiamy na jakość”
Uzyskano:
- PUP Lipsko – opracowano wewnętrzne procedury postępowania z osobami bezrobotnymi
i poszukującymi pracy pozwalającymi na prawidłową realizację standardów usług rynku
pracy
- PUP Mińsk Mazowiecki – pracownicy PUP poprzez udział w szkoleniach i studiach
podyplomowych podnosili swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe; unowocześniono
zaplecze techniczne (wymiana starszych i mniej wydajnych urządzeń na nowe)
oraz doskonalono formy organizacji pracy
- PUP Otwock i UP m.st. Warszawy – wyodrębniono w strukturze organizacyjnej Centrum
Aktywizacji Zawodowej
- PUP Ostrów Mazowiecka - podjęto działania monitorujące pracę pod kątem formalnomerytorycznym poszczególnych pracowników Referatu Usług Rynku Pracy zajmujących się
w szczególności wdrażaniem standardów usług rynku pracy
- PUP Piaseczno – pozyskano lokal o pow.130 m2 oraz dofinansowanie z funduszu pracy
na utworzenie CAZ
- PUP Siedlce - kontynuowano projekt "Stawiamy na jakość" w ramach Poddziałania 6.1.2
POKL, którego celem było wsparcie PUP w Siedlcach w realizacji zadań na rzecz aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych w regionie poprzez upowszechnienie pośrednictwa pracy
i poradnictwa zawodowego
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Planowano:
- zorganizowane i przeprowadzone spotkań dla doradców zawodowych zatrudnionych
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie i jego Filiach (2 spotkania), w powiatowych
urzędach pracy regionu warszawskiego (2 spotkania).
Uzyskano:
- zorganizowano i przeprowadzono 2 spotkania dla doradców zawodowych z powiatowych
urzędów pracy regionu warszawskiego, w których udział wzięło 32 osoby oraz 2 spotkania
dla doradców z WUP i jego Filii, w których uczestniczyły 23 osoby
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Planowano:
sprawowanie nadzoru nad powiatowymi i wojewódzkim urzędem pracy w zakresie wdrożenia
i realizacji standardów usług rynku pracy
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Uzyskano:
przeprowadzono: 38 kontroli problemowych, 10 sprawdzających, 41 doraźnych, w tym 40
na zlecenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W 39 Powiatowych Urzędach Pracy
przeprowadzono kontrole w sprawie tworzonych Centrów Aktywizacji Zawodowej
Zadanie 3.4 Rozwój
i nadwyżkowych

i

doskonalenie

monitoringu

zawodów

deficytowych

Powiatowe Urzędy Pracy województwa mazowieckiego
Planowano:
- opracowywanie półrocznych i rocznych raportów zawodów deficytowych i nadwyżkowych
- PUP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - organizację szkoleń nt. prowadzenia
monitoringu dla pracowników PUP w zakresie analizy danych oraz sposobu ich prezentacji
- PUP w Mińsku Mazowieckim - przygotowanie prezentacji multimedialnej, która będzie
dotyczyła najważniejszych wniosków z monitoringu deficytowych i nadwyżkowych
Uzyskano:
- przygotowano raporty półroczne i roczny zawodów deficytowych i nadwyżkowych
- PUP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego - pośrednik pracy uczestniczył w szkoleniu
nt. monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych
- PUP w Mińsku Mazowieckim – przygotowano raport diagnostyczny i prognostyczny
z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie mińskim oraz
prezentację multimedialną nt. zawodów deficytowych i nadwyżkowych
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Rozdział 3. Finansowanie zadań

Zadania realizowane w ramach Regionalnego Planu Działania na rzecz Zatrudnienia
na 2010 rok były finansowane ze źródeł krajowych (Fundusz Pracy, PFRON, budżet
państwa, budżet jst, krajowe środki prywatne, inne – m. in. wkład własny beneficjentów
ostatecznych, środki wojewody, środki z dochodów własnych jednostki) oraz zagranicznych
(EFS, środki grantu EURES).
Na realizację zadań ujętych w RPDZ/2010 wydano (kwoty podano w PLN):
1) Priorytet I – 616.587.813,61
Zadanie 1.1. – 1.302.815,01
Zadanie 1.2. – 615.284.998,60
2) Priorytet II – 80.636.444,65
Zadanie 2.1. – 80.463.515,65
Zadanie 2.2. – 172.929,00
Zadanie 2.3 – w ramach bieżącej działalności
3) Priorytet III – 412.497.833,08
Zadanie 3.1. – 403.354.418,48
Zadanie 3.2 – 8.458.080,44
Zadanie 3.3. – 684.044,16
Zadanie 3.4 – 1.290,00
W podanej kwocie środków wydatkowanych w 2010 r. nie uwzględniono zadań
realizowanych przez instytucje w ramach środków własnych, przeznaczonych na działalność
bieżącą. Kwoty wydatkowane w ramach priorytetów nie zostały zsumowane, ponieważ
zadania realizowane w priorytecie I i III pokrywają się w obszarze poszczególnych usług
i instrumentów rynku pracy. Szczegółowe zestawienie wydatkowanych środków zawiera
załącznik nr 2 – Tablica finansowa dla zadań realizowanych w ramach RPDZ/2010.
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Rozdział 4. Zmiany na mazowieckim rynku pracy

Liczba bezrobotnych
W końcu grudnia 2010 r. w urzędach pracy województwa mazowieckiego było
zarejestrowanych 238.341 bezrobotnych, w tym 115.079 kobiet (48,3% ogółu bezrobotnych).
W odniesieniu do grudnia 2009 roku liczba bezrobotnych na Mazowszu wzrosła
o 13.861 osób (o 6,2%). Wzrost bezrobocia odnotowano w 30 powiatach województwa.
Największy procentowy wzrost odnotowano w m. st. Warszawa o 23,4% (o 7.338 osób)
oraz w powiatach: nowodworskim o 21,0% (o 601 osób), sokołowskim o 15,3% (o 314 osób),
mińskim o 14,4% (o 527 osób), i siedleckim o 13,8% (381 osób). Spadek bezrobocia
odnotowano w pozostałych 12 powiatach, przy czym najwyższy w powiecie: makowskim
o 11,4% (o 493 osoby), garwolińskim o 10,9% (o 607 osób) i łosickim o 10,3% (o 193
osoby).
Stopa bezrobocia
W grudniu 2010 r. w województwie mazowieckim stopa bezrobocia wynosiła 9,4%
(przy średniej dla kraju 12,3%). Najniższą stopą bezrobocia w kraju wyróżniały się
województwa: wielkopolskie – 9,2%, mazowieckie – 9,4% oraz śląskie 9,9%, natomiast
najwyższą odnotowano w warmińsko-mazurskim – 20,0%, zachodniopomorskim – 17,4%,
kujawsko - pomorskim -16,6%, lubuskim - 15,6% oraz podkarpackim – 15,8%.
Nadal na Mazowszu występuje duże terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia.
Najwyższą stopą bezrobocia wyróżniało się miasto Radom – 22,5% oraz powiaty:
szydłowiecki – 35,1%, radomski – 29,6%, przysuski - 24,8%. Najniższą stopę bezrobocia
odnotowano: m. st. Warszawie – 3,4% oraz w powiatach: warszawskim zachodnim – 5,8%,
pruszkowskim – 6,6%, grodziskim – 6,7% oraz grójeckim i piaseczyńskim po 7,6%.
W odniesieniu do grudnia 2009 r. stopa bezrobocia dla województwa (tak jak i dla
kraju) wzrosła o 0,4 punktu procentowego. Największy wzrost wystąpił w powiatach:
ostrołęckim (o 2,3 punktu procentowego), nowodworskim (o 1,9 punktu procentowego),
zwoleńskim i pułtuskim (o 1,5 punktu procentowego). Spadek stopy bezrobocia odnotowano
w 11 powiatach, największy w powiatach: makowskim (o 1,5 punktu procentowego),
garwolińskim i węgrowskim (o 1,3 punktu procentowego) oraz łosickim i mławskim
(o 1,0 punktu procentowego).
Bezrobotni według wieku
Biorąc pod uwagę wiek bezrobotnych, na koniec grudnia 2010 r. najliczniejszą grupę
stanowiły osoby w wieku 25-34 lata – 69.527 osób (29,2% ogółu bezrobotnych), następnie
bezrobotni 45-54 lata – 49.130 osób (20,6%), bezrobotni w wieku 18-24 lata – 47.359 osoby
(19,9%) i w wieku 35-44 lata – 44.334 osoby (18,6%). Najmniej liczną grupę stanowili
bezrobotni w wieku 60 i więcej lat – 5.711 osób (2,4% ogółu bezrobotnych).
W odniesieniu do grudnia 2009 r. we wszystkich grupach wiekowych liczba
bezrobotnych wzrosła. Największy wzrost odnotowano wśród osób młodych w wieku 18-34
lata o 5.564 osoby (o 5,0%) przy jednoczesnym spadku udziału procentowego o 0,5 punktu
procentowego. Największy spadek udziału procentowego bezrobotnych odnotowano
w kategorii wiekowej 45-54 lata o 1,0 punktu procentowego.
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Bezrobotni według wykształcenia
Jedną z przyczyn utrudniających znalezienie pracy był niski poziom wykształcenia
i kwalifikacji zawodowych. W grudniu 2010 r. wykształcenie niższe od średniego posiadały
130.490 osób (54,7% ogółu bezrobotnych). W odniesieniu do grudnia 2009 r. liczba
bezrobotnych legitymujących się wykształceniem poniżej średniego zwiększyła się o 4.946
osób (o 3,9%), a udział ich w liczbie bezrobotnych ogółem zmniejszył się o 1,2 punktu
procentowego.
Największe problemy z podjęciem pracy z powodu niskiego poziomu wykształcenia
i kwalifikacji mieli bezrobotni w powiatach: płockim, gdzie wykształcenie niższe
od średniego posiadało 66,3%, przysuskim (64,3%), radomskim (63,4%), płońskim (62,0%),
kozienickim (61,5%) oraz szydłowieckim (61,2%).
Najniższym udziałem bezrobotnych posiadających wykształcenie niższe od średniego
wyróżniały się miasta: Warszawa (40,0% ogółu bezrobotnych), Ostrołęka (45,7%) i Siedlce
(46,1%) oraz powiaty: sokołowski (47,6%), grodziski (48,3%) i łosicki (48,9%).
Bezrobotni legitymujący się wykształceniem policealnym i średnim zawodowym
stanowili 22,1% ogółu bezrobotnych (52.711 osób), a posiadający wykształcenie średnie
ogólnokształcące stanowili 11,3% ogółu bezrobotnych (26.885 osób). Wykształcenie wyższe
posiadało 28.225 osób (11,9% ogółu bezrobotnych). Najwyższym udziałem bezrobotnych
posiadających takie wykształcenie wyróżniają się głównie miasta: Warszawa (23,6% ogółu
bezrobotnych), Siedlce (19,0%), Ostrołęka (14,8%), Radom (13,1%) i Płock (12,5%)
oraz powiaty: pruszkowski (16,0%), grodziski (13,7%), piaseczyński (13,5%), sokołowski
(13,2%) oraz legionowski (13,1%).
W odniesieniu do grudnia 2009 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych
we wszystkich grupach określających poziom wykształcenia. Największy wzrost zarówno
liczby bezrobotnych, jak i udziału procentowego odnotowano wśród osób legitymujących się
wykształceniem wyższym – o 4.268 osób, przy wzroście udziału o 1,2 punktu procentowego
oraz wśród bezrobotnych posiadających wykształcenie policealne i średnie zawodowe –
o 3.269 osób, przy wzroście udziału o 0,1 punktu procentowego.
Bezrobotni według stażu pracy
Najliczniejszą grupę na koniec grudnia 2010 r. stanowiły osoby bez stażu pracy –
53.274 osoby (22,3% ogółu bezrobotnych). W następnej kolejności były osoby, które
przepracowały 1-5 lat – 50.338 osób (21,1%) oraz osoby ze stażem pracy do 1 roku – 36.841
osób (15,5%). Najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni ze stażem pracy 30 lat i więcej –
7.763 osoby (3,3% ogółu bezrobotnych).
W odniesieniu do grudnia 2009 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano
we wszystkich kategoriach określających staż pracy, największy wśród osób posiadających
staż pracy od 1 do 5 lat - o 3.879 osób (o 8,3%). Najwyższym udziałem bezrobotnych
nie posiadających stażu pracy wyróżniały się powiaty: łosicki (46,8%), przysuski (35,7%),
zwoleński (34,4%), przasnyski (33,0%) oraz lipski (32,3%). Najmniejszy udział bezrobotnych
bez stażu pracy odnotowano w miastach: Warszawie (12,7% ogółu bezrobotnych) i Płocku
(15,5%) oraz w powiatach: warszawskim zachodnim (16,0%), ciechanowskim (16,2%),
otwockim (16,9%) i piaseczyńskim (17,0%).
Pracujący w sektorze przedsiębiorstw
W okresie styczeń – grudzień 2009 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze
przedsiębiorstw wyniosło 1.299,1 tys. osób i było większe o 0,9% niż w analogicznym
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okresie 2009 r. (w kraju wyższe o 0,8%). Największy wzrost przeciętnego zatrudnienia
zanotowano m.in. w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 20,3%),
dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 14,1%),
górnictwie i wydobywaniu (o 13,3%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej
(o 8,9%) oraz obsłudze rynku nieruchomościami (o 7,2%). Największy spadek przeciętnego
zatrudnienia wystąpił m. in. w transporcie i gospodarce magazynowej (o 2,5%),
budownictwie (o 2,5%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz,
parę wodną i gorącą wodę (o 2,1%).
W jednostkach sektora publicznego przeciętne zatrudnienie obniżyło się o 3,9%
i wynosiło 296,1 tys. osób, a w sektorze prywatnym zwiększyło się o 2,4% i wynosiło 1.003,0
tys. osób. W porównaniu z okresem styczeń-grudzień 2009 r. w strukturze zatrudnienia
zwiększył się udział sektora prywatnego (z 76,1% do 77,2%), a zmniejszył się sektora
publicznego (z 23,9% do 22,8%).
Aktywizacja osób bezrobotnych
Zgodnie z informacją uzyskaną z miejskich i powiatowych mazowieckich urzędów
pracy – w ramach limitowanych oraz nie limitowanych wydatków Funduszu Pracy w 2010 r.
udział w programach lub działaniach w ramach promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej rozpoczęło 89.737 bezrobotnych
w tym:
 47.472 kobiety
52,9% rozpoczynających aktywizację,
 42.814 mieszkańców wsi
47,7%,
 31.029 bezrobotnych do 25 roku życia
34,6%,
 27.035 długotrwale bezrobotnych
30,1%,
 12.688 bezrobotnych powyżej 50 roku życia 14,1%.
W 2010 roku limit wydatków na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wynosił 591.109.700 zł,
z tego:
 460.236.900 zł - algorytm ( w tym 97.345.400 zł z rezerwy Ministra),
 130.872.800 zł - PO KL Poddziałanie 6.1.3.
W 2010 r. w ramach limitowanych wydatków FP na finansowanie programów na rzecz
promocji zatrudnienia wydatkowano 586.957.822 zł. Wykorzystano 99,30% środków FP
rozdysponowanych w 2010 r., z tego: algorytm – 99,44% (w tym środki przyznane z rezerwy
Ministra), Poddziałanie 6.1.3. PO KL – 98,78%.
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Rozdział 5. Wnioski i rekomendacje

W roku 2010 na Mazowszu wzrosła liczba osób bezrobotnych oraz stopa bezrobocia,
a jednocześnie wzrosło przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. Urzędy pracy
dysponowały wyższymi środkami Funduszu Pracy, co umożliwiło zwiększenie liczby
bezrobotnych podejmujących aktywizację w stosunku do roku poprzedniego. W ramach
środków z rezerwy FP pozostającej w dyspozycji MPiPS realizowane były programy celowe:
- aktywizujące osoby do 30 roku życia,
- aktywizujące osoby po 45 roku życia,
- aktywizujące osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 ustawy)
- aktywizujące osoby bezrobotne z terenów, na których miały miejsce klęski żywiołowe,
- na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości.
Zadania zaplanowane do realizacji w RPDZ/2010 umożliwiły wsparcie działań
inicjowanych przez MPiPS oraz przyczyniły się do zaktywizowania większej ilości osób
bezrobotnych niż w roku 2009. Ponadto zrealizowano główne założenia dokumentu
w zakresie wzrostu aktywności zawodowej, sprawnego rynku pracy oraz doskonalenia
aktywnej polityki rynku pracy.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Popularyzowano ideę kształcenia się przez całe życie w ramach działań promocyjnych,
a także praktycznie poprzez realizację projektów unijnych oraz organizację szkoleń,
konferencji, warsztatów i studiów podyplomowych.
Budowanie spójności rynku pracy opierało się o aktywizację osób bezrobotnych
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Podjęto zarówno działania finansowane
ze środków FP i EFS, jak również bezfinansowe z obszaru poradnictwa zawodowego
i pośrednictwa pracy. W ramach projektów z PO KL wspierano już istniejące małe
i średnie przedsiębiorstwa, przygotowując szkolenia dla pracowników tych firm.
Zintensyfikowane zostały działania służb zatrudnienia z zakresu wspierania osób
zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Wsparcia udzielano w formie
szkoleń przygotowujących do prowadzenia firmy, środków na rozpoczęcie działalności
(z Funduszu Pracy i ze środków unijnych w ramach projektów z Działania 6.2 PO KL),
poradnictwa i informacji zawodowej, upowszechniania publikacji na temat zakładania
własnego biznesu.
Rok 2010 był pierwszym rokiem, w którym Mazowiecki Urząd Wojewódzki
w Warszawie zajął się tworzeniem polityki migracyjnej dla potrzeb rynku pracy,
przejmując zadania w tym zakresie od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.
Wzbogacanie oferty i podwyższanie jakości usług dokonywane było w Powiatowych
Urzędach Pracy i Wojewódzkim Urzędzie Pracy, głównie ze środków FP, ale także
w ramach projektów systemowych z Poddziałania 6.1.3 PO KL. Osoby bezrobotne mogły
skorzystać z poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, subsydiowanego
zatrudnienia, instrumentów rynku pracy. Popularyzowano usługi EURES podczas
seminarium, międzynarodowych targów pracy, warsztatów i spotkań.
Kontynuowano rozwój partnerstwa i dialogu społecznego głównie poprzez realizację
cyklu warsztatów lokalnego ożywienia gospodarczego (powiat warszawski zachodni,
sochaczewski). Powiaty, które zakończyły już warsztaty, przystąpiły do realizacji
zawartych porozumień i współpracowały z partnerami przy wypracowanych projektach.
Systematycznie podnoszone były kwalifikacje pracowników publicznych służb
zatrudnienia. Szkolenia były organizowane w ramach środków FP i EFS (studia
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podyplomowe) przez powiatowe urzędy pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
oraz Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.
Większość działań ujętych w RPDZ/2010 będzie kontynuowanych w kolejnym roku.
Jednakże w RPDZ/2011 główny nacisk został położony na zadania regionalne. W wyniku
konsultacji przeprowadzonych z przedstawicielami 11 instytucji i z kierownikami wydziałów
merytorycznych WUP w Warszawie ustalono, które z zadań będą realizowane w roku 2011.
Zrezygnowano z przedstawienia działań realizowanych przez powiatowe urzędy pracy
woj. mazowieckiego, na rzecz pełniejszego i wyraźnego przedstawienia działań o charakterze
regionalnym, obejmujących swym zasięgiem region lub znaczną jego część. Dostosowano
również zakres tematyczny zadań w ramach poszczególnych priorytetów do zmienionej
koncepcji dokumentu. W roku 2011w RPDZ wyodrębniono (za KPDZ/2009-2011) 4 główne
priorytety, mające wpływ na rozwój aktywnej polityki rynku pracy i budowanie jego
spójności na Mazowszu:
wzrost aktywności - działania służące rozwijaniu czynników i instrumentów zachęcających
do podjęcia aktywności zawodowej lub edukacyjnej, zwiększaniu szans na utrzymanie
lub podjęcie zatrudnienia oraz skorzystanie z działań aktywizujących, a także działania
wzmacniające zdolność do podjęcia lub zmiany pracy i adaptacji do zmian. Z jednej strony
mają one służyć ograniczeniu ryzyka utraty pracy, z drugiej ułatwieniu szybkiego przejścia
do kolejnej pracy. Działania te będą obejmować zarówno wszystkich potencjalnych klientów
służb zatrudnienia, jak też skupiać się na tych grupach osób, które doświadczają istotnych
deficytów na rynku pracy1;
sprawny rynek pracy - tworzenie lepszych warunków działania przedsiębiorstw oraz
zatrudniania pracowników, głównie poprzez ograniczenie barier dla rozwoju
przedsiębiorczości, upowszechnienie elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy,
stwarzanie większych możliwości do bycia zatrudnionym i samozatrudnienia poprzez
poprawę kompetencji, mobilności i zdolności adaptacyjnych zasobów siły roboczej2;
doskonalenie aktywnej polityki rynku pracy - poprawa dostępności i skuteczności usług
rynku pracy, a także poprawa funkcjonowania samych instytucji rynku pracy;
łagodzenie skutków kryzysu gospodarczego oraz przygotowanie rynku pracy do ożywienia
gospodarki - ciągle odczuwalne skutki załamania popytu zewnętrznego oraz wynikające
z niego pogorszenie sytuacji na rynku pracy wymaga działań, które bezpośrednio przyczynią
się do utrzymania istniejących miejsc pracy oraz będą sprzyjać tworzeniu nowych, w miejsce
tych, których redukcji nie udało się uniknąć3;
Ze względu na rolę, jaką odgrywa w woj. mazowieckim obszar metropolitalny
Warszawy, zdecydowano się na wyodrębnienie działań, które realizowane będą na terenie
stolicy. W roku 2011 zestawienie dotyczyło inicjatyw Urzędu Miasta St. Warszawy.
W kolejnych latach zakłada się zwiększenie ilości instytucji, które działając w Warszawie,
wpływają na podniesienie potencjału mieszkańców Mazowsza.

Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011, MPiPS, Warszawa, 2010 r., str. 29
Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011, MPiPS, Warszawa, 2010 r., str. 32
3
Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011, MPiPS, Warszawa, 2010 r., str. 37
1
2
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Załącznik 1

Tablica finansowa dla zadań realizowanych w ramach RPDZ/2010
Działania na rzecz rozwijania aktywnej polityki rynku pracy i budowania jego spójności
Szczegółowy opis podjętych działań
Zadanie

1

2

Wydatkowane środki

Uzyskane efekty

Instytucja

Zwięzła charakterystyka zrealizowanych działań

Rezultaty podjętych działań

3

4

Kwota w złotych
5

Zadanie 1.1 Projektowanie i popularyzowanie nowych zachęt do kształcenia ustawicznego i idei uczenia się przez całe życie

6

616 587 813,61
Priorytet
Suma wydatkowanych
środków (w zł):
1 302 815,01

WUP

Źródło
7

Suma wydatkowanych środków (zł):

Priorytet I. Wzrost aktywności

1.1. Projektowanie i
popularyzowanie nowych
zachęt do kształcenia
ustawicznego i idei uczenia
się przez całe życie

Zalecenia na następny rok

CIiPKZ
1. Opracowanie zeszytu informacyjnego:
"Kształcenie ustawiczne - szkoły dla dorosłych”
2. Aktualizacja i wydanie broszury informacyjnej
„Uczymy się przez całe życie. Przewodnik po
kształceniu ustawicznym”.
3. Wydanie ulotek informacyjnych popularyzujących
ideę uczenia się przez cale życie.

1. Upowszechnianie informacji na temat kształcenia
ustawicznego i możliwości podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, a także stworzenie bazy szkół dla
dorosłych.
2. Publikacja zawiera informacje przydatne
w procesie planowania uzupełniania kwalifikacji
zawodowych, są to informacje m. in. dotyczące roli
kształcenia całożyciowego na współczesnym rynku
pracy, prawnych aspektów funkcjonowania rynku
usług szkoleniowych w Polsce, możliwości
podnoszenia kwalifikacji przez osoby bezrobotne i
poszukujące pracy.
3. Wydano 6000 sztuk ulotki, której celem jest
upowszechnienie i promocja idei całożyciowej
edukacji.

MORP
1. Realizacja projektu „Kształcenie ustawiczne
jako kształcenie powszechne” z działania 9.3 PO
KL.
Głównym celem projektu jest opracowanie
rekomendacji dotyczących kształcenia ustawicznego,
prowadzących do wzmocnienia adekwatności,
atrakcyjności i podniesienia jakości oferty
edukacyjnej w oparciu o usystematyzowaną diagnozę
stanu kształcenia ustawicznego, rozpoznanie
przyczyn i czynników wpływających na ten stan.
2. Realizacja projektu „Szkolnictwo zawodowe.
Kondycja – potencjał - potrzeby” z działania 9.2
PO KL.
Elementem badań jest szkolnictwo zawodowe.
Grupę docelową stanowią szkoły i placówki
prowadzące kształcenie zawodowe oraz uczniowie i
słuchacze tych szkół, partnerzy społeczno –
gospodarczy, pracodawcy.

1. Została doprecyzowana koncepcja badań,
z uwzględnieniem zasad doboru powiatów, w
których będą one prowadzone. Na tej podstawie
przygotowano wkład merytoryczny do SIWZ w
ramach poszczególnych modułów badawczych, a
Eksperci z Rady Programowej sporządzili pisemne
opnie na temat przedmiotów zamówienia.
Przygotowano do złożenia wnioski o wszczęcie
postępowania na wykonawcę poszczególnych badań.
W ramach funkcjonowania Centrum Informacji,
został przygotowany wsad do biuletynu
informacyjnego MORP.
2. Realizacja projektu da podstawy diagnostyczne do
sformułowania założeń programu rozwojowego dla
szkolnictwa zawodowego na terenie województwa
mazowieckiego.

1

I

Zadanie 1.1

3 300,00 FP

334 877,01 EFS, budżet państwa, budżet
jst

Działanie będzie
kontynuowane w kolejnym
roku.

1. Okres realizacji projektu
01.04.2010 - 30.06.2011

2. Okres realizacji projektu
01.09.2010 - 30.06.2011

Szczegółowy opis podjętych działań
Zadanie

Zwięzła charakterystyka zrealizowanych działań
1
1.1. Projektowanie i
popularyzowanie nowych
zachęt do kształcenia
ustawicznego i idei uczenia
się przez całe życie

2
WUP

Wydatkowane środki

Uzyskane efekty

Instytucja

3
Filia w Ciechanowie
Realizacja projektu „Wysoko wykwalifikowany
nauczyciel najlepszą inwestycją w edukację”
w ramach działania 9.4 PO KL

Filia w Płocku
Organizacja giełdy instytucji szkoleniowych, szkół
wyższych i szkół dla dorosłych, promującej ideę
uczenia się przez całe życie.

Rezultaty podjętych działań
4
Projekt ma na celu wsparcie uczestników poprzez
udział w bezpłatnych studiach podyplomowych w
trzech kierunkach: poradnictwo zawodowe,
przedsiębiorczość, psychologiczne aspekty pracy z
młodzieżą.
Uczestnikami projektu będzie 500 nauczycieli szkół
podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.
Nabycie świadomości w zakresie potrzeby
planowania ścieżki kariery zawodowej prowadzącej
do zdobycia zawodu, zwiększenie świadomości
dotyczącej idei uczenia się przez całe życie. Giełdę
odwiedziło ponad 1000 osób.
1. Bazy danych są poszerzeniem systemu informacji
o kształceniu ustawicznym. Rezultatem jest
zwiększenie dostępu do informacji na temat szkół i
placówek kształcenia ustawicznego w woj.
mazowieckim.

Kuratorium
Oświaty
w Warszawie -

1. Umieszczenie na stronie internetowej informacji o
szkołach dla dorosłych (publicznych, niepublicznych
z uprawnieniami szkół publicznych i niepublicznych
bez uprawnień), bazy bibliotek publicznych, bazy
Niepublicznych i Publicznych ODN, bazę placówek
kształcenia ustawicznego z wyszczególnieniem form
i tematyki kształcenia, upowszechnianie informacji
na temat nadwyżkowych i deficytowych zawodów w
województwie mazowieckim.
2. Zorganizowanie kursu dla wizytatorów
z zakresu prawa oświatowego i administracyjnego, 2. Przeszkolonych zostało 4250 nauczycieli.
komunikacji interpersonalnej i ewaluacji.
Dokonana jest przez Mazowieckiego Kuratora
Oświaty ewaluacja, kontrola szkól i placówek.

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego Departament
Edukacji Publicznej
i Sportu

Zespół Medycznych Szkół Policealnych
w Warszawie
Szkoła kształciła w zawodach deficytowych na rynku
pracy, tj. opiekun medyczny, opiekunka dziecięca,
ortoptystka. Nauczyciele i pracownicy administracji
ukończyli różnorodne formy doskonalenia
zawodowego.

Kolegium Pracowników Służb Społecznych
w Warszawie
Zorganizowano szkolenia w zakresie
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
„Diagnoza i interwencja w przypadkach
wykorzystywania seksualnego dziecka” oraz
„Dorosła ofiara przemocy w rodzinie” dla
nauczycieli Kolegium Pracowników Służb
Społecznych.
Medyczna Szkoła Policealna nr 3 w Warszawie
1. Kontynuowanie studiów magisterskich
podnoszących kwalifikacje zawodowe.
2. Szkolenie doskonalące umiejętności zawodowe.
3. Szkolenie kadry kierowniczej oraz księgowych z
zakresu kontroli zarządczej.

Kwota w złotych

Zalecenia na następny rok

Źródło

5
6
68 167,00 EFS, budżet państwa

7
Okres realizacji projektu:
1.09.2010 - 31.08.2012

10 000,00 FP

Ponowienie działań
i zorganizowanie kolejnej
giełdy w roku 2011.

259 060,00 wojewoda

Brak zaleceń.

Przyjęto na kierunki: opiekun medyczny 123 osoby,
ortoptystka 32 osoby, protetyk słuchu 49. Ukończyło
kierunki: opiekun medyczny 113, opiekunka
dziecięca 10.
27 nauczycieli ukończyło 35 szkoleń, 47 nauczycieli
warsztaty, 3 nauczycieli rozpoczęło studia
podyplomowe, 3 pracowników niepedagogicznych
ukończyło kursy doskonalące. Działaniami objęto
415 osób.
Nabyte umiejętności w czasie szkoleń to:
rozpoznawanie symptomów wykorzystywania
seksualnego dzieci, wiedza dotycząca
interweniowania w przypadkach podejrzenia
wykorzystywania seksualnego dzieci, zasady
udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,
budowanie kontaktu z osobą dorosłą doznającą
przemocy. Działaniami objęto 30 osób.

3 800,00 budżet jst

Kontynuacja doskonalenia
zawodowego pracowników.

4 500,00 budżet jst

Brak zaleceń.

Ukończone kursy kwalifikacyjne przez nauczycieli
w znacznym stopniu pomogą w pracy wychowawczej
z młodzieżą.
Działaniami objęto 12 osób.

5 000,00 budżet jst

Planowane jest dodatkowe
szkolenie dla kadry
kierowniczej i księgowości.
Organizowanie działań w
zakresie doskonalenia
zawodowego przynosi dobre
efekty.

2
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3
Medyczna Szkoła Policealna nr 4 im. prof. Edmunda
Biernackiego w Warszawie
Rada pedagogiczna została przeszkolona w zakresie
prowadzenia ewaluacji wewnętrznej w szkole,
służącej podnoszeniu jakości pracy szkoły.
Nauczyciele bibliotekarze rozszerzyli wiedzę i
umiejętności umożliwiające wykorzystywanie
technologii informacyjnej w pracy biblioteki
szkolnej. Zespół kierowniczy uczestniczył w
szkoleniach z zakresu nadzoru oraz organizacji pracy
i procesu kształcenia.
Medyczna Szkoła Policealna nr 2 w Warszawie
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie
prawa oświatowego i wprowadzanych zmian w
nadzorze pedagogicznym, ewaluacji zewnętrznej i
wewnętrznej oraz awansu zawodowego nauczycieli.
Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań
Komputerów w Warszawie
Zorganizowano i prowadzono:
- specjalistyczne szkolenia i warsztaty dla
nauczycieli informatyki oraz przedmiotów ścisłych
metodą hybrydową,
- specjalistyczne szkolenia informatyczne i warsztaty
przedmiotowo-metodyczne w zakresie technologii
informacyjnej i komunikacyjnej,
- doskonalenie dla nauczycieli konsultantów
zatrudnionych w OEIiZK,
- podyplomowe studia informatyki dla nauczycieli I
stopnia.

4
Efekty przeprowadzonych działań:
- zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i
pedagogicznych,
- podniesienie wiedzy i umiejętności,
merytorycznych oraz metodycznych,
- poprawa wyników egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe,
- poprawa świadomości społeczności lokalnej, w
zakresie profilaktyki zdrowotnej,
- podniesienie jakości pracy szkoły.
Działaniami objęto 38 osób.
Przeszkolenie rady pedagogicznej. Działaniami
objęto 31 osób.

Podniesienie umiejętności wśród nauczycieli w
zakresie posługiwania się technologią informacyjną
w nauczaniu różnych przedmiotów, poprawa jakości
zarządzania oświatą, podniesienie jakości usług
edukacyjnych w szkołach i placówkach
oświatowych, lepsze przygotowanie absolwentów
szkół do funkcjonowania w społeczeństwie
informacyjnym. Indywidualizacja pracy z uczniem
zdolnym dzięki stosowaniu metod on-line. Zdobycie
uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.
Działaniami objęto 1489 osób.

Działanie realizowane w
ramach własnych środków.

Brak zaleceń.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w
Warszawie
Stała pomoc merytoryczna osobom mającym
trudności w korzystaniu z internetu, pomoc
użytkownikom w korzystaniu z bibliograficznej bazy
PBW oraz innych bibliotek, konferencje metodyczne
dla nauczycieli bibliotekarzy oraz warsztaty i
spotkania autorskie, seminaria, konsultacje
indywidualne.

Użytkownicy biblioteki umieją dotrzeć do zasobów
wiedzy i informacji bieżącej. Bibliotekarze szkolni
sprawnie posługują się programami bibliotecznymi
oraz potrafią wykorzystać możliwości Internetowego
Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) w pracy
z uczniami. Nauczyciele bibliotekarze zatrudnieni w
bibliotekach szkolnych i pedagogicznych
współpracują w zakresie wzbogacania treści, form i
metod nauczania oraz wiedzy i umiejętności
zawodowych.
Działaniami objęto 3 397 osób.
Podniesienie dotychczasowych kwalifikacji,
uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, doskonalenie
umiejętności w zakresie oddziaływań
wychowawczych.
Działaniami objęto 85 osób.
Podniesienie kwalifikacji i zdobycie nowych
kwalifikacji.
Działaniami objęto 16 osób.

Działanie realizowane w
ramach własnych środków.

Należy kontynuować
w oparciu o ewaluację
działania zachęcające do
podnoszenia kwalifikacji i
umiejętności zawodowych.

Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie
Nauczyciele podnosili i uzyskiwali dodatkowe
kwalifikacje, doskonalili też już posiadane
umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych
formach doskonalących.
Zespół Szkół Ogólnokształcących
w MCNiRDiM w Józefowie
Studia podyplomowe nauczycieli, szkolenia rady
pedagogicznej (wewnętrzne), seminaria, szkolenia,
warsztaty.

3

5

6
6 761,00 budżet jst

7 000,00 budżet jst

7
Należy umożliwić
nauczycielom stałe
aktualizowanie wiedzy i
umiejętności w zakresie
nauczanych przedmiotów
zawodowych oraz języków
obcych.

Udoskonalenie pracy zespołu
pedagogicznego szkoły.

38 000,00 budżet państwa, krajowe środki Brak zaleceń.
prywatne

20 000,00 budżet jst, inne – środki
prywatne

Brak zaleceń.
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3
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia
Nauczycieli
1. Projekt Europejskie Dziedzictwo w Dialogu
Międzykulturowym Czynnikiem Aktywnego
Obywatelstwa Europejskiego
2. Organizacja różnych form doskonalenia dla
nauczycieli kształcenia zawodowego.
3. Nabywanie i doskonalenie umiejętności
porozumiewania się w języku angielskim: A0 (1
grupa), A1 (1 grupa), A2 (1 grupa), B1 (1 grupa).
4. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów
kwalifikacyjnych dających kwalifikacje do
prowadzenia zajęć specjalistycznych w szkole i
nauczania drugiego przedmiotu oraz kwalifikacje
pedagogiczne:
- z zakresu bibliotekoznawstwa
- z zakresu oligofrenopedagogiki
- z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
- z zakresu terapii pedagogicznej
- kursu „Wychowanie do życia w rodzinie”

4
1. Efekty: 2 słuchaczy i 3 nauczycieli konsultantów
wzięło udział w spotkaniach partnerskich projektu,
65 słuchaczy z 8 krajów Europy wzięło udział w
prezentacji multimedialnej nt. dziedzictwa kultury
polskiej, 57 nauczycieli wzięło udział w
konferencjach i seminariach zrealizowanych w
MSCDN, 37 egz. drukowanych oraz wersja
elektroniczna broszury „Europejskie Dziedzictwo
Kultury”.
2. W szkoleniach uczestniczyło 275 osób
- zrealizowano 227 godzin dydaktycznych na
kursach i 9 godzin na konferencji i warsztacie
3. Przeszkolono łącznie 57 osób.
4. Przeszkolono 9 grup (łącznie 221 osób), które
dzięki ukończonym kursom zdobyły nowe
kwalifikacje.

5
6
7
272 900,00 budżet państwa, inne – wpłaty Działania należy realizować w
własne uczestników
kolejnych latach

Kolegium Nauczycielskie w Warszawie Nauczyciele
Kolegium wzięli udział w różnych formach
podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia
zawodowego, takich jak studia podyplomowe,
doktoranckie, kursy kwalifikacyjne, konferencje,
szkolenia, seminaria naukowe.

Zdobycie nowych umiejętności, podnoszenie
kwalifikacji zawodowych, doskonalenie znajomości
języków obcych, rozszerzenie wiedzy z zakresu
psychologii i pedagogiki.
Działaniami objęto 10 osób.

12 400,00 budżet państwa

Kontynuować formy
doskonalenia zawodowego w
roku 2011. Stwarzać warunki
nauczycielom
do doskonalenia zawodowego i
podnoszenia kwalifikacji.

Zespół Szkół Specjalnych w Centrum Rehabilitacji
Konstancin-Jeziorna
Udzielenie dofinansowania do podjętych przez
nauczycieli i wychowawców form kształcenia i
doskonalenia zawodowego oraz zorganizowanie
szkolenia dla rady pedagogicznej nt.
„Diagnozowanie i sprawdzanie osiągnięć uczniów”
oraz „Organizacja ewaluacji wewnętrznej”.

Podniesiono oraz uzyskano dodatkowe umiejętności
nauczycieli i wychowawców, wzbogacono ofertę
nauczania.
Działaniami objęto 3 osoby.

11 800,00 budżet jst

Brak zaleceń.

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce
1. Podnoszenie kwalifikacji – studia podyplomowe z
zakresu zarządzania (w toku: planowany termin
zakończenia marzec 2011 r.);
2. Szkolenia Rady Pedagogicznej w postaci
warsztatów, szkoleń, seminariów, kursów – z
zakresu formatu bibliograficznego MARC21;
katalogowania JHP BN; UKD; doskonalenie
kompetencji psychologicznych; awans zawodowy; elearning; kontrola zarządcza;
3. Szkolenia dla nauczycieli i bibliotekarzy
szkolnych.

Rozwój potencjału biblioteki i podniesienie jej
konkurencyjności poprzez doskonalenie umiejętności
i kwalifikacji kadry zarządzającej i pracowników,
rozwijanie nowych form pracy, poprawa jakości
usług świadczonych przez bibliotekę. 40
pracowników zostało przeszkolonych w zakresie
swoich specjalizacji, 1 osoba kontynuuje studia
podyplomowe. Nauczyciele i bibliotekarze szkolni
(łącznie 400 osób) zaktualizowali swoją wiedzę i
zdobyli nowe umiejętności, uczestnicząc w
warsztatach i szkoleniach organizowanych w
bibliotece.
Działaniami objęto 441 osób.

11 000,00 budżet jst

Zadanie należy kontynuować.

Działaniami objęto 553 osoby.

4
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3
Medyczna Szkoła Policealna w Mińsku
Mazowieckim
Nauczyciele odbyli szkolenia, kursy doskonalące,
pedagogiczne, seminaria.

4
Podniesienie kwalifikacji, poszerzenie wiedzy nt.
oceniania kształtującego.
Działaniami objęto 19 osób.

6

7

Zespół Medycznych Szkół Policealnych
w Otwocku
Podwyższanie kwalifikacji zawodowych nauczycieli
na studiach uzupełniających, podyplomowych,
kursach kwalifikacyjnych oraz kursach
doskonalących.
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mazowieckim
Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w
Otwocku
Studia podyplomowe z zakresu pedagogiki
leczniczej, studia podyplomowe – historia, kursy i
szkolenia doskonalące umiejętności i wiedzę w
zakresie wychowania, opieki i zarządzania.
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Wyszkowie
W wyniku rozstrzygnięcia przetargów
zorganizowano szkolenia dla osób bezrobotnych z
PUP Wyszków: 1. Podstawy księgowości z
zastosowaniem komputera. 2. Obsługa kasy fiskalnej
i programu Subiekt GT. 3. Rozliczanie finansowoksięgowe małych firm handlowych (usługowych).

W ramach szkoleń zapoznano z:
- podstawami księgowości komputerowej
- rodzajami, zasadami, sposobami i technikami
prowadzenia rozliczeń finansowo-księgowych
małych firm handlowych i usługowych
Szkolenia zakończyły się wydaniem zaświadczeń.
Działaniami objęto 24 osoby.

30 300,00 EFS, FP, krajowe środki
prywatne

Brak zaleceń.

Zespół Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w
Wyszkowie
Realizacja studiów uzupełniających i studiów
doktoranckich.

Ukończenie studiów uzupełniających,
kontynuowanie studiów doktoranckich. Realizowane
były szkolenia rady pedagogicznej, m.in. w sprawie
„dopalaczy”. Podniesienie kwalifikacji kadry
pedagogicznej, a w związku z tym jakości pracy
szkoły.
Działaniami objęto 3 osoby.

11 000,00 budżet jst

Brak zaleceń.

Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum
Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży
w Zagórzu k/Warszawy Nauczyciele kształcili swoje
umiejętności i podnosili swoje kwalifikacje na
kursach kwalifikacyjnych z pedagogiki leczniczej,
EEG biofeedback, grafiki komputerowej i
multimedialnej, studiach podyplomowych z
matematyki, plastyki, BHP, biologii, studiach
magisterskich uzupełniających - język angielski.

Podniesiono kwalifikacje zawodowe: kursy
kwalifikacyjne, studia podyplomowe, studia
magisterskie uzupełniające. Nauczyciele zdobyli
kolejne stopnie awansu zawodowego: nauczyciel
mianowany, nauczyciel dyplomowany. Nauczyciele
zdobyli nowe kwalifikacje, poszerzyli wiedzę
metodyczną i merytoryczną, uzyskali kolejne stopnie
awansu zawodowego.
Działaniami objęto 21 osób.

18 000,00 budżet jst

Motywowanie nauczycieli do
osiągania kolejnych stopni
awansu zawodowego.
Doskonalenie umiejętności
zawodowych nauczycieli
poprzez podnoszenie
kwalifikacji oraz zdobywanie
nowych.

Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu Ukończenie
kursu językowego na poziomie
średniozaawansowanym w celu poszukiwania i
przetwarzania informacji pedagogicznej i
bibliotekarskiej w obcojęzycznych bazach danych.

Ukończenie kursu języka angielskiego przez
nauczyciela bibliotekarza.
Działaniami objęto 1 osobę.

5 700,00 budżet jst

Brak zaleceń.

Ukończone studia uzupełniające, studia
podyplomowe, kursy kwalifikacyjne, kursy
doskonalące.
Działaniami objęto 8 osób.

7 700,00 budżet jst

Podjęcie nowych form
kształcenia przez innych
nauczycieli w celu
doskonalenia umiejętności
pedagogicznych i zawodowych.

Rozwijanie kompetencji nauczycieli, poszerzenie
oferty edukacyjnej szkoły, podniesienie jakości pracy
szkoły, podniesienie poziomu kształcenia,
wychowania i opieki szkoły, rozwinięcie
kompetencji nauczycieli.
Działaniami objęto 6 osób.

2 000,00 budżet jst

Brak zaleceń.

5

350,00 budżet jst

Rozpoczęcie oraz kontynuacja
nauki języków obcych przez
nauczycieli bibliotekarzy w
2011 r.
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Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie
Zorganizowano: krajową konferencję szkoleniową
„20 lat SNM-U dla matematyki”, konferencję
„Efektywność procesu wychowania”, kurs
kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej,
podyplomowe studia z filozofii i etyki,
podyplomowe studia „Edukacja wczesnoszkolna z
nauczaniem zintegrowanym”, kurs dla instruktorów
narciarstwa zjazdowego, kurs w zakresie
ratownictwa wodnego.

4
Nauczyciele uczestniczący w doskonaleniu pogłębili
wiedzę, uzyskali nowe kwalifikacje, zdobyli
umiejętności, które mają wpływ na jakość
kształcenia w Kolegium Nauczycielskim.
W doskonaleniu umiejętności i uzyskiwaniu
kwalifikacji brało udział 8 nauczycieli.

Zespół Medycznych Szkół Policealnych
w Ciechanowie
1. Przeprowadzono rekrutację na kierunki: opiekun
w DPS, opiekunka środowiskowa, opiekun
medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, w
wyniku której przyjęto 54 chętnych do podjęcia
nauki na kierunku opiekun medyczny w systemie
zaocznym.
2. Przeprowadzono szkolenia Rady Pedagogicznej nt.
„Tworzenie i wykorzystanie multimediów w pracy
dydaktycznej na przykładzie pakietu MS OFFICE
2007”, „Ewaluacja wybranych obszarów pracy
szkoły”. Nauczyciele podjęli studia magisterskie w
zakresie fizjoterapii, studia podyplomowe z
bibliotekoznawstwa oraz kursy kwalifikacyjne
(pedagogiczne i z zarządzania oświatą).

1. Kształcenie w zakresie opieki medycznej
na kierunku opiekun medyczny.
2. Nauczyciele zdobyli nowe kwalifikacje i
umiejętności, które przyczynią się do podniesienia
jakości kształcenia na kierunkach dziennych i
zaocznych.
Działaniami objęto 89 osób.

3 500,00 inne – wkład własny
nauczycieli

1. Opracowanie i
popularyzowanie materiałów
informacyjnych na temat
kierunków kształcenia osób
dorosłych (w systemie
zaocznym).
2. Nauczyciele chętnie
podejmują różne formy
doskonalenia zawodowego
celem poszerzenia swoich
kwalifikacji zawodowych.

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Studia
podyplomowe (zarządzanie w oświacie oraz
stosowanie technologii informacyjnej
w bibliotece), różne formy doskonalenia
zawodowego.
Szkolenia i warsztaty dla bibliotekarzy szkolnych.

Podniesienie kwalifikacji zawodowych zakresu
zarządzania oświatą i stosowania technologii
informatycznych w bibliotece.
Doskonalenie wiedzy i umiejętności praktycznych w
celu podnoszenia jakości pracy biblioteki,
aktualizacja i usystematyzowanie wiedzy z zakresu
prawa oświatowego.
Działaniami objęto 310 osób.
Ukończenie i kontynuacja studiów podyplomowych uzyskanie odpowiednich kwalifikacji.
Podniesienie umiejętności nauczycieli i
wychowawców MOS w zakresie socjoterapii.
Podniesienie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli i
wychowawców Zespołu Placówek na różnych
kursach.
Działaniami objęto 46 osób.

6 700,00 budżet jst, krajowe środki
prywatne

Z planu doskonalenia
zawodowego pracowników
biblioteki na rok 2011 wynika,
że w sposób przemyślany
wybierają formy doskonalenia
zawodowego, co ma
przełożenie na doskonalenie
metod i form pracy placówki.
Brak zaleceń

Zespół Placówek w Gołotczyźnie
Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i
wychowawców na studiach podyplomowych w
związku z rozwojem Młodzieżowego Ośrodka
Socjoterapii, wchodzącego w skład Zespołu
Placówek w Gołotczyźnie oraz podnoszenie
umiejętności nauczycieli i wychowawców MOS
poprzez uczestnictwo w kursie socjoterapii.
Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce
Zdobywanie nowych kwalifikacji poprzez studia
doktoranckie, podyplomowe i magisterskie oraz
doskonalenie i pogłębianie posiadanych kwalifikacji
i nabytych umiejętności poprzez udział w kursach
doskonalących, warsztatach, konferencjach.

Uzyskanie nowych kwalifikacji dzięki ukończeniu
studiów podyplomowych. Podniesienie jakości pracy,
nauczania, zwiększenie efektywności kształcenia i
wzbogacenie dotychczasowej wiedzy nauczycieli,
poprzez ich udział w różnych formach doskonalenia
oraz dzięki kontynuacji studiów doktoranckich i
magisterskich.
Działaniami objęto 38 osób.

6

5

Zalecenia na następny rok

6
7 000,00 budżet jst

17 600,00 budżet jst

5 000,00 budżet jst

7
Doskonalenie zawodowe
nauczycieli zgodne z
kierunkami rozwoju Kolegium.

Brak zaleceń.
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3
Zespół Medycznych Szkół Policealnych
w Przasnyszu
Nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni
doskonalili swoje umiejętności oraz podnosili
kwalifikacje poprzez kursy kwalifikacyjne,
specjalistyczne i doskonalące.

4
Pracownicy niepedagogiczni pogłębili swoją wiedzę
w zakresie finansów i księgowości oraz prawa
oświatowego. Pracownicy pedagogiczni rozwinęli
swoje umiejętności dzięki udziałowi w szkoleniach
rad pedagogicznych, ponadto podnoszą swoje
kwalifikacje uczestnicząc w kursie kwalifikacyjnym
z przygotowania pedagogicznego oraz kursie
specjalistycznym z pielęgniarstwa ratunkowego.
Działaniami objęto 21 osób.

Biblioteka Pedagogiczna w Płocku
Studia podyplomowe z zakresu informatyki i
technologii informacyjnej, szkolenie rady
pedagogicznej i doskonalenie indywidualne w
zakresie systemu PROLIB.

Zdobycie nowych kwalifikacji (w zakresie
informatyki i technologii informacyjnej oraz
przygotowania pedagogicznego), poszerzenie wiedzy
z zakresu technologii WEB 2.0; zaktualizowanie
wiedzy i umiejętności w zakresie systemu PROLIB.
Działaniami objęto 16 osób.

8 700,00 inne – środki własne na
Brak zaleceń.
działalność bieżącą oraz wkład
własny beneficjentów
ostatecznych

Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Płocku
Objęcie systemem kształcenia nauczycieli
kształcących dorosłych w ramach studiów
podyplomowych, uzupełniających magisterskich,
kursów kwalifikacyjnych, szkoleń, warsztatów,
konferencji, seminariów.

Uzyskanie dyplomu magistra, dyplomów ukończenia
studiów podyplomowych, świadectw ukończenia
kursów kwalifikacyjnych, co oznacza zdobycie
nowych kwalifikacji. Pogłębienie wiedzy i
umiejętności zawodowych dzięki uczestnictwu w
różnych formach doskonalenia zawodowego.
Działaniami objęto 27 osób.
Doskonalenie własnej pracy, podniesienie jakości
pracy placówki, nabycie nowych uprawnień,
zwiększenie zdolności komunikacyjnej, podniesienie
samooceny poprzez ukończenie studiów
podyplomowych i kursów doskonalących, udział w
konferencjach naukowych i w warsztatach,
kontynuację studiów doktoranckich.
Działaniami objęto 15 osób.

8 300,00 budżet jst

Brak zaleceń.

4 200,00 budżet jst

Ustawiczne kształcenie i
podnoszenie kwalifikacji.

Kolegium Nauczycielskie w Radomiu
Udział nauczycieli konferencjach naukowych,
warsztatach, szkoleniach: „Panel dla nauczycieli”
oraz ”Wprowadzenie systemu kontroli zarządczej i
ustanowienie systemu zarządzania ryzykiem” ,
kontynuacja studiów doktoranckich, ukończenie
studiów podyplomowych z zakresu
bibliotekoznawstwa.
Udział pracowników administracji w szkoleniach z
zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
kontroli zarządczej i in.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla
Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących
w Radomiu
Rozszerzenie kompetencji zawodowych
pracowników pedagogicznych, uzupełnienie
poziomu wykształcenia, zdobywanie wiedzy
metodycznej i merytorycznej z zakresu rewalidacji
dziecka niewidomego i słabo widzącego z
niepełnosprawnością złożoną, aktualizacja wiedzy z
zakresu: prawa oświatowego, finansów, prawa pracy,
ubezpieczeń społecznych, systemów i programów
operacyjnych.

Ukończenie wyższych studiów magisterskich,
podyplomowych, kursu kwalifikacyjnego,
podniesienie wiedzy poprzez udział w warsztatach,
kursach i szkoleniach, szkolenie Rady
Pedagogicznej.
Działaniami objęto 108 osób.

7

5

Zalecenia na następny rok

6
Działanie realizowane
w ramach własnych środków.

13 000,00 budżet jst, inne – środki
z dochodów własnych
jednostki

7
Kontynuacja kursu
kwalifikacyjnego do maja 2011
r.
Kontynuacja specjalizacji z
pielęgniarstwa ratunkowego do
października 2012 r.

Dofinansowanie z budżetu
województwa (1%) daje szansę
na doskonalenie się
nauczycielom pozostającym w
trudnej sytuacji materialnej.
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3
Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy dla
Dzieci Niesłyszących w Radomiu
Zdobycie przez nauczycieli pełnych kwalifikacji
specjalistycznych do pracy z dzieckiem z
niepełnosprawnością sprzężoną, zdobycie
kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu
zawodowego oraz do prowadzenia zajęć
rewalidacyjnych a także aktualizacja wiedzy
pracowników administracji.

4
Ukończenie studiów podyplomowych, kontynuacja
bądź rozpoczęcie studiów, uczestnictwo w kursach i
szkoleniach aktualizujących wiedzę.
Działaniami objęto 38 osób.

5
6
7
36 000,00 budżet jst, inne – wkład własny Brak zaleceń.
beneficjentów

Zespół Medycznych Szkół Policealnych
w Radomiu
Podnoszenie kwalifikacji poprzez studia
podyplomowe z zakresu zdrowia publicznego, kursy
z zakresu masażu oraz pielęgniarstwa opieki
długoterminowej, szkolenia z zakresu podstaw
prawnych praktycznej nauki zawodu, nadzoru
pedagogicznego, ochrony radiologicznej pacjenta,
emisji i higieny głosu, prowadzenia dokumentacji
pracy nauczyciela.

Ukończone: studia podyplomowe , szkolenia, kursy
doskonalące, wewnątrzszkolne doskonalenia
nauczycieli.
Działaniami objęto 44 osoby.

10 000,00 budżet jst

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
w Siedlcach
Wzbogacenie warsztatu pracy, zapoznanie z nowymi
technikami nauczania i podniesienie kwalifikacji
nauczycieli poprzez studia podyplomowe, studia
doktoranckie, kursy, szkolenia i warsztaty.

Ukończono: studia doktoranckie, studia
podyplomowe, różne formy doskonalenia (kursy,
szkolenia, warsztaty, seminaria) potwierdzone
zaświadczeniem. Dzięki tym działaniom nauczyciele
zdobyli nowe kwalifikacje i stale podnoszą jakość
nauczania.
Działaniami objęto 9 osób.

2 800,00 budżet jst

Biblioteka Pedagogiczna im. H. Radlińskiej
w Siedlcach
Kształcenie nauczycieli poprzez podjęcie nauki na
studiach podyplomowych, naukę języków obcych,
kursy doskonalące oraz warsztaty i konferencję w
zakresie aktualizacji wiedzy fachowej.

Uzyskanie świadectw i zaświadczeń ukończenia:
studiów podyplomowych, nauki języków obcych na
różnych poziomach, kursów doskonalących w
zakresie biblioterapii i technik komputerowych,
warsztatów i konferencji w zakresie aktualizacji
wiedzy fachowej.
Działaniami objęto 32 osoby.

Zespół Medycznych Szkół Policealnych
w Siedlcach
Nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje poprzez
studia doktoranckie, studia podyplomowe, kursy
kwalifikacyjne i kursy specjalistyczne. Ponadto 11
osób ukończyło kurs nadający uprawnienia
kierowników wycieczek.

Ukończone studia podyplomowe, studia
doktoranckie, kursy specjalistyczne, kursy nadające
uprawnienia, konferencje i szkolenia. Dzięki temu
nauczyciele zdobyli nowe kwalifikacje lub podnieśli
poziom dotychczas nabytych kwalifikacji
zawodowych, wzbogacili warsztat pedagogiczny,
podnieśli poziom nauczania.
Działaniami objęto 20 osób.

8 000,00 budżet jst

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Czarni
Podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli w
ramach studiów magisterskich i podyplomowych
oraz kursów kwalifikacyjnych i doskonalących.

Ukończono studia podyplomowe (gimnastyka
korekcyjno-kompensacyjna) i uzupełniające studia
magisterskie, kontynuowane są uzupełniające studia
magisterskie oraz studia podyplomowe. Nauczyciele
zdobyli też nowe umiejętności i pogłębili swoją
wiedzę na kursach i konferencjach.
Działaniami objęto 10 osób.

15 400,00 budżet jst

8

Na następny rok zaplanowano
kursy
i szkolenia podnoszące
kwalifikacje zawodowe
nauczycieli z zakresu masażu,
ratownictwa medycznego i
ochrony radiologicznej
pacjenta.

Brak zaleceń

13 000,00 budżet jst, inne – wkład własny Wspieranie pracowników w
pracowników
podnoszeniu kwalifikacji i
doskonaleniu warsztatu pracy
poprzez refundację kosztów.

Część zadań będzie
realizowana w 2011 roku.

Brak zaleceń.
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7

Suma wydatkowanych
środków (w zł):

Zadanie 1.2 Budowanie spójności rynku pracy

615 284 998,60
1.2.1 Aktywizacja osób 50+

Zalecenia na następny rok

Zadanie 1.2

PUP Białobrzegi,
Gostynin, Grodzisk
Maz., Grójec,
Kozienice, Lipsko,
Mińsk Maz., Mława,
Nowy Dwór Maz.,
Ostrów Maz., Płock
MUP, Płock PUP,
Płońsk, Pruszków,
Przasnysz,
Przysucha, Pułtusk,
Radom, Sierpc,
Sokołów Podlaski,
Szydłowiec,
Warszawski
Zachodni, Węgrów,
Wołomin, Wyszków,
Zwoleń, Żyrardów,
Urząd Pracy m. st.
Warszawy

Zadanie zrealizowane zostało poprzez organizację
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Prace
interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie
użyteczne oraz refundacja kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy umożliwiły powrót do
aktywności zawodowej. Organizacja staży
umożliwiła zdobycie umiejętności i kwalifikacji do
wykonywania czynności na danym stanowisku lub w
zawodzie. Środki na podjęcie działalności
gospodarczej pozwoliły zainteresowanym założyć
własną firmę. Bezrobotni zostali objęci usługami
rynku pracy – pośrednictwem pracy, poradnictwem
zawodowym, pomocą w aktywnym poszukiwaniu
pracy i szkoleniami, które wspierane były
organizacją poszczególnych instrumentów rynku
pracy.

Ogółem wymienionymi poniżej formami wsparcia
objęto 12.878 osób powyżej 50 roku życia, w tym:
- wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy - 269
osób,
- środki na podjęcie działalności gospodarczej - 608
osób,
- szkolenia i aktywne poszukiwanie pracy - 2.046
osób,
- staże - 3.028 osoby,
- prace interwencyjne - 672 osoby,
- roboty publiczne - 2.007 osób,
- prace społecznie użytecznie - 822 osoby,
- zwrot kosztów przejazdu na prace niesubsydiowane 125 osób,
- poradnictwo zawodowe - 3.301 osób.

PUP Ciechanów

Urząd zrealizował:
- zajęcia w ramach poradnictwa grupowego
wg programu Kurs Inspiracji,
- spotkania w ramach poradnictwa indywidualnego i
grupowego wg metodologii Indywidualnego Planu
Działania,
- grupową poradę zawodową z elementami metody
hiszpańskiej "Rozwijanie indywidualnych cech
ułatwiających zdobycie zatrudnienia - tworzenie
spójnego projektu zawodowego"
- program zwiększający aktywność zawodową osób
w wieku 45/50 plus.
Realizacja programu "Bezrobotni w służbie
ochrony zabytków" - wsparto inicjatywy lokalne w
zakresie zabezpieczenia, odbudowy i
zagospodarowania obiektów zabytkowych oraz
stworzono możliwości okresowego zatrudnienia
osobom bezrobotnym w ramach robót publicznych.

Wsparciem objęto 679 osób:
- poradnictwo zawodowe - 514 osób,
- roboty publiczne – 100 osób,
- prace interwencyjne - 13 osób,
- środki na rozoczęcie działlności gospodarczej - 8
osób,
- szkolenia – 28 osób,
- staże – 16 osób.

768 259,00 FP

Kontynuacja w 2011 roku
uzależniona od wysokości
środków finansowych jakimi
będzie dysponował PUP.

Programem objeto 24 osoby bezrobotne z terenu
powiatu makowskiego, które:
- uzyskały zatrudnienie,
- podniosły świadomość praw i obowiązków
pracowniczych,
- poprawiły swoją sytuację materialną,
- zwiększyły swoją samoocenę i aspiracje zawodowe.

184 905,00 FP, budżet jst

Działania powinny być
kontynuowane w 2011 roku.

PUP Maków
Mazowiecki

9

61 957 526,64 FP, PFRON, EFS, budżet
Działania powinny być
państwa, budżet jst, krajowe
realizowane w 2011 roku.
środki prywatne, inne – środki
z rezerwy marszałka

Szczegółowy opis podjętych działań
Zadanie

Zwięzła charakterystyka zrealizowanych działań
1
1.2.1 Aktywizacja osób 50+

Wydatkowane środki

Uzyskane efekty

Instytucja

Rezultaty podjętych działań

Kwota w złotych

Zalecenia na następny rok

Źródło

2
PUP Piaseczno

3
Zrealizowano projekt "Stop bezrobociu. Chcę
pracować!" Priorytet VI, Działanie 6.1,
Poddziałanie 6.1.3 PO KL.

4
W ramach programu 13 osób otrzymało dotację na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, 3 osoby
podjęły staż, 18 osób podwyższyło swoje
kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach. Dzięki
aktywnemu pośrednictwu pracy 73 osoby powyżej
50 roku życia z prawem do pobierania zasiłku
znalazło zatrudnienie niesubsydiowane. Tym osobom
były wypłacane dodatki aktywizacyjne. Łącznie w
aktywnych programach organizowanych przez urząd
uczestniczyło 199 osób.

5
261 438,00 EFS

PUP Siedlce

PUP Siedlce zrealizował projekt systemowy ,,Moda
na sukces” współfinansowany ze środków EFS w
ramach Priorytetu VI, Działanie 6.1, Poddziałanie
6.1.3 PO KL

W ramach projektu działaniami objęto 312 osób, w
tym: środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
- 23 osoby, refundacja kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy – 14 osób, szkolenia –
31 osób, prace interwencyjne – 49 osób, roboty
publiczne – 45 osób, staż – 2 osoby, prace społecznie
użyteczne – 148 osób.

80 019,00 EFS

WUP

Filia w Ciechanowie
we współpracy z PUP w Mławie zrealizowano
tygodniowy cylk zajęć pn. „Spadochron dla 50latków”

W zajęciach wzięło udział 9 osób. Uczestnicy
dokonali diagnozy własnego potencjału
zawodowego, poznali aktywne metody poszukiwania
pracy i wypracowali dla siebie najbardziej skuteczne
plany działania. Cztery osoby po warsztatach
uzyskały zatrudnienie.

w ramach bieżącej działalności Działania aktywizacyjne będą
kontynuowane w 2011 roku.

Filia w Płocku
Współpraca z GCI i GOPS

Przeprowadzono zajęcia w ramach: poradnictwa
grupowego dla 14 grup-112 osób, grupowej
informacji zawodowej dla 22 grup- 207 osób, zajęć
aktywizacyjnych dla 7 grup- 101 osób. Ponadto we
współpracy z PUP w Płocku zorganizowano: 98 grup
w ramach grupowej informacji zawodowej dla 1628
osób. Łącznie w GCI, GOPS i gminach zrealizowano
zajęcia dla 2048 osób (141 grup).

w ramach bieżącej działalności Pozytywna opinia i
zadowolenie uczestników
wskazuje na potrzebę
kontynuowania działań w roku
2011.

Urząd
Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego Departament
Edukacji Publicznej
i Sportu

Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Wyszkowie
Przeprowadzono następujące szkolenia:
1. Obsługa kasy fiskalnej
2. Podstawy obsługi komputera – system operacyjny
3. Podstawy obsługi komputera – MS- EXCEL
4. Podstawy obsługi komputera – MS-WORD
5. Podstawy obsługi komputera – komunikatory
6. Urządzenia biurowe
Dla osób zainteresowanych organizowano
kilkudniowe szkolenia.

Zapoznano zainteresowane 53 osoby z podstawami
obsługi sprzętu biurowego, kasy fiskalnej oraz
podstawami obsługi komputera: system operacyjny,
EXCEL, WORD, komunikatory.

Zajęcia dla uczestników były
bezpłatne. Zajęcia
poprowadzili nauczyciele
przedmiotów ekonomicznych
Centrum.

Mazowiecka
Jednostka
Wdrażania
Programów
Unijnych

Wpłynęło 38 wniosków powiatowych centrów
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy
pomocy rodzinie o łącznej wartości dofinansowania zakończyli udział w projekcie dotyczącym aktywnej
23,26 mln zł. Wszystkie wnioski przeszły
integracji - 2.975 osób.
pozytywnie proces oceny formalnej i merytorycznej.
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6

42 904 478,07 EFS, budżet państwa, budżet
jst, inne krajowe środki
publiczne

7
W 2011 r. działania
aktywizacyjne będą skierowane
przede wszystkim w stronę tej
grupy osób bezrobotnych.

Brak zaleceń.

Brak zaleceń.

Brak zaleceń.

Szczegółowy opis podjętych działań
Zadanie

1
1.2.2 Wspieranie
zatrudnienia kobiet

Instytucja

Wydatkowane środki

Uzyskane efekty
Zwięzła charakterystyka zrealizowanych działań

Rezultaty podjętych działań

2
PUP Białobrzegi,
Gostynin, Grodzisk
Maz., Lipsko, Mińsk
Maz., Mława,
Ostrów Maz., Płock
MUP Płock PUP,
Pruszków,
Przasnysz,
Przysucha, Radom,
Sierpc, Sochaczew,
Sokołów Podl.,
Wyszków, Wołomin,
Zwoleń, Żuromin,
UP m.st. Warszawy

3
W ramach realizacji zadania "Wspieranie
zatrudnienia kobiet" zaplanowane zostały działania
mające na celu upowszechniania idei równych szans
w dostępie do zatrudnienia kobiet i mężczyzn
poprzez organizowanie: prac interwencyjnych, robót
publicznych, szkoleń, studiów podyplomowych,
staży, prac społeczno użytecznych, zajęć
aktywizacyjnych, doposażenia lub wyposażenia
stanowisk pracy, przyznawanie środków na
rozpoczęcie działalności gospodarczej.

4
21 Powiatowych Urzędów Pracy realizowało zadania
w zakresie wspierania zatrudnienia kobiet. Ogółem
staże odbyło 10.505 kobiet, szkolenia - 4149 kobiet
w tym 45 studia podyplomowe, 869 stanowisk
zostało doposażonych na których zostały zatrudnione
kobiety, w pracach interwencyjnych uczestniczyło
1257 kobiet, 1655 - w robotach publicznych i 1159 w pracach społecznie użytecznych. 1419 pań
otrzymało dotacje na podjęcie działalności
gospodarczej. Innymi formami aktywizacji
zawodowej objęto około 7.000 kobiet.

PUP Kozienice

Zrealizowano projekt systemowy "Wspierajmy
bezrobotnych" (Poddziałanie 6.1.3) w ramach
którego zorganizowano staże, szkolenia, udzielano
środków na podjęcie działalności gospodarczej.

W projekcie "Wspierajmy bezrobotnych" wzięło
udział 225 kobiet.

PUP Piaseczno

Zrealizowano projekt "Stop bezrobociu. Chcę
pracować" w ramach Poddziałania 6.1.3.

W projekcie uczestniczyło 114 kobiet.
W ramach projektu przeszkolono 40 kobiet, staże
odbyło 37 kobiet, dotację na podjęcie działalności
gospodarczej otrzymało 37 kobiet.

PUP Siedlce

Zrealizowano projekt "Moda na sukces"
w ramach Poddziałania 6.1.3. W ramach projektu
kobiety odbyły staże, szkolenia i przyznano im
środki na działalność gospodarczą.

Staże odbyło 551 kobiet, przeszkolono 80 kobiet,
natomiast 133 kobiety otrzymały środki na
rozpoczęcie działalności gospodarczej.
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Kwota w złotych

Zalecenia na następny rok

Źródło

5
6
180 649 273,97 FP, EFS
PFRON, inne źródła

7
Aktywizacja osób
bezrobotnych w 2011 roku
będzie ograniczona ze względu
na mniejszy limit środków
finansowych. Działania w
ramach zadania powinny być
realizowane analogicznie do lat
ubiegłych.

1 695 667,00 EFS

Zatrudnienie subsydiowane
pozwala na powrót na rynek
pracy w roli pracownika oraz
ma wymiar ekonomiczny,
ponieważ pozwala chociaż na
jakiś okres poprawić sytuację
materialną bezrobotnych kobiet
i ich rodzin. Wsparcie
przedsiębiorczości jest
alternatywą dla ograniczonej,
wręcz małej ilości wolnych
miejsc pracy na lokalnym
rynku pracy, dlatego warto
promować wśród bezrobotnych
kobiet postawy
przedsiębiorcze.

899 268,00 EFS

Ponieważ zauważamy, iż
kobiety częściej zatrudniane są
w sektorze publicznym niż w
przemyśle swoje działania w
miarę możliwości będziemy
kierować na takie działania,
aby kobiety pozyskiwały
zatrudnienie w zawodach dotąd
uważanych za typowo męskie
tj. barman, kierowca itp.

1 959 962,00 EFS

Brak zaleceń.

Szczegółowy opis podjętych działań
Instytucja

Zadanie

1
1.2.2 Wspieranie
zatrudnienia kobiet

1.2.3 Pomoc młodzieży
rozpoczynającej karierę
zawodową

Wydatkowane środki

Uzyskane efekty
Zwięzła charakterystyka zrealizowanych działań

Rezultaty podjętych działań

2
PUP Szydłowiec

3
Urząd swą działalność skierował do kobiet samotnie
wychowujących dzieci i powracających na rynek
pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych
w ramach projektów: "Warto chcieć" z
Poddziałania 6.1.3 PO KL oraz "Powrót kobiet na
rynek pracy " z Poddziałania 7.1.2 PO KL) projekt
partnerski). Współpracowano z samorządami
gminnymi i Centrum Pomocy Rodzinie w realizacji
programów z Działań 7.1 i 7.2.

4
W projekcie udział wzięło 215 kobiet, w tym w
szkoleniach 77 kobiet, staż odbyły 83 kobiety, 28
kobiet otrzymało jednorazowo środki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej.
PUP współpracował z ośrodkami pomocy społecznej
i Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.
Współpraca ograniczała się do udzielania informacji
i pomocy w naborze uczestniczek projektów.

WUP

Filia w Płocku
Zorganizowano po raz drugi cykl zajęć mających na
celu podniesienie własnej wartości, akceptację
siebie, radzenia sobie ze stresem, reagowania w
sytuacjach trudnych, opracowania dokumentów
aplikacyjnych.
Filia w Radomiu
Rozpoczęto realizację projektu "Powrót kobiet na
rynek pracy" w ramach Poddziałania 7.2.1 PO KL,
którego celem jest aktywizowanie społeczne i
zawodowe 40 kobiet powracających na rynek pracy
po urlopach macierzyńskich i wychowawczych.
Projekt jest realizowany we współpracy z PUP w
Szydłowcu i PUP w Radomiu.
W ramach realizacji zadania udzielano pomocy
osobom do 25 roku życia w uzyskaniu praktycznych
umiejętności, niezbędnych kwalifikacji i
doświadczenia zawodowego poprzez promocję usług
i instrumentów rynku pracy oraz zwiększenie ich
dostępności.

Cyklem zajęć dydaktycznych odbywających się raz w
tygodniu przez okres 3 miesięcy objęto 1 grupę
kobiet - 8 osób.

PUP-y: Białobrzegi,
Garwolin. Gostynin,
Grodzisk Maz.,
Grójec, Lipsko,
Mińsk Maz., Mława,
Ostrów Maz., Płock
PUP,
Płońsk, Pruszków,
Przasnysz,
Przysucha, Pułtusk,
Radom, Siedlce,
Sierpc, Sochaczew,
Sokołów Podlaski,
Warszawski
Zachodni,
Wyszków, Zwoleń,
Żyrardów, Wołomin

Przeprowadzono promocję i częściową rekrutację
uczestniczek do projektu.
W związku z późniejszym podpisaniem Uchwały w
sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu,
rekrutacja została przesunięta na styczeń 2011 r.

Młodzież miała możliwość uczestnictwa w:
szkoleniach (2549 osób), stażach
(11
184 osób), uzyskaniu środków na podjęcie
działalności gospodarczej (1086 osób), pracach
interwencyjnych (953 osoby), robotach publicznych
(363 osoby), pracach społecznie użytecznych (95
osób), zatrudnieniu w ramach doposażenia stanowisk
pracy (752 osoby), studiach podyplomowych (18
osób). Z usług poradnictwa i informacji zawodowej
skorzystało 3.968 osób, aktywizacją w ramach Klubu
Pracy objęto 363 osoby. Ponadto zastosowano
instrumenty rynku pracy takie jak: zwrot kosztów
dojazdu (149 osób), dodatek aktywizacyjny (50
osób), stypendium na kontynuację nauki (5 osób),
zwrot kosztów badań lekarskich (3 osoby), kontrakt
socjalny (1 osoba).
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Kwota w złotych

Zalecenia na następny rok

Źródło

5
657 360,00 EFS

6

7
Brak zaleceń.

w ramach bieżącej działalności Pozytywna opinia i
zadowolenie klientów pozwala
na kontynuowanie działań w
2011 r.

21 760,02 EFS, budżet państwa

136 855 168,11 FP, EFS

Okres realizacji projektu
październik 2010 - marzec
2012

Działania aktywizacyjne będą
kontynuowane w 2011 r.

Szczegółowy opis podjętych działań
Zadanie

Instytucja

Zwięzła charakterystyka zrealizowanych działań
1
1.2.3 Pomoc młodzieży
rozpoczynającej karierę
zawodową

Wydatkowane środki

Uzyskane efekty
Rezultaty podjętych działań

Kwota w złotych

Zalecenia na następny rok

Źródło

2
PUP Kozienice

3
4
Zrealizowano projekt "Wspierajmy bezrobotnych" Łącznie w ramach projektu zaktywizowano 250 osób
w ramach Priorytetu VI Działanie 6.1. Poddziałanie bezrobotnych do 25 roku życia.
6.1.3. W ramach projektu aktywizowano osoby
młode poprzez staże, środki na podjęcie działalności
gospodarczej, szkolenia.

5
1 748 624,00 EFS

PUP Nowy Dwór
Mazowiecki

Zrealizowano projekt "Czas działania"
w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.1, Poddziałanie
6.1.3, skierowany do osób rozpoczynających karierę
zawodową.

Aktywizacją w ramach projektu objęto 147 osób, z
tego w ramach: staży - 104 osoby, szkoleń - 32
osoby, przyznanych środków na rozpoczęcie
działalności gospodarczej - 11 osób. Wszystkie osoby
zostały objęte wsparciem poradnictwa zawodowego i
pośrednictwa pracy.

454 862,00 EFS

brak zaleceń

PUP Piaseczno

W ramach Priorytetu VI, Działanie 6.1,
Poddziałanie 6.1.3 realizowano projekt pt. "Stop
bezrobociu. Chcę pracować!" skierowany do osób
rozpoczynających karierę zawodową.

Aktywizacją w ramach projektu objęto 105 osób z
tego: w stażach uczestniczyło 61 osób, w szkoleniach
22 osoby, 22 osoby otrzymały środki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej.

792 825,00 EFS

Mimo osiągnięcia wyższej
efektywności od zakładanej
widzimy potrzebę
aktywizowania osób młodych.
Działanie w postaci stażu jest
często jedyną drogą do
podjęcia w przyszłości
zatrudnienia, jest skuteczną
metodą na zaprezentowanie
swoich mocnych stron u
potencjalnego pracodawcy.
Działania aktywizacyjne będą
kontynuowane w 2011 roku.

13

6

7
Najpopularniejszym
instrumentem aktywizacji osób
bezrobotnych do 25 r. życia
były staże. Popularność tej
formy wsparcia wynika przede
wszystkim ze znikomych
kosztów ponoszonych przez
pracodawcę będącego
organizatorem stażu. Drugą
pod względem popularności
wśród tej kategorii
bezrobotnych formą wsparcia
były szkolenia, dzięki którym
młode osoby bezrobotne
zdobyły nowe kwalifikacje
zawodowe bądź podwyższyli
dotychczas posiadane,
dostosowując je jednocześnie
do aktualnych potrzeb rynku
pracy.

Szczegółowy opis podjętych działań
Zadanie

Instytucja

Zwięzła charakterystyka zrealizowanych działań
1
1.2.3 Pomoc młodzieży
rozpoczynającej karierę
zawodową

2
PUP Maków
Mazowiecki

Wydatkowane środki

Uzyskane efekty
Rezultaty podjętych działań

3
4
Wsparciem objęto 215 osób do 25 roku życia, 154
Program "Planuję swoją karierę" to
osoby zostało skierowanych do odbycia stażu, 61
przedsięwzięcie, które zostało skierowane do osób
poniżej 25 roku życia, umożliwiające odbycie stażu osób uzyskało nowe kwalifikacje w ramach szkoleń.
zawodowego oraz sprzyjające wdrażaniu
umiejętności samodzielnego poruszania się po rynku
pracy.
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Kwota w złotych
5
1 096 106,00 EFS

Zalecenia na następny rok

Źródło
6

7
Do głównych barier, które
uniemożliwiają sprawne
funkcjonowanie osób do 25
roku życia na rynku pracy
naszym zdaniem należałoby
zaliczyć:
• niedostosowanie kierunków
kształcenia do potrzeb rynku
pracy,
• brak doświadczeń
zawodowych,
• zbyt małe umiejętności
radzenia sobie w trudnych
sytuacjach społecznych i
gospodarczych.
Aby zapobiec długotrwałemu
pozostawaniu bez pracy tych
beneficjentów i wyeliminować
powyższe bariery młodym
ludziom powinna zostać
zaoferowana pomoc, dzięki
której będą oni zdobywać
umiejętności w poruszaniu się
na rynku pracy oraz podnosić
swoje kwalifikacje. Jak wynika
z naszych doświadczeń i
obserwacji to staże stanowią
szansę na zdobycie
doświadczenia zawodowego
oraz wiedzy praktycznej.

Szczegółowy opis podjętych działań
Instytucja

Zadanie

1
1.2.3 Pomoc młodzieży
rozpoczynającej karierę
zawodową

Wydatkowane środki

Uzyskane efekty
Zwięzła charakterystyka zrealizowanych działań

Rezultaty podjętych działań

2
PUP Szydłowiec

3
Zrealizowano projekt systemowy "Warto chcieć" w
ramach Priorytetu VI Działanie 6.1, Poddziałanie
6.1.3. W ramach projektu aktywizacją zawodową
objęto osoby w wieku do 25 roku życia.

4
W ramach projektu 57 osób odbyło staże, 86 osób
odbyło szkolenia, 14 osób rozpoczęło działalność
gospodarczą, 4 osoby wykonywało pracę w ramach
prac interwencyjnych. W projekcie zaktywizowano
161 osób. Młode osoby zdobyły doświadczenie
zawodowe w ramach odbytych staży, uzupełniły i
nabyły nowe kwalifikacje i umiejętności w ramach
odbytych szkoleń, rozpoczęły własną działalność
gospodarczą, w ramach zatrudnienia subsydiowanego
utrwaliły posiadane i nabyły nowe umiejętności i
doświadczenie zawodowe.

WUP

CIiPKZ
1. W celu przygotowania młodzieży rozpoczynającej
karierę do planowania własnego życia zawodowego i
skutecznego poszukiwania pracy, w ramach
współpracy z Akademickim Biurem Karier UKSW i
SGH w Warszawie, przeprowadzono warsztat
aktywizacyjny z zakresu poradnictwa grupowego.
2. Współorganizowano "Wakacyjną Giełdę Pracy dla
Młodzieży - Lato 2010". Promowano
przedsięwzięcie w środkach masowego przekazu,
przygotowano materiały informacyjne (ulotki,
broszury, plakaty, informacje na stronie internetowej
WUP), udzielono informacji o możliwościach
znalezienia zatrudnienia, kierowano młodzież do
partnerów biorących udział w przedsięwzięciu.

1. Uczestnicy zajęć mieli możliwość poznania
swoich możliwości zawodowych w stosunku do
wymagań rynku pracy i określenia swoich oczekiwań
w stosunku do przyszłej pracy. Poznali sposoby
poszukiwania pracy oraz przygotowali się do
kontaktów z pracodawcą. Dokonując bilansu
dotychczasowych doświadczeń uczyli się
pozytywnych relacji z otoczeniem. W warsztatach
uczestniczyło 25 osób.
2. Pracę podjęło około 1000 młodych osób.

w ramach bieżącej działalności Działania aktywizacyjne będą
kontynuowane w 2011 roku.

Filia w Ciechanowie
1. W celu aktywizacji zawodowej osób do 25 roku
życia, w tym studentów kończących uczelnie, w
ramach współpracy z ABK Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, przeprowadzono
grupowe zajęcia informacyjne dla studentów w
ramach projektu "Już na studiach myśl o pracy".
2. Filia WUP w Ciechanowie była jednym
ze współorganizatorów przedsięwzięcia
dla młodzieży szkolnej pn. Fora edukacyjne "Trafne
rozpoznanie predyspozycji zawodowych i
możliwości ich realizacji podstawą właściwego
wyboru".

1. Uczestnicy zajęć uzyskali informacje o aktualnej
sytuacji na lokalnym, regionalnym, krajowym i
unijnym rynku pracy, zdobyli wiedzę pozwalającą na
aktywne poruszanie się po rynku pracy, poznali
metody aktywnego poszukiwania pracy oraz zasady
właściwej autoprezentacji i dobrego przygotowania
do spotkania z pracodawcą.
W dwóch spotkaniach uczestniczyło 27 osób.
2. Fora odbyły się w trzech powiatach
ciechanowskim, płońskim i żuromińskim. Celem
podjętych działań było dostarczenie młodzieży
wiedzy, która pozwoli bliżej poznać wybierany
zawód, ocenić szansę jego wykonywania, zmniejszyć
ilość nieudanych wyborów. Forum edukacyjnym
towarzyszyło seminarium dla nauczycieli, szkolnych
doradców zawodowych, uczniów i ich rodziców.W
Forach uczestniczyło 2820 osób.

w ramach bieżącej działalności Działania aktywizacyjne będą
kontynuowane w 2011 roku.
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Zalecenia na następny rok

Źródło

5
1 179 000,00 EFS

6

7
Projekt „Warto Chcieć” jest
projektem systemowym
realizowanym od 01.01.2008
do 31.12.2013.

Szczegółowy opis podjętych działań
Instytucja

Zadanie

1
1.2.3 Pomoc młodzieży
rozpoczynającej karierę
zawodową

2
WUP

Wydatkowane środki

Uzyskane efekty
Zwięzła charakterystyka zrealizowanych działań

Rezultaty podjętych działań

3
Filia w Ostrołęce
Zorganizowano IV Młodzieżowe Targi Edukacji i
Pracy, które miały na celu zachęcenie osób
wchodzących na rynek pracy do podejmowania
świadomych wyborów edukacyjnych oraz
propagowanie informacji zawodowej o rynku pracy i
kierunkach kształcenia. W trakcie targów udzielano
indywidualnych informacji zawodowych,
pozyskiwano informacje zawodowe od instytucji
rynku pracy, szkół, uczelni, organizacji
pozarządowych biorących udział w tym
przedsięwzięciu.

4
Informacją zawodową objęto 2000 osób. W targach
obok organizatorów udział wzięli przedstawiciele 40
uczelni wyższych i szkół policealnych, Państwowej
Inspekcji Pracy, Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Filia w Płocku
W szkołach dla dorosłych zorganizowano cykl
spotkań informacyjnych przygotowujących osoby
młode do wejścia na rynek pracy oraz aktywnego
poszukiwania pracy. Podczas spotkań doradcy
zawodowi przekazywali informacje dotyczące:
lokalnego, krajowego i zagranicznego rynku pracy,
oczekiwań pracodawców w stosunku do przyszłych
pracowników, zasad sporządzania profesjonalnych
dokumentów aplikacyjnych oraz autoprezentacji.

W spotkaniach informacyjnych zerealizowanych w
11 szkołach dla dorosłych uczestniczyło 462 osoby
(25 grup).

W ramach bieżącej
działalności.

Działania aktywizacyjne będą
kontynuowane w 2011 roku.

Filia w Siedlcach
1. Wzięła aktywny udział w III Siedleckich Targach
Edukacyjnych „Ku przyszłości zawodowej”, które
odbyły się 18 marca 2010r. pod hasłem przewodnim
„Z przedsiębiorczością na Ty”. Targi adresowane
były do młodzieży szkół średnich. Zorganizowano
projekcję filmów „Czy nadaję się na
przedsiębiorcę?”, „Zakładam firmę”, „Biznes w
praktyce” oraz zajęcia aktywizacyjne i warsztaty
tematyczne: „Od czego zacząć czyli o procedurach
przy zakładaniu własnej firmy”, „Nauka i praca za
granicą”, „Jak zdobyć to czego chcesz, czyli
dlaczego warto wiedzieć kim jestem?” oraz
„Europejski Fundusz Społeczny szansą dla rozwoju
młodych ludzi”.
2. Zorganizowano i przeprowadzono na
Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w
Siedlcach dwudniowe warsztaty ze studentami
pn."Komunikacja bez barier".

1. W warsztatach i zajęciach aktywizacyjnych
uczestniczyło 127 osób, w projekcji filmów
szkoleniowych uczestniczyło 97 osób.
Targi odwiedziło ponad 2 tysiące osób.

W ramach bieżącej
działalności.

Brak.

2. Przeszkolono 34 osoby w 3 grupach.
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Kwota w złotych

Zalecenia na następny rok

Źródło

5

6
3 734,15 FP

7 842 829,48
7
Działania aktywizacyjne będą
kontynuowane w 2011 roku.

Szczegółowy opis podjętych działań
Zadanie

Instytucja

Zwięzła charakterystyka zrealizowanych działań
1
1.2.3 Pomoc młodzieży
rozpoczynającej karierę
zawodową

2
MWK OHP

3
1. Aktywizacja zawodowa młodzieży, pomoc w
określeniu indywidualnych ścieżek edukacyjnozawodowych, opracowaniu IPD. Zadanie było
realizowane przez Centra Edukacji i Pracy
Młodzieży na terenie woj. mazowieckiego.
2. Realizacja projektu "OHP jako realizator usług
rynku pracy" – Priorytet I Działanie 1.3
Poddziałanie 1.3.3 PO KL – Ochotnicze Hufce Pracy
projekty systemowe.
Celem głównym Projektu jest umożliwienie dostępu
młodzieży do kompleksowego, ogólnopolskiego
systemu informacji, poradnictwa zawodowego,
pośrednictwa pracy i szkoleń dla młodzieży.

1.2.4 Integracja zawodowa
osób wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem
społecznym

Wydatkowane środki

Uzyskane efekty

PUP-y: Białobrzegi,
Grodzisk
Mazowiecki,
Kozienice, Lipsko,
Maków
Mazowiecki, Mińsk
Mazowiecki,
Mława, Ostrów
Mazowiecki,
Piaseczno,
Pruszków,
Przysucha, Pułtusk,
Radom, Siedlce,
Sochaczew,
Szydłowiec,
Warszawski
Zachodni, Wołomin,
Wyszków, Zwoleń,
Żuromin.

W ramach integracji zawodowej osób wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym podjęto
działania nakierowane na udzielenie wsparcia w
wypracowaniu aktywnej postawy w stosunku do
poszukiwania i podjęcia zatrudnienia.

PUP Maków
Mazowiecki

Realizowano program "Chrońmy nasze lasy",
którego celem było wspieranie aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych i tworzenie miejsc
pracy w oparciu o przyrodnicze i geograficzne
zasoby regionu a także umacnianie idei
regionalizmu. Uczestnicy projektu- mieszkańcy
powiatu makowskiego wykonywali prace na rzecz
poprawy atrakcyjności turystycznej i estetycznej
swoich gmin. Aktywizacja zawodowa osób
bezrobotnych realizowana w ramach projektu
skupiała się przede wszystkim na organizacji robót
publicznych.

Rezultaty podjętych działań
4
1. Młodzież uczestniczyła w grupowym poradnictwie
zawodowym, poradnictwie indywidualnym,
informacji grupowej oraz indywidualnej, korzystała z
usług pośrednictwa pracy, uczestniczyła w targach i
giełdach pracy. Pomocy udzielono 62.227 osobom do
25 roku życia.
2. W ramach projektu w 2010 r. utworzono
na Mazowszu Punkt Pośrednictwa Pracy w Lipsku i
w Węgrowie.
Z usług Młodzieżowych Centrów Kariery skorzystało
161 osób i PPP 103 osoby (dodatkowo 7070
uczestników pozaprojektowych).
Łącznie na Mazowszu funkcjonuje 8 jednostek
utworzonych w ramach projektu - sieć
Młodzieżowych Centrów Kariery (Bielsk,
Myszyniec, Przasnysz) i Punktów Pośrednictwa
Pracy (Warszawa, Lipsko, Przasnysz, Węgrów,
Sierpc).
Zaktywizowano 13.866 osób poprzez :
a) udział w: szkoleniach (1765 osób), studiach
podyplomowych (32 osoby), zajęciach Klubu Pracy
(488 osób),spotkaniach indywidualnych i grupowych
z zakresu poradnictwa zawodowego 2486 osób),
b) zatrudnienie w ramach: prac interwencyjnych
(1032 osoby), robót publicznych ( 1238 osób), prac
społecznie-użytecznych (1465 osób), staży (3453
osoby), samozatrudnienia ( 1229 osób),
doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy (563
osoby), kontraktu socjalnego ( 5 osób)
c)dofinansowanie poprzez zwrot kosztów: dojazdu
(19 osób), badań lekarskich (30 osób), opieki nad
dzieckiem ( 4 osoby).

W ramach robót publicznych zatrudniono 24 osoby
po 50 roku życia. Efektem pracy tych osób było:
zachowanie lasu jako elementu krajobrazu
naturalnego, prowadzenie gospodarki leśnej,
szczególna ochrona powierzchni leśnych pełniących
rolę lasów ochronnych, udostępnienie i częściowe
przystosowanie kompleksów leśnych
do lokalnych potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych.
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Kwota w złotych

Zalecenia na następny rok

Źródło

5
6
553 457,38 1. EFS, budżet państwa

2. W ramach bieżącej
działalności.

7
1. Projekt realizowany jest w
latach 2009 - 2013.

2. Działania będą
kontynuowane w 2011 roku.

78 664 928,77 FP, EFS, PFRON

Działania aktywizacyjne będą
kontynuowane w 2011 roku.

385 218,70 FP, budżet jst

Działania aktywizacyjne będą
kontynuowane w 2011 roku.

Szczegółowy opis podjętych działań
Zadanie

Instytucja

Zwięzła charakterystyka zrealizowanych działań
1
1.2.4 Integracja zawodowa WUP
osób wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem
społecznym

2

Wydatkowane środki

Uzyskane efekty
Rezultaty podjętych działań

3
CIiPKZ
Kontynuując współpracę z Klubem Aktywnego
Poszukiwania Pracy funkcjonującym przy Ośrodku
Pomocy Społecznej Warszawa Praga Południe,
przeprowadzono dla uczestników realizowanego
przez OPS programu "Powrót do życia" warsztaty pt.
"Wyspa skarbów - odkryj swój potencjał zawodowy".

4
W dwudniowych warsztatach z zakresu poradnictwa
grupowego uczestniczyło 12 osób, które miały
możliwość poznania swoich możliwości
zawodowych w stosunku do wymagań rynku pracy,
określenia posiadanych umiejętności, preferencji i
zainteresowań zawodowych, dokonania bilansu
dotychczasowych doświadczeń.

Filia w Ostrołęce
1. W 11 gminach regionu ostrołeckiego
zorganizowano Dni Aktywności Zawodowej,
podczas których udzielano indywidualnej i grupowej
informacji zawodowej osobom, które z uwagi na
długotrwałe pozostawanie bez pracy oraz trudności
finansowe, mają utrudniony dostęp do informacji: o
wolnych miejscach pracy stałej i subsydiowanych
miejscach zatrudnienia, szkoleniach, prawach i
obowiązkach osób bezrobotnych oraz wynikających
z nawiązania stosunku pracy.
2. Przeprowadzono zajęcia z zakresu grupowej
informacji zawodowej, których uczestnikami były
osoby osadzone w Areszcie Śledczym w Ostrołęce
oraz Zakładzie Karnym w Przytułach. Celem zajęć
było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
oraz ułatwienie powrotu na rynek pracy.
3. Przeprowadzono trzykrotnie sześciomodułowe
zajęcia z zakresu grupowego poradnictwa
zawodowego dla uczestników Klubu Pracy w
Ostrowi Mazowieckiej w celu przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu osób długotrwale
bezrobotnych, korzystających z pomocy ośrodków
pomocy społecznej.

1. Informacją zawodową objęto 360 osób.
2. Poradnictwem zawodowym objęto 28 osób
(2 grupy).
3. Poradnictwem zawodowym objęto 36 osób.
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Kwota w złotych
5

Zalecenia na następny rok

Źródło
6
W ramach bieżącej
działalności.

7
Działania aktywizacyjne będą
kontynuowane w 2011 roku.

W ramach bieżącej
działalności.

Działania aktywizacyjne będą
kontynuowane w 2011 roku.

Szczegółowy opis podjętych działań
Zadanie

1
1.2.4 Integracja zawodowa WUP
osób wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem
społecznym

Instytucja
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Wydatkowane środki

Uzyskane efekty
Zwięzła charakterystyka zrealizowanych działań

Rezultaty podjętych działań

3
Filia w Płocku
1. Zorganizowano spotkania dla osób osadzonych w
Zakładzie Karnych w Płocku, które przygotowują się
do opuszczenia zakładu karnego w celu
przygotowania ich do ponownego wejścia na rynek
oraz samodzielnego i aktywnego poszukiwania
zatrudnienia. Uczestnicy mieli możliwość
zapoznania się z lokalnym, krajowym i
zagranicznym rynkiem pracy w kontekście własnych
predyspozycji zawodowych oraz poznania wymagań
pracodawców w stosunku do przyszłych
pracowników, a także aktywnymi metodami
poszukiwania pracy. Na bieżąco udzielano porad
indywidualnych.
2. Przeprowadzono cykl zajęć warsztatowych na
rzecz pełnoletnich wychowanków Ośrodka
Opiekuńczo - Wychowawczego w Płocku, które
obejmowały tematykę wejścia na rynek pracy,
poznania własnego potencjału, odkrycia
umiejętności zawodowych oraz aktywnego
poszukiwania zatrudnienia.

4
1. Zorganizowano 10 spotkań w ramach grupowej
informacji zawodowej i porad grupowych w których
udział wzięły 73 osoby.
2. Zorganizowano 4 spotkania w ramach poradnictwa
grupowego dla 10 osób.

Filia w Radomiu
1. Przeprowadzono modułowe zajęcia integracyjne i
aktywizacyjne z osobami skazanymi i osadzonymi,
przygotowanymi do opuszczenia zakładu po odbyciu
kary w Areszcie Śledczym w Radomiu.
2. W ramach współpracy z MOPS w Radomiu przy
realizacji projektu "Klub Integracji Społecznej i
Samopomocy" realizowano usługi obejmujące
reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
3. W ramach współpracy z ZDZ w Kielcach Oddział
w Radomiu realizowano projekt partnerski "
Lodołamacze stereotypów - aktywizacja zawodowa i
społeczna osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym" w ramach Poddziałania 7.2.1. PO KL.
4. Zorganizowano Radomskie Forum "Wszyscy
Równi", poświęcone integracji oraz aktywizacji
zawodowej osób niepełnosprawnych wchodzących
na rynek pracy. Uczestnikami była głównie młodzież
ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. J. Korczaka w Radomiu, a także podopieczni
Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu
"Nadzieja".

1. Przeprowadzone zajęcia dotyczyły: kształtowania
aktywnych postaw na rynku pracy, kreowania działań
przedsiębiorczych, diagnozy potencjału i preferencji
zawodowych. W zajęciach uczestniczyły 34 osoby.
2. Przeprowadzono: cykl zajęć z zakresu aktywizacji
zawodowej (badanie preferencji zawodowych,
kształtowanie pro aktywnych postaw na rynku pracy,
kreowanie działań przedsiębiorczych, szkolenie wg
programu "Spadochron"), obsługę Punktu
Informacyjno-Konsultacyjnego, indywidualne
wsparcie doradcze.W zajęciach udział wzięło 27
osób.
3. W ramach podjętych działań przeprowadzono
zajęcia grupowe z zakresu aktywizacji zawodowej
(badanie preferencji zawodowych, kształtowanie pro
aktywnych postaw na rynku pracy, kreowanie działań
przedsiębiorczych, poznanie nowoczesnych metod i
technik poszukiwania pracy) oraz indywidualne
wsparcie doradcze i psychologiczne. W zajęciach
udział wzięło 136 osób. Każdy uczestnik projektu
brał udział w 20 godzinnych zajęciach grupowego
poradnictwa zawodowego oraz w wymiarze 3 godzin
na osobę w indywidualnym poradnictwie
zawodowym (stworzenie Indywidualnego Planu
Działania)
4. W Forum uczestniczyło 100 osób.
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Kwota w złotych
5

Zalecenia na następny rok

Źródło
6
W ramach bieżącej
działalności.

6 391,00 FP

7
Działania aktywizacyjne będą
kontynuowane w 2011 roku.

Działania aktywizacyjne będą
kontynuowane w 2011 roku.
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1
2
1.2.4 Integracja zawodowa MJWPU
osób wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem
społecznym

3
W ramach pomocy osobom wykluczonym i
zagrożonych wykluczeniem społecznym podpisano
52 umowy o wartości 30,99 mln zł, co stanowi
22,52% wartości alokacji na to działanie. Ogłoszono
konkurs otwarty 1/POKL/7.2.1/2010 o wartości
alokacji 20 mln. Wartość 272 wniosków wyniosła
ok. 281 mln PLN i przekroczyła 14-krotnie dostępną
wartość alokacji. W ramach konkursu zdecydowaną
większość stanowiły typy projektów dotyczące
kursów i szkoleń umożliwiających nabycie,
podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji
zawodowych (142 projekty) oraz projekty dotyczące
poradnictwa psychologicznego, psychospołecznego
lub zawodowego, prowadzącego do integracji
społecznej i zawodowej (132 projekty). Najmniejsze
zainteresowanie stanowiły projekty dotyczące
działań prowadzących do poszukiwania i testowania
długookresowych źródeł finansowania utworzonych
aktywnych form integracji społecznej (7 projektów).

4
Udział w projektach ukończyły 3203 osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym, 891 osób
otrzymało wsparcie w ramach instytucji ekonomii
społecznej. Wsparcie uzyskały centra integracji
społecznej, kluby integracji społecznej, podmioty
działające na rzecz aktywizacji społecznozawodowej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.

1.2.5 Promowanie
zatrudnienia osób
niepełnosprawnych

W ramach integracji społecznej i zawodowej osób
niepełnosprawnych udzielono pomocy osobom
niepełnosprawnym w likwidacji barier
utrudniających wejście na powrót na otwarty rynek
pracy poprzez aktywizację zawodową z
wykorzystaniem dostępnych usług i instrumentów
rynku pracy.

Osoby dotknięte niepełnosprawnością uczestniczyły
w szkoleniach (193 osoby), stażach (355 osób),
pracach interwencyjnych (74 osoby), pracach
społecznie użytecznych (147 osób), robotach
publicznych (136 osób), w zatrudnieniu w ramach
doposażenia stanowisk pracy (24 osoby), uzyskały
środki na podjęcie działalności gospodarczej (83
osoby), skorzystały z poradnictwa zawodowego (615
osób). W zajęciach aktywizacyjnych w ramach Klubu
Pracy uczestniczyły 22 osoby, zaś 52 osoby uzyskały
stałe zatrudnienie.

PUP Gostynin,
Grodzisk Maz.,
Kozienice, Lipsko,
Mińsk Maz., Mława,
Ostrów Maz.,
Otwock, Płock
MUP, Płock PUP,
Pruszków,
Przasnysz,
Przysucha, Pułtusk,
Radom,
Siedlce,
Sochaczew,
Sokołów Podl.,
Szydłowiec,
Warszawski
Zachodni,
Wołomin, Wyszków,
Żuromin, Żyrardów
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Kwota w złotych

Zalecenia na następny rok

Źródło

5
6
21 287 088,88 EFS, budżet państwa, budżet
jst, inne krajowe środki
publiczne

7 842 829,48 FP, EFS, PFRON

7
brak zaleceń

brak zaleceń

Szczegółowy opis podjętych działań
Instytucja

Zadanie

1
1.2.5 Promowanie
zatrudnienia osób
niepełnosprawnych

Wydatkowane środki

Uzyskane efekty
Zwięzła charakterystyka zrealizowanych działań

Rezultaty podjętych działań

2
Urząd Pracy
m. st. Warszawy

3
Propagowano wśród pracodawców ideę zatrudniania
osób niepełnosprawnych w czasie konferencji
"Partnerstwo lokalne na rzecz przedsiębiorczości
targów Pracy i Przedsiębiorczości Warszawa 2010,
spotkania w Niemieckiej Izbie Przemysłowo
Handlowej, debaty w siedzibie Konfederacji
Pracodawców Polskich, spotkania z członkami
Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, spotkania
z Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości
oraz w czasie indywidualnych spotkań z
pracodawcami.

4
Dzięki nawiązanej współpracy z pracodawcami i
organizacją pozarządową (Fundacja Pomocy
Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej
koniku") zorganizowano staże oraz tworzono
stanowiska pracy z częściową refundacją kosztów
wyposażenia dla osób z niepełnosprawnością.
Opracowano szczegółowe zasady przyznawania
środków na podjęcie działalności gospodarczej
osobom niepełnosprawnym bezrobotnym i
poszukującym pracy niepozostającym w zatrudnieniu
ze środków PFRON. Nawiązano współpracę z
organizacjami pozarządowymi i utrzymano stały
przepływ informacji o działaniach, z których mogą
korzystać osoby niepełnosprawne.
Pozyskano 2404 wolne miejsca pracy dla osób
niepełnosprawnych. Podpisano 13 umów o
przyznaniu środków na podjęcie działalności
gospodarczej ze środków PFRON. Zorganizowano 93
spotkania indywidualne z pracodawcami z otwartego
rynku pracy oraz 6 spotkań grupowych z
pracodawcami z otwartego rynku pracy.

WUP

Filia w Płocku
Zorganizowano IV edycję Targów Pracy Osób
Niepełnosprawnych w Płocku w celu integracji
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
przygotowania ich do ponownego wejścia na rynek
pracy, a także kształtowania pozytywnej postawy
wobec poszukiwania pracy.

Targi odwiedziło ponad 1000 osób oraz 45
wystawców. Integralną częścią Targów była loteria z
nagrodami dla osób niepełnosprawnych, wystąpienia
i prelekcje zaproszonych gości, prezentacja wyrobów
artystycznych mieszkańców domów pomocy
społecznej oraz uczestników warsztatów terapii
zajęciowej, występ teatru zdarzeń niecodziennych
grupy teatralnej Środowiskowego Domu Pomocy.

Filia w Siedlcach
Targi skupiły ponad 50 wystawców i około 1000
W ramach VII Siedleckich Targów Pracy wspólnie z osób odwiedzających. Łącznie przedstawiono ponad
PUP w Siedlcach, Collegium Mazowia Innowacyjna 1900 ofert pracy w kraju i za granicą.
Szkoła Wyższa oraz Uniwersytetem PrzyrodniczoHumanistycznym zorganizowano Targi Aktywizacji
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. W ramach
targów odbyło się spotkanie "Twoje prawa do
normalnego życia - informacje dla osób
niepełnosprawnych".
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Kwota w złotych

Zalecenia na następny rok

Źródło

5
6
2 619 011,80 FP, EFS, PFRON

7
W związku z propagowaniem
wśród osób niepełnosprawnych
idei samozatrudnienia i
organizowania spółdzielni
socjalnych bardzo istotne staje
się jednoczesne informowanie
o konsekwencjach podjęcia
własnej działalności
gospodarczej oraz dokładne
weryfikowanie wniosków o
przyznanie środków.
Zjawisko niepodejmowania
zatrudnienia przez osoby
niepełnosprawne jest wynikiem
uzależnienia wypłaty
świadczenia od rejestracji w
urzędzie pracy, podejmowanie
pracy bez umowy i
konieczność zapewnienia sobie
ubezpieczenia zdrowotnego.
Nie bez znaczenia są
wygórowane oczekiwania osób
niepełnosprawnych w stosunku
do pracodawcy i warunków
pracy. Pracodawcy decydują
się na zatrudnienie osoby
niepełnosprawnej najczęściej
ze względu na możliwość
skorzystania ze środków
PFRON.

W ramach bieżącej
działalności.

Działania aktywizacyjne będą
kontynuowane w 2011 roku.

W ramach bieżącej
działalności.

brak zaleceń

Szczegółowy opis podjętych działań
Zadanie

1
1.2.5 Promowanie
zatrudnienia osób
niepełnosprawnych

Instytucja

Wydatkowane środki

Uzyskane efekty
Zwięzła charakterystyka zrealizowanych działań

Rezultaty podjętych działań

3
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia
Nauczycieli
1. Przeprowadzono szkolenia dla kadry
pedagogicznej szkół przysposabiających do pracy i
popularyzację pakietu dydaktycznego "To warto
wiedzieć". Realizacja działania w części dotyczącej
szkoleń przebiegała w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem "Dać szansę"- Samodzielnego Koła
Terenowego 102 Społecznego Towarzystwa
Oświatowego w Warszawie.
2. Zatrudnienie wspierane. Przygotowywano
młodzież do pełnienia roli pracownika, angażując ją
do wykonywania prostych prac biurowych na rzecz
MSCDN.

4
1. Przeszkolono 25 nauczycieli szkół
przysposabiających do pracy i przekazano 50
pakietów edukacyjnych "To warto wiedzieć" dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną uczącą
się w szkołach na terenie Płocka i okolic.
Podwyższenie poziomu edukacji w szkołach
przysposabiających do pracy.

MUW

Skontrolowano działalność zakładów pracy
chronionej w przedmiocie wypełniania warunków i
obowiązków określonych w ustawie o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.

Przeprowadzono 11 kontroli problemowych oraz 4
doraźne. W roku 2010 nie został zakończony etap
pierwszorazowych kontroli we wszystkich zakładach
pracy chronionej zlokalizowanych na terenie
województwa mazowieckiego. Główną przyczyną
opóźnienia był brak wystarczającej obsady kadrowej.
Zadanie kontroli zakładów pracy chronionej, w
ramach zmiany struktury organizacyjnej MUW,
zostało przejęte z Wydziału Polityki Społecznej
(dalej WPS) przez Wydział Kontroli i Audytu (dalej
WKA). W związku z faktem przejścia tylko 1
pracownika oraz 1 wakatu – łącznie 2 stanowisk
realizujących ww. kontrole koniecznym było
przeszkolenie pracowników WKA do realizacji
zadania kontroli ZPCH oraz przeprowadzenie naboru
na przekazane przez WPS 1 etat. Ww. działania w
konsekwencji spowodowały opóźnienie w realizacji
zadań kontrolnych oraz zmniejszenie liczby
kontrolowanych jednostek.

MJWPU

W ramach wdrażania Poddziałania 7.1.1 PO KL
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy społecznej ogłoszono jeden konkurs
o alokacji 50 mln zł.
Wpłynęły 242 wnioski z ośrodków pomocy
społecznej o łącznej wartości dofinansowania 38,81
mln zł. Wszystkie wnioski przeszły ocenę formalną,
6 wnioskodawców wycofało się z oferowanego im
dofinansowania o łącznej wartości 612,1 tys. zł.

Podpisano 23 umowy o dofinansowanie oraz
aneksowano 208 umów o łącznej wartości
dofinansowania 106,2 mln zł, co stanowi 73%
alokacji zaangażowanej od początku okresu
programowania. Rozliczono środki o wartości 76,56
mln zł, co stanowi 55% całości alokacji
poddziałania 7.1.1. Udział w projekcie dotyczącym
aktywnej integracji zakończyło 4.793 klientów
instytucji pomocy społecznej. Efekty jakościowe wzbudzenie motywacji, aktywizacja zawodowa osób
zagrożonych bezrobociem, wykluczeniem,
podniesienie samooceny, ułatwienie dostępu do
poradnictwa i informacji.

2
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Mazowieckiego Departament
Edukacji Publicznej
i Sportu

Kwota w złotych
5

Źródło
6
W ramach bieżącej
działalności.

7
1. Rozszerzenie działania na
pozostały obszar woj.
mazowieckiego. W tym celu
planowane jest złożenie
wniosku projektowego do
MPiPS. "To warto wiedzieć.
Wyrównywanie szans osób
niepełnosprawnych poprzez
podniesienie kwalifikacji
nauczycieli do pracy z osobami
niepełnosprawnymi.
2. Kontynuacja działania
w ramach współpracy MSCDN
- Wydział w Warszawie ze
Stowarzyszeniem "Dać Szansę"
Samodzielnego Koła
Terenowego 102 STO.

W ramach bieżącej
działalności.

Nie zgłoszono ww. zadania na
rok 2011.

2. Cotygodniowe zlecanie prac pomocniczych dla 5
podopiecznych Stowarzyszenia "Dać szansę".

22

Zalecenia na następny rok

53 919 878,30 EFS, budżet państwa, budżet
jst, krajowe środki prywatne,
inne krajowe środki publiczne

brak zaleceń

Szczegółowy opis podjętych działań
Instytucja

Zadanie

Zwięzła charakterystyka zrealizowanych działań
1
1.2.6 Aktywizacja
mieszkańców obszarów
wiejskich

1.2.7 Wsparcie małych i
średnich przedsiębiorstw

Wydatkowane środki

Uzyskane efekty
Rezultaty podjętych działań

2
PUP Mińsk
Mazowiecki

3
Zaktywizowano bezrobotnych i poszukujących pracy
ze wsi przy wykorzystaniu usług i instrumentów
rynku pracy przewidzianych w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Zorganizowano Gminne Targi Pracy w Siennicy
umożliwiając poszukującym pracy nawiązanie
bezpośredniego kontaktu z firmami oferującymi
zatrudnienie.

ARM SA

Realizacja projektu "Rolnik w systemie
ratownictwa" w ramach Działania 8.1.2 PO KL
skierowanego do osób zamieszkałych
na terenie woj. mazowieckiego, spełniających
kryterium osób odchodzących z rolnictwa. Głównym
celem projektu jest umożliwienie zwiększenia
zdolności do podjęcia zatrudnienia poza sektorem
rolnym osobom, które chcą odejść z rolnictwa.
Uczestnicy projektu są obejmowani wsparciem w
postaci zakładania i prowadzenia własnej
działalności gospodarczej oraz z zakresu
kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Mińsk Mazowiecki

Promowano samozatrudnienie poprzez:
- organizację warsztatów przedsiębiorczości "Start ze
wspomaganiem",
- przyznawanie jednorazowo środków na podjęcie
działalności gosp.,
- udzielanie informacji nt. Fundacji Małych i
Średnich Przedsiębiorstw, MRFP, Funduszu Mikro,
- refundację kosztów wyposażenia stanowisk pracy,
prace interwencyjne, staże.

WUP

WRPRP
W 2010 r. nie podejmowano żadnych działań ze
Projekt z Poddziałania 8.1.1 PO KL "Dojrzali
względu na przesunięcie realizacji projektu.
kompetentni w pracy" - zmianie uległ okres
realizacji od 01.01.2011 do 30.06.2012 w związku z
przedłużającą się oceną merytoryczną.

Kwota w złotych

Zalecenia na następny rok

Źródło

4
Efekty działań:
- środki na podjęcie działalności gospodarczej - 124
osoby
- zatrudnienie na stanowiskach utworzonych w
ramach refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy - 57 osób
- szkolenia - 181 osób
studia podyplomowe - 1 osoba
staż - 324 osoby
prace interwencyjne - 62 osoby
roboty publiczne - 59 osób
prace społecznie użyteczne - 3 osoby
stypendium na kontynuację nauki - 1 osoba
zwrot kosztów przejazdu - 7 osób
dodatek aktywizacyjny- 102 osoby
kontrakt socjalny - 6 osób
pokrycie kosztów badań lekarskich - 14 osób
W Gminnych Targach Pracy w Siennicy udział
wzięło 8 pracodawców.
Wsparciem w ramach projektu w 2010 r. objęto 624
osoby.
Tytuł ratownika uzyskało 609 osób.

5
6 900 461,00 FP, EFS

1 859 263,33 EFS, budżet państwa

Termin zakończenia projektu
31.07.2011 r.

Osiągnięte efekty:
- warsztaty przedsiębiorczości "Start ze
wspomaganiem" - 135 osób,
- rozpoczęcie dział. gosp. - 263 osób,
- 69 przedsiębiorcom refundowano koszty
wyposażenia stanowisk pracy,
- prace interwencyjne - 100 przedsiębiorców,
- szkolenie z zakresu podstaw przedsiębiorczości - 50
osób.

7 076 234,00 EFS, PEFRON, FP

brak zaleceń
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6

7
brak zaleceń

W 2011 roku rozpoczną się
szkolenia dla 420 osób
powyżej 45 roku życia.

Szczegółowy opis podjętych działań
Zadanie

Zwięzła charakterystyka zrealizowanych działań
1
1.2.7 Wsparcie małych i
średnich przedsiębiorstw

2
WUP

Wydatkowane środki

Uzyskane efekty

Instytucja

3
Filia w Ciechanowie
Projekt "Inicjatywa w kadry gwarancją skutecznego
zarządzania" z Poddziałania 8.1.1 PO KL - nie
rozpoczęto realizacji.
Filia w Płocku
Realizacja projektu "Akademia strażaka" z
Poddziałania 8.1.1 PO KL w partnerstwie z WORD
w Warszawie

Filia w Radomiu
Współrealizacja projektu partnerskiego w ramach
Poddziałania 8.1.1 PO KL "Akademia Policjanta"
w partnerstwie z WORD w Warszawie

Rezultaty podjętych działań
4
Z powodu braku środków finansowych realizację
projektu przesunięto na rok 2011.

Kwota w złotych
5

80 633 999,78

WUP jest partnerem
bezfinansowym

Okres realizacji projektu
marzec 2010 - kwiecień 2011

WUP jest partnerem
bezfinansowym

Okres realizacji projektu
01.02.2010 - 31.12.2010

Realizowano zadania promujące i wspierające
rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia. W
ramach wsparcia dla osób zmierzających rozpocząć
działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców i
pracodawców tworzących nowe miejsca pracy
udzielono: pomocy doradców zawodowych,
przyznawano jednorazowo środki na podjęcie
działalności gospodarczej osobom bezrobotnym,
refundowano pracodawcom koszty wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy, organizowano: prace
interwencyjne, szkolenia, warsztaty.

Priorytet II

Suma wydatkowanych
środków (w zł):

Zadanie 2.1 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą
PUP Przysucha,
Grójec, Płock,
Gostynin,
Żyrardów, Otwock,
Sierpc, Mława
Pruszków, Błonie,
Sochaczew, Siedlce,
Piaseczno, Ostrów
Maz., Płock, Mińsk
Maz., Pułtusk

7
Okres realizacji projektu
01.09.2011 - 31.07.2012

Suma wydatkowanych
środków (w zł):

Priorytet II. Sprawny rynek pracy

2.1. Wsparcie dla osób
zamierzających rozpocząć
działalność gospodarczą

Źródło
6

- przeprowadzono cykl 22 zjazdów
z ratownictwa medycznego,
- przeszkolono 14 grup z kierowania ruchem
drogowym,
-szkolenia z zakresu ratownictwa medycznego
ukończyło 180 strażaków,
- szkolenia z zakresu kierowania ruchem drogowym
ukończyło 420 osób.
W ramach projektu zrealizowano 4 szkolenia:
- ratownictwo medyczne - 180 osób
- kontrola tachografów - 70 osób
- nauka jazdy kat. A, C, D - 100 osób
- doskonalenie techniki jazdy - 270 osób

Zalecenia na następny rok

W wyniku podjętych działań:
- 365 osób uzyskało wsparcie doradcy zawodowego,
- przyznano jednorazowo środki na podjęcie
działalności gospodarczej dla 3079 osób,
- dokonano refundacji wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy dla 935 osób,
- skierowano na prace interwencyjne 6 osób,
- przeprowadzono szkolenia z zakresu
przedsiębiorczości - 427 osób,
- w warsztatach „Start ze wspomaganiem” wzięło
udział 135 osób.
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80 461 070,78
Zadanie 2.1
71 748 821,99 FP, EFS, PFRON

brak zaleceń

Szczegółowy opis podjętych działań
Instytucja

Zadanie

1
2.1. Wsparcie dla osób
zamierzających rozpocząć
działalność gospodarczą

2
WUP

Wydatkowane środki

Uzyskane efekty
Zwięzła charakterystyka zrealizowanych działań

Rezultaty podjętych działań

3
CIiPKZ
1. W siedzibie WUP w Warszawie, w PUP w
Piasecznie, a także podczas Targów Pracy i
Przedsiębiorczości oraz Dni Otwartych WUP
zorganizowano grupowe spotkania informacyjne
"Pierwsze kroki we własnym biznesie". Celem
działania było dostarczenie osobom bezrobotnym i
poszukującym pracy oraz innym zainteresowanym
wiedzy z zakresu przedsiębiorczości oraz
popularyzacja postaw przedsiębiorczych i
samozatrudnienia.
2. Podjęto działania mające na celu przygotowanie
doradcy zawodowego do przeprowadzenia
warsztatów z zakresu przedsiębiorczości.
3. Zaktualizowano i wydano broszurę informacyjną
"Pierwsze kroki w biznesie. Przewodnik
początkującego przedsiębiorcy". Opracowano i
wydano broszurę "Zakładam firmę. Poradnik dla
osób rejestrujących działalność gospodarczą".
4. Zaktualizowano i wydano broszurę informacyjną
"Elastyczne formy zatrudnienia", zawierającą
informacje na temat umów cywilno-prawnych i
innych alternatywnych możliwości świadczenia
pracy.
WRPRP
Realizowano trzy projekty z Działania 6.2 PO KL
współfinansowanego ze środków EFS:
1. "Przedsiębiorczość szansą dla kobiet", którego
celem było zwiększenie samozatrudnienia wśród
kobiet wchodzących /powracających na rynek pracy
po okresie wychowywania dziecka oraz rozwijanie
idei przedsiębiorczości wśród kobiet, które po
urodzeniu dziecka pragnęły wejść/powrócić na rynek
pracy i założyć własną działalność.
2."Własna firma - Twoją szansą", którego celem
jest promocja przedsiębiorczości oraz aktywne
wspieranie samozatrudnienia poprzez
zarejestrowanie nowych mikroprzedsiębiorstw.
3."Kierunek - Własna Firma", którego celem jest
promocja przedsiębiorczości oraz aktywne
wspieranie samozatrudnienia . W/w programy
realizowane są na terenie subregionu warszawskiego
obejmującego 16 powiatów: garwoliński, grodziski,
grójecki, legionowski, miński, nowodworski,
otwocki, piaseczyński, pruszkowski, pułtuski,
sochaczewski, warszawsko-zachodni, węgrowski,
wołomiński, wyszkowski, żyrardowski.

4
1. Działaniem objęto 387 osób (10 grup), które
zdobyły wiedzę na temat zakładania działalności
gospodarczej i źródeł pozyskiwania środków
finansowych na jej rozpoczęcie.
2. Doradca wziął udział w 5-dniowym szkoleniu oraz
w 2-dniowym seminarium. Przygotowano projekt
konspektu warsztatów przedsiębiorczości.
3. Wydano 7000 sztuk dwóch broszur
popularyzujących samozatrudnienie.
4. Wydano 2000 sztuk broszury popularyzującej
wiedzę na temat możliwych form zatrudnienia.

1. 30 uczestniczek Projektu uzyskało dokument
potwierdzający ukończenie szkolenia i doradztwa w
zakresie podstawowym i specjalistycznym, uzyskało
podstawowe wsparcie pomostowe. Uczestniczki
otrzymały środki finansowe na rozwój firmy i
powstało 30 mikroprzedsiębiorstw.
2. 29 uczestników Projektu uzyskało dokument
potwierdzający ukończenie szkolenia i doradztwa w
zakresie podstawowym i specjalistycznym, uzyskało
podstawowe wsparcie pomostowe oraz otrzymało
środki finansowe na rozwój firmy w wysokości 80%
wnioskowanej kwoty wsparcia. Powstało 29
mikroprzedsiębiorstw.
3. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji
do projektu "Kierunek własna firma" wpłynęło 129
formularzy rekrutacyjnych. Dkonano oceny
formalnej formularzy.
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Kwota w złotych
5
12 585,00 FP

Zalecenia na następny rok

Źródło
6

3 007 884,16 EFS, budżet państwa

7
Działania aktywizacyjne będą
kontynuowane w 2011 roku.

1. Termin realizacji projektu
X.2009-V.2011.
2. Termin realizacji projektu
VI.2010-I.2012.
3. Termin realizacji projektu
X.2010-V.2012.

Szczegółowy opis podjętych działań
Instytucja

Zadanie

1
2.1. Wsparcie dla osób
zamierzających rozpocząć
działalność gospodarczą

2
WUP

Wydatkowane środki

Uzyskane efekty
Zwięzła charakterystyka zrealizowanych działań

Rezultaty podjętych działań

3
Filia w Ciechanowie
1. Rozpoczeto realizację projektu ,,Akademia
Przedsiębiorczości IV” w ramach działania 6.2. PO
KL. Zrealizowano następujące formy wsparcia:
poradnictwo zawodowe; szkolenie w zakresie ABC
przedsiębiorczości; pomoc finansowa (wsparcie
pomostowe oraz jednorazowa dotacja inwestycyjna);
bezpłatne indywidualne usługi doradcze.
2. Rozpoczęto realizację projektu systemowego
"Akademia Przedsiębiorczości V", w ramach
działania 6.2. PO KL. Kompleksowym wsparciem
objętych zostanie 37 uczestników z subregionu
ciechanowskiego, którzy rozpoczną działalność
gospodarczą.
3. Rozpoczęto realizację projektu systemowego
"Samozatrudnienie skutecznym sposobem na
bezrobocie" w ramach Poddziałania 8.1.2 PO KL.
Projekt skierowany do 500 osób zwolnionych lub
zagrożonych zwolnieniami z przyczyn związanych z
procesami adaptacyjnymi i modernizacyjnymi z
terenu województwa mazowieckiego.

4
1. Wypłacono 6 rat podstawowego wsparcia
pomostowego, w miesiącu grudniu rozpoczęto
udzielanie specjalistycznych usług doradczych z
zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,
wypłacono 39 dotacji inwestycyjnych,
przeprowadzono kontrole u 3 mikroprzedsiębiorców
którym rozliczono przedsięwzięcia inwestycyjne,
prowadzono promocję projektu poprzez informację
na stronie internetowej oraz artykuły w biuletynie
„Mazowiecki Rynek Pracy”.
2. Zakończono rekrutację uczestników projektu
(formularze rekrutacyjne złożyły 123 osoby).
Powołano komisję rekrutacyjną która wybrała 37
uczestników. Przeprowadzono promocję w mediach.
3. Przygotowano niezbędne regulaminy i formularze
rekrutacyjne, ogłoszono terminy naboru, zakupiono
sprzęt komputerowy i materiały biurowe, wynajęto
lokal na biuro, promowano projekt w środkach
masowego przekazu.

5
6
800 500,00 EFS, budżet państwa

Filia w Ostrołęce
1. Kontynucja projektu "Własna firma
z Europejskim Funduszem Społecznym"
w ramach działania 6.2 PO KL, którego celem jest
wsparcie inicjatyw zmierzających
do utworzenia nowych miejsc pracy przez
30 osób zamieszkałych w powiatach: ostrołęcki,
makowski, ostrowski, przasnyski
i miasto Ostrołęka.
2. Rozpoczęto realizację projektu "Własna
Działalność - załóż firmę z WUP"
w ramach działania 6.2 PO KL, skierowanego do
mieszkańców powiatów: makowskiego,
ostrowskiego, przasnyskiego, ostrołęckiego i miasta
Ostrołęki, mającego na celu wsparcie inicjatyw
zmierzających do utworzenia przez 40 osób
działalności gospodarczej.
3. Podjęto działania na rzecz realizacji projektu
"Załóż firmę z WUP" w ramach działania 6.2 PO
KL. Projektu dla mieszkańców powiatów:
makowskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego,
przasnyskiego i miasta Ostrołęki w celu wsparcia
inicjatyw zmierzających do utworzenia przez 70
osób nowych działalności gospodarczych.

1. Wypłacono 27 uczestnikom projektu pierwszej i
drugiej transzy dotacji inwestycyjnej. Kontynuowano
udzielanie podstawowego wsparcia pomostowego 28
uczestnikom projektu. Udzielono przedłużonego
wsparcia pomostowego 16 uczestnikom projektu.
Blok szkoleniowo doradczy ukończyło 28
uczestników projektu. Działalność gospodarczą
rozpoczęło 28 uczestników projektu.
2. Zrekrutowano 40 uczestników których objęto
szkoleniem podstawowym oraz doradztwem z
zakresu przedsiębiorczości, prowadzenia firmy .
Pierwszą transzę jednorazowej dotacji przyznano 38
osobom , wypłacono 4 transze wsparcia
pomostowego dla 37 z zaplanowanych 40
uczestników projektu, jedna osoba otrzymała 3
transze wsparcia pomostowego z powodu późniejszej
rejestracji działalności gospodarczej, 2 osoby
zrezygnowały z udziału w projekcie.
3. Dokonano promocji projektu oraz przyjęto 323
Formularze Rekrutacyjne. Dokonano oceny
formalnej 60% przyjętych dokumentów
rekrutacyjnych.

1 880 683,12 EFS, budżet państwa
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Kwota w złotych

Zalecenia na następny rok

Źródło
7
1. Okres realizacji projektu:
1.05.2010 - 31.08.2011
2. Okres realizacji projektu:
październik 2010 - marzec
2012.
3. Okres realizacji projektu:
1.10.2010 - 30.09.2012

1. Okres realizacji projektu
lipiec 2009 - listopad 2010.
2. Okres realizacji projektu maj
2010 - sierpień 2011.
3. Okres realizacji projektu
październik 2010 - wrzesień
2012.

Szczegółowy opis podjętych działań
Instytucja

Zadanie

1
2.1. Wsparcie dla osób
zamierzających rozpocząć
działalność gospodarczą

2
WUP

Wydatkowane środki

Uzyskane efekty
Zwięzła charakterystyka zrealizowanych działań

Rezultaty podjętych działań

3
Filia w Płocku
1. Kontynuowano i zakończono realizację projektu
"Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości III" w
ramach działania 6.2 PO KL.
2. Rozpoczęto realizację projektu "Płocka Szkoła
Małej Przedsiębiorczości IV" w ramach działania
6.2 PO KL.
3. Promocja projektu "Płocka Szkoła Małej
Przedsiębiorczości V" w ramach działania 6.2. PO
KL, umożliwiającego rozpoczęcie działalności
gospodarczej 60 osobom z terenu pięciu powiatów
płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego,
nowodworskiego i sochaczewskiego).

4
1. Przeprowadzono 110 godzin szkoleniowych dla 40
uczestników projektu. Udzielono wsparcia
finansowego (w formie wsparcia pomostowego i
jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości
32 osobom. Przeprowadzono 50 godzin doradztwa
indywidualnego.
2. Dokonano naboru do projektu wyłaniając grupę 48
osób. Przeprowadzono 100 godzin szkoleniowych,
szkolenie ukończyło 46 osób z czego 41 osób
zakwalifikowano do dofinansowania w formie
wsparcia pomostowego i jednorazowej dotacji na
rozwój przedsiębiorczości . Po zakończeniu
szkolenia grupa zarejestrowała firmy.
Przeprowadzono 33 godzin doradztwa
indywidualnego. Rozliczono drugą transzę z 39
uczestnikami projektu, po uprzednio dokonanych
kontrolach prawidłowości ich wydatkowania.
3. Uruchomiono akcję informacyjno-promocyjną w
mass mediach polegającą na nadawaniu spotów
informujących o możliwości przystąpienia do
projektu. Przygotowano plakaty i ulotki, które
rozesłano do lokalnych jednostek samorządu
terytorialnego. Przeprowadzono nabór do projektu.

Filia w Radomiu
1. Kontynuowano realizację projektu "Własny
Biznes", w ramach działania 6.2 PO KL. Projekt
skierowany do 30 osób (15 długotrwale
bezrobotnych i 15 osób zamieszkałych na terenach
wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich do 25 tys.
mieszkańców) zamierzających rozpocząć działalność
gospodarczą.
2. Rozpoczęto realizację projektu "Moja firma moja przyszłość" w ramach działania 6.2. PO KL,
mającego na celu aktywne wspieranie zatrudnienia w
powiecie przysuskim, radomskim i mieście Radomiu
poprzez stymulowanie powstawania nowych
przedsiębiorstw oraz zapewnienie im pomocy w
korzystaniu z dostępnych instrumentów wsparcia.
Projekt skierowany do 36 osób z powiatu
przysuskiego, radomskiego oraz Radomia.
3. Planowano rozpoczęcie projektu systemowego
"Radomski Biznes I" w ramach działania 6.2 PO
KL.

1. W wyniku podjętych działań powstało 30 nowych
firm, 30 osób ukończyło I i II etap szkolenia z
zakresu przedsiębiorczości, 30 osób objęto
specjalistycznym wsparciem doradczym.
2. Do projektu zakwalifikowano 36 osób.
W wyniku podjętych działań powstały 34 nowe
firmy, 36 osób ukończyło I etap szkolenia "ABC
przedsiębiorczości", 34 osoby ukończyły II etap
szkolenia "ABC przedsiębiorczości".
3. Zaplanowane na rok 2010 działania w ramach
projektu nie zostały zrealizowane z powodu
przedłużającej się oceny wniosku o dofinansowanie
projektu.
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Kwota w złotych

Zalecenia na następny rok

Źródło

5
6
49 292,00 EFS, budżet państwa

1 697 726,51 EFS, budżet państwa

7
1. Okres realizacji projektu
lipiec 2009 - grudzień 2010.
2. Okres realizacji projektu
kwiecień 2010 - wrzesień
2011.
3. Okres realizacji projektu
październik 2010 -wrzesień
2012.

1. Okres realizacji projektu
01.08.2009-31.01.2011.
2. Okres realizacji projektu
maj 2010-październik2011.
3. Realizacja projektu została
przesunięta
na okres 01.02.201131.07.2012.

Szczegółowy opis podjętych działań
Zadanie

1
2.1. Wsparcie dla osób
zamierzających rozpocząć
działalność gospodarczą

2
WUP

Wydatkowane środki

Uzyskane efekty

Instytucja

Zwięzła charakterystyka zrealizowanych działań

Rezultaty podjętych działań

3
Filia w Siedlcach
1. Rozpoczęto realizację projektu własnego "Czas
na biznes II" w ramach działania 6.2 PO KL,
skierowanego do osób bezrobotnych z terenu
powiatu łosickiego, siedleckiego, sokołowskiego i
miasta Siedlce, zamierzających rozpocząć
działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które
posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w
okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do
projektu).
2. Przystąpiono do realizacji projektu systemowego
"Czas na biznes III" w ramach działania 6.2 PO
KL, przewidzianego dla 72 osób z terenu powiatu
łosickiego, siedleckiego, sokołowskiego i miasta
Siedlce.
3. Po raz kolejny zorganizowano "Dzień
Przedsiębiorczości" przedsięwzięcie będące jedną z
form promowania przedsiębiorczości w społeczności
lokalnej, adresowane do małych i średnich
przedsiębiorstw, innych podmiotów i osób
zainteresowanych możliwościami pozyskania
funduszy na rozwój firmy, pomocą dla
przedsiębiorców będących w przejściowych
trudnościach finansowych czy strategią budowania
wizerunku firmy.

4
1.Przeprowadzono rekrutację i wyłoniono grupę 34
uczestników projektu. Przeprowadzono szkolenie i
doradztwo z podstaw przedsiębiorczości dla tej grupy
osób. Podpisano umowy na udzielenie jednorazowej
dotacji inwestycyjnej i wypłacono pierwszą transzę
przyznanej dotacji wybranej grupie uczestników
projektu.
2. Przygotowano rekrutację kandydatów do projektu
i ogłoszono nabór formularzy rekrutacyjnych.
3. W przedsięwzięciu udział wzięło około 60 osób.
Uruchomiono punkt konsultacyjny dla pracodawców
planujących zwolnienia grupowe i pracowników
przewidzianych do zwolnienia. Przedstawiono 4
prezentacje.

PUP Ciechanów,
Grodzisk Maz.,
Lipsko, Mińsk Maz.,
Mława, Ostrów
Maz., Piaseczno,
Siedlce, Sochaczew,
Żyrardów

Podjęto współpracę z agencjami zatrudnienia,
instytucjami szkoleniowymi, instytucjami pomocy
społecznej (OPS, PCPR, CIS), organizacjami
pozarządowymi, Gminnymi Centrami Informacji,
pracodawcami określając zasady wzajemnej
współpracy oraz umożliwienia osobom pozostającym
bez zatrudnienia korzystania z różnych form
pomocy, stanowiących uzupełnienie działań
aktywizujących PUP.
W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
zorganizowano pod patronatem MPiPS i MEN
konkurs plastyczny pn. "Kariera w kolorach tęczy".
Po raz 8 zorganizowano Mińskie Targi Pracy.

Źródło

5
6
1 263 578,00 EFS, budżet państwa

8 458 080,44
7
1. Okres realizacji projektu maj
2010 - grudzień 2011.
2. Okres realizacji projektu
październik 2010 - lipiec 2012.
3. Brak zaleceń.

Suma wydatkowanych
środków (w zł):

Zadanie 2.2. Kształtowanie nowych relacji na rynku pracy
2.2. Kształtowanie nowych
relacji na rynku pracy

Kwota w złotych

Zalecenia na następny rok

W ramach podjętych działań: podpisano 20
porozumień z instytucjami i organizacjami
w sprawie aktywizacji osób długotrwale
bezrobotnych, 261 osób skierowano do prac
społecznie użytecznych, z 15 osobami podpisano
kontrakt socjalny.
W konkursie udział wzięło do 57 szkół
podstawowych z powiatu mińskiego.
W targach wzieło udział ok. 100 osób i 29
pracodawców.

28

172 929,00
164 929,00 FP

Zadanie 2.2
Dalsza intensyfikacja
współpracy Urzędów z
Ośrodkami Pomocy Społecznej
i Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie oraz
zawarcie porozumień o
współpracy w zakresie
podejmowania działań na rzecz
aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych i poszukujących
pracy

Szczegółowy opis podjętych działań
Zadanie

1
2.2. Kształtowanie nowych
relacji na rynku pracy

2
WUP

Wydatkowane środki

Uzyskane efekty

Instytucja

Zwięzła charakterystyka zrealizowanych działań

Rezultaty podjętych działań

3
Wydział Obsługi Instytucji i Partnerów Rynku Pracy
Przeprowadzono kontrole podmiotów w zakresie
działalności agencji zatrudnienia w celu
eliminowania z rynku nieuczciwych pośredników
pracy, podwyższenie wśród agencji zatrudnienia
zasad prawidłowego ich funkcjonowania,
podniesienie poziomu zaufania klientów oraz wzrost
liczby osób zatrudnionych za pośrednictwem agencji
zatrudnienia.

4
Na skutek działań kontrolnych prawomocnie
wykreślono z rejestru agencji zatrudnienia 14
podmiotów. W wyniku kontroli 55 agencji
zatrudnienia zdobyło wiedzę w zakresie zasad
prawidłowego funkcjonowania agencji zatrudnienia i
nie naruszania warunków prowadzenia agencji
zatrudnienia.

Filia w Ciechanowie
Współorganizowano II Subregionalne Targi Edukacji
i Pracy. Uczestniczono w targach i spotkaniach
organizowanych przez inne instytucje. Udzielono
wsparcia organizacyjnego w 12 spotkaniach
rekrutacyjnych pod potrzeby konkretnych
pracodawców.
Filia w Ostrołęce
Promowano Europejski Fundusz Społeczny śród
osób zamieszkujących na terenie działania Filii
poprzez: organizację spotkań informacyjnopromocyjnych, szkoleń, opracowywanie i kolportaż
materiałów informacyjnych, przeprowadzenie
konsultacji, publikowanie w prasie ogólnopolskiej.

W Targach udział wzięło 1500 osób, którym
umożliwiono kontrakt z pracodawcami.

Kwota w złotych
5

8 000,00 FP

W ramach bieżącej
działalności.

0,00
MUW

Zorganizowano spotkanie z przedstawicielami
organizacji pozarządowych oraz przedstawicielami
pracodawców w ramach działającego przy
Wojewodzie Mazowieckim Forum Cudzoziemców,
na którym omówione zostały zagadnienia związane z
wydawaniem zezwoleń na pracę cudzoziemcom.
Spotkanie miało na celu zwiększenie poziomu
wiedzy na temat zatrudniania cudzoziemców na
terytorium RP oraz zapewnienie sprawnego
przepływu informacji pomiędzy podmiotami w celu
kształtowania polityki migracyjnej dostosowanej do
potrzeb mazowieckiego rynku pracy.

7
Brak zaleceń. Zadanie
nie zostało ujęte w RPDZ na
2011 rok.

Działania aktywizacyjne będą
kontynuowane w 2011 roku.

Analiza wyników i
zainteresowania wskazuje na
zasadność kontynuowania
zadań i współpracy z
jednostkami administracji
publicznej, organizacjami
pozarządowymi i fundacjami
działającymi w zakresie rynku
pracy.

Suma wydatkowanych
środków (w zł):

Zadanie 2.3 Tworzenie polityki migracyjnej dla potrzeb rynku pracy
2.3. Tworzenie polityki
migracyjnej dla potrzeb
rynku pracy

Źródło
6
W ramach bieżącej
działalności.

Zorganizowano 3 spotkania informacyjnopromocyjne. Zorganizowano i przeprowadzono 1
szkolenie w ramach cyklu szkoleń. Opracowano i
udostępniono materiały informacyjne (broszury,
ulotki, foldery) które rozdawano na spotkaniach
informacyjnych ponad 90 uczestnikom.
Przeprowadzono 14 konsultacji w formie
elektronicznej i 80 w formie telefonicznej.
W Gazecie Wyborczej zamieszczono artykuł "Ciągłe
uczenie się to szansa na większe możliwości".

Zalecenia na następny rok

Zwiększono poziom wiedzy pracodawców oraz
pozostałych zainteresowanych podmiotów na temat
zatrudniania cudzoziemców na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Zapewnieniono sprawny
przepływ informacji pomiędzy wymienionymi
podmiotami w celu kształtowania polityki
migracyjnej dostosowanej do potrzeb mazowieckiego
rynku pracy.W spotkaniu udział wzięli
przedstawiciele: 6 instytucji publicznych (Biuro
Wojewody, MUW, Podlaski Urząd Wojewódzki, UP
m.st. Warszawy, Warszawskie Centrum Pomocy
Rodzinie), 13 organizacji pozarządowych (Fundacja
Inna Przestrzeń, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej,
Polska Akcja Humanitarna, Fundacja Forum
Różnorodności, Fundacja Rozwoju Oprócz Granic,
Fundacja Termopilska, Fundacja Proksenia,
Stowarzyszenie Wolnego Słowa, ATD Czwarty
Świat, Fundacja Afryka Inaczej, Polskie Forum
Migracyjne, Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
Fundacja VIA, Fundacja Progenia, Caritas Polska).
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Zadanie 2.3
W ramach bieżącej
działalności.

Zwrócenie szczególnej uwagi
na planowane zmiany regulacji
w zakresie jednolitej procedury
wydawania zezwoleń na pracę
i na pobyt cudzoziemca.
Promowanie legalnego
zatrudniania cudzoziemców.

Szczegółowy opis podjętych działań
Zadanie

1
2.3. Tworzenie polityki
migracyjnej dla potrzeb
rynku pracy

2
WUP

Wydatkowane środki

Uzyskane efekty

Instytucja

Zwięzła charakterystyka zrealizowanych działań

Rezultaty podjętych działań

3
CIiPKZ
Przygotowano i przeprowadzono akcję informacyjną
pod hasłem "Bezpieczny wyjazd - bezpieczny
powrót". W trakcie zorganizowanych spotkań
udzielono informacji o tym: jak szukać legalnej
pracy za granicą, jak przygotować się do wyjazdu,
jaka jest obecna sytuacja na rynkach pracy w krajach
UE/EOG, jakiego rodzaju usługi oferuje sieć
EURES.

4
Zorganizowano 4 spotkania w WUP w Warszawie
oraz Filiach w Ciechanowie, Płocku i Siedlcach, w
których udział wzięło 50 osób. Podczas spotkań
zainteresowani obejrzeli filmy nt. warunków życia w
Holandii, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Finlandii.
Równoczśnie akcja informacyjna prowadzona była w
mediach, Internecie, za pośrednictwem ulotek,
broszur, informatorów.

Kwota w złotych
5

Źródło
6
W ramach bieżącej
działalności.

7
Spotkania cieszyły się
zainteresowaniem, co
potwierdza zasadność
organizacji tego typu
przedsięwzięć w przyszłości.

Suma wydatkowanych
środków (w zł):

Priorytet III. Doskonalenie aktywnej polityki rynku pracy

Priorytet III

412 497 833,08

Zadanie 3.1. Wzbogacenie oferty i podwyższenie jakości usług świadczonych przez instytucje rynku pracy

Suma wydatkowanych
środków (w zł):

Zadanie 3.1

403 354 418,48

Suma wydatkowanych
środków (w zł):

Zadanie 3.1.1 Usługi rynku pracy
3.1.1 Usługi rynku pracy

Zalecenia na następny rok

PUP Ciechanów,
Gostynin, Grodzisk
Maz., Kozienice,
Legionowo, Lipsko,
Łosice, Mińsk Maz.,
Ostrołęka, Ostrów
Maz., Piaseczno,
Przasnysz,
Przysucha, Pułtusk,
Siedlce, Sochaczew,
Sokołów Podl.,
Szydłowiec,
Warszawski
Zachodni, Węgrów,
Wyszków, Zwoleń
PUP Żuromin

Powiatowe urzędy pracy podjęły n/w działania:
- poradnictwo zawodowe,
- pośrednictwo pracy,
- pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
- zajęcia aktywizacyjne w Klubie Pracy,
- szkolenia grupowe i indywidualne,
- zrefundowanie kosztów studiów podyplomowych,
- organizacja giełd i targów pracy.

WUP

Filia w Ciechanowie
Realizowano działania w zakresie pośrednictwa
pracy o zasięgu ponadpowiatowym i we wspólpracy
z powiatowymi urzędami pracy.

Zrealizowano projekt systemowy "Lepsza
przyszłość w zasięgu twojej ręki"
w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL. Wsparciem
objęto bezrobotnych pośrednictwem pracy,
poradnictwem zawodowym, utworzeniem IPD,
szkoleniami zawodowymi, stażami oraz środkami na
podjecie działalności gospodarczej.

W wyniku podjętych działań:
- 53 371 osób skorzystało z usług poradnictwa
zawodowego,
- 43 344 osób skorzystało z usług pośrednictwa
pracy,
- 1 355 osobom udzielono pomocy w aktywnym
poszukiwaniu pracy,
- przeprowadzono zajęcia aktywizujące w ramach
Klubu Pracy dla 2 088 osób,
- 4 838 skorzystało ze szkoleń indywidualnych i
grupowych,
- 45 osobom zrefundowano koszty studiów
podyplomowych,
- zorganizowano targi i giełdy pracy,
w których wzięło udział około 1 000 osób.
W ramach projektu wsparciem objęto 331 osób:
- 106 osób odbyło szkolenie zawodowe,
- 100 osób odbyło staże
- 124 osoby otrzymało środki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej.

Udzielono 300 informacji o zasadach i zakresie
udzielania pomocy w ramach pośrednictwa pracy.
Nawiązano 200 kontaktów z powiatowymi urzędami
pracy.
Umożliwiono dostęp do ofert pracy zamieszczonych
w internetowej bazie 1100 osobom.
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32 618 371,49
Zadanie
29 664 020,47 PFRON, EFS, FP

3.1.1

2 927 759,00 EFS

W ramach bieżącej
działalności.

W 2011 roku kontynuowana
będzie analiza
zapotrzebowania na określone
kwalifikacje na lokalnym
rynku pracy umożliwiająca
nabycie przez klientów Urzędu
kwalifikacji najczęściej
poszukiwanych przez
pracodawców.

Brak zaleceń.

Działanie będzie
kontynuowane.

Szczegółowy opis podjętych działań
Zadanie

Zwięzła charakterystyka zrealizowanych działań
1
3.1.1 Usługi rynku pracy

2
WUP

Wydatkowane środki

Uzyskane efekty

Instytucja

3
Filia w Ostrołęce
Zorganizowano Targi Pracy "Bez Barier". Celem
targów była prezentacja krajowych ofert pracy,
pracodawców z regionu i województwa, ofert pracy
zakładów pracy chronionej, zagranicznych ofert
zatrudnienia oraz usług instytucji rynku pracy.
Filia w Płocku
Filia uczestniczyła w targach edukacyjnych, targach
pracy i targach pracy dla osób niepełnosprawnych.
Utworzono Punkt Konsultacyjny, w którym
udzielano porad dot. prawa pracy.
Filia w Radomiu
Wspólnie z PUP w Radomiu zorganizowano:
1. Targi Pracy "Spotkanie z pracą"
2. Radomskie Targi Pracy
Filia w Siedlcach
Współorganizowano VII Siedleckie Targi Pracy. W
ramach targów odbyły się "Targi Aktywizacji
Zawodowej Osób Niepełnosprawnych".

Rezultaty podjętych działań
4
W Targach wzięło udział 31 wystawców z lokalnego
rynku pracy.
Stoiska targów odwiedziło 400 osób bezrobotnych i
poszukujących pracy.

Ogółem zaprezentowano 8200 miejsc pracy, targi
odwiedziło 1200 osób. Utworzono punkt
konsultacyjny, w którym udzielano porad dot. prawa
pracy. Z porad w PK skorzystało ok. 50 osób.
1. W targach uczestniczyło 500 osób i 24
wystawców.
2. W targach uczestniczyło 2.500 osób i 43
wystawców.
Targi skupiły 50 wystawców, którzy przedstawili
ponad 1900 ofert pracy w kraju i zagranicą. Targi
odwiedziło 1000 osób.

Źródło

5

6
4 362,02 FP

7
Działanie będzie
kontynuowane.

6 100,00 FP

Działanie będzie
kontynuowane.

16 130,00 FP

Działanie będzie
kontynuowane.

W ramach bieżącej
działalności.

Działanie będzie
kontynuowane.

Suma wydatkowanych
środków (w zł):

Zadanie 3.1.2 Subsydiowane zatrudnienie
3.1.2 Subsydiowane
zatrudnienie

Kwota w złotych

Zalecenia na następny rok

PUP Ciechanów,
Gostynin, Grodzisk
Maz., Kozienice,
Legionowo, Lipsko,
Mińsk Maz., Nowy
Dwór Maz.,
Ostrołęka, Ostrów
Maz., Piaseczno,
Płońsk, Pułtusk,
Przasnysz,
Sochaczew, Sokołów
Podl., Szydłowiec,
Warszawski
Zachodni,
Wyszków, Zwoleń,
Żyrardów

W ramach subsydiowanego zatrudnienia
podejmowano działania mające na celu : aktywizację
osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na
rynku pracy, udzielenie wsparcia tej grupie osób
bezrobotnych poprzez działania aktywizujące oraz
zwiększenie szansy na uzyskanie zatrudnienia, a
jednocześnie wsparcie przedsiębiorców i jednostek
samorządu terytorialnego w tworzeniu nowych
miejsc pracy, zwiększenie skuteczności działań
poprzez trafniejsze adresowanie odbiorców usług i
instrumentów rynku pracy.

Poprzez organizację subsydiowanego zatrudnienia
zaktywizowano 9.894 osoby w tym: 3.348 osób w
ramach staży, 3.284 osób w ramach prac
interwencyjnych, 3.169 osób w ramach robót
publicznych, 554 osobom umożliwiono rozpoczęcie
działalności gospodarczej,313 osób w ramach
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, 224
osoby w ramach prac społecznie użytecznych.

PUP Ciechanów

W ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL kontynuowano
realizację projektu systemowego "W Twoich rękach
przyszłość".
Celem podejmowanych działań było zwiększenie
szans osób bezrobotnych, z uwzględnieniem osób
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku
pracy, na zdobycie zatrudnienia, zdobycie lub
aktualizację kwalifikacji zawodowych, zdobycie
pierwszych doświadczeń zawodowych.

W ramach projektu działaniami objęto 407 osób
bezrobotnych: 60 osób skierowano na staż, 12 osób
zostało zatrudnionych w ramach prac
interwencyjnych, 125 osób otrzymało jednorazowo
środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na
szkolenia skierowano 210 osób.
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78 369 577,82
Zadanie 3.1.2
75 159 583,00 FP, EFS, PFRON,budżet jst,
Brak zaleceń.
budżet państwa, krajowe środki
prywatne

3 209 994,82 FP, EFS

Brak zaleceń.

Szczegółowy opis podjętych działań
Zadanie

1

2

Wydatkowane środki

Uzyskane efekty

Instytucja

Zwięzła charakterystyka zrealizowanych działań

Rezultaty podjętych działań

3

4

Źródło

5

6

7

Suma wydatkowanych
środków (w zł):

Zadanie 3.1.3 Instrumenty rynku pracy
3.1.3 Instrumenty rynku
pracy

Kwota w złotych

Zalecenia na następny rok

PUP Ciechanów,
Gostynin, Grodzisk
Maz., Grójec,
Kozienice,
Legionowo, Lipsko,
Mińsk Maz., Ostrów
Maz.,
Ostrołęka, Płońsk,
Sochaczew, Sokołów
Podl.,
Siedlce, Warszawski
Zachodni, Węgrów,
Wyszków, Zwoleń

Stosując instrumenty rynku pracy realizowano:
efektywną aktywizację osób bezrobotnych będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, podniesiono
poziom aktywności i mobilności zawodowej oraz
zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych,
tworzono warunki sprzyjające rozwojowi
przedsiębiorczości na lokalnym rynku pracy.

Efekty podjętych działań to: przyznanie dla 2694
osób jednorazowo środków na podjęcie działalności
gospodarczej, zrefundowanie pracodawcom kosztów
wyposażenia bądź doposażenia stanowiska pracy dla
1213 osób, sfinansowanie studiów wyższych dla 34
osób, zatrudnienie : 1279 osób w ramach prac
interwencyjnych, 1628 osób w ramach robót
publicznych, 7046 osób w ramach staży, 930 osób w
ramach prac społecznie użytecznych, dokonanie
zwrotu kosztów dojazdu 691 osobom, przyznanie dla
1141 osób dodatków aktywizacyjnych, przyznanie
dla 14 osób stypendiów, skierowanie na szkolenia
358 osób, zrefundowanie 3 osobom kosztów opieki
nad dzieckiem, zatrudnienie 62 osób
niepełnosprawnych.

Urząd Pracy m. st.
Warszawy

Kontynuowano koncepcję Warszawskiego Festiwalu
Przedsiębiorczości pod hasłem "Włącz korzyści". W
ramach podjętych działań zorganizowano 6
seminariów i konferencji promujących usługi
instrumenty rynku pracy mogące wspierać rozwój
przedsiębiorczości i samozatrudnienia, wskazujących
możliwości obniżania kosztów pracy przy
zatrudnieniu osób bezrobotnych - co przyczyniło się
do pozyskania nowych pracodawców do współpracy.
Uczestniczono i współorganizowano 6 przedsięwzięć
targowych podczas których prezentowano
możliwości korzystania z instrumentów
wspierających osoby przedsiębiorcze.

Zorganizowano i uczestniczono w wielu seminariach
konferencjach promujących usługi instrumenty rynku
pracy mogące wspierać rozwój przedsiębiorczości i
samozatrudnienia, wskazujących możliwości
obniżania kosztów pracy przy zatrudnieniu osób
bezrobotnych - co przyczyniło się do pozyskania
nowych pracodawców do współpracy.
Uczestniczono i współorganizowano targi
edukacyjne i pracy, podczas których prezentowano
możliwości korzystania przez osoby zainteresowane
z instrumentów wspierających osoby
przedsiębiorcze. Rozpatrzono 2.740 wniosków o
przyznanie jednorazowo środków na rozpoczęcie
działalności gospodarczej. Z 432 osobami podpisano
umowy o przyznanie jednorazowych środków na
rozpoczęcie działalności gospodarczej.
299 osób przeszkolono w trybie grupowym z zakresu
ABC działalności gospodarczej.
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291 846 869,42
Zadanie 3.1.3
153 611 694,29 FP, EFS, PFRON,budżet jst,
Brak zaleceń.
budżet państwa, krajowe środki
prywatne

8 798 658,00 FP, EFS, RM

W 2011r. kontynuacja działań
pod hasłem „Włącz korzyści”.
Realizowane będą następujące
działania:
- udział w targach
edukacyjnych oraz targach
pracy i prezentowanie
możliwości korzystania przez
osoby zainteresowane z
instrumentów wspierających
osoby przedsiębiorcze,
- seminaria i konferencje
organizowane dla przyszłych i
obecnych przedsiębiorców
promujące usługi i instrumenty
rynku pracy mogące wspierać
rozwój przedsiębiorczości i
samozatrudnienia,
wskazujących możliwości
obniżania kosztów pracy przy
zatrudnieniu osób
bezrobotnych.

Szczegółowy opis podjętych działań
Instytucja

Zadanie

1
3.1.3 Instrumenty rynku
pracy

2
WUP

Wydatkowane środki

Uzyskane efekty
Zwięzła charakterystyka zrealizowanych działań

Rezultaty podjętych działań

3
EFS
Realizowano zadania Instytucji Wdrażającej (IP2)
dla Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla
wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do
zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej
w regionie, Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do
zatrudnienia oraz podnoszenie aktywności
zawodowej osób bezrobotnych PO KL. W ramach
projektów systemowych finansowano instrumenty i
usługi rynku pracy. Uczestnikami projektów były
osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych
urzędach pracy w szczególności osoby znajdujące się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

4
Podpisano 39 aneksów do umów ramowych
z powiatowymi urzędami pracy. Utworzono ponad 3
tys. miejsc pracy dzięki przyznaniu jednorazowo
środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Uzyskano wzrost mobilności zawodowej, wzrost
motywacji, samooceny i poczucia
odpowiedzialności.

Kwota w złotych
5
129 436 517,13 FP, EFS

37 543,00
PUP
Lipsko,
Ostrów Maz.,
Szydłowiec,
Wyszków

PUP Mińsk Maz.

PUP Siedlce

Źródło
6

7
Brak zaleceń.

Suma wydatkowanych
środków (w zł):

Zadanie 3.1.4 Zadania sieci EURES
3.1.4 Zadania sieci EURES

Zalecenia na następny rok

Klientom urzędu pracy udzielano informacji
o usługach Międzynarodowego Pośrednictwa Pracy
EURES między innymi o aktualnych ofertach pracy
w państwach UE/EOG jak również o stosowanych
procedurach związanych z wyjazdem do pracy za
granicę.

Zadanie 3.1.4

Uświadomienie bezrobotnym i poszukującym pracy
możliwości zatrudnienia za granicą
z pomocą sieci EURES, objęcie poradnictwem
zawodowym osób zainteresowanych w celu
znalezienia ich mocnych stron oraz pomocy w
wyborze zawodu, podwyższenie samooceny,
poznanie zagranicznego rynku pracy, poznanie
warunków życia w krajach UE/EOG.
Urząd promował usługi EURES podczas VIII Edycji Promocja usług EURES wśród klientów Urzędu.
Mińskich Targów Pracy, jak również podczas
Nawiązano 76 kontaktów z bezrobotnymi i
Gminnych Targów Pracy w Siennicy. Pośrednicy
poszukującymi pracy, 25 kontaktów z agencjami
pracy informowali zainteresowanych podjęciem
zatrudnienia i innymi instytucjami w sprawie ofert
pracy za granicą o możliwości korzystania z
pracy z obszaru EOG.
Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej oraz
Krajowej Strony Internetowej EURES.

W ramach bieżącej
działalności.

Dalsza promocja sieci i usług
EURES wśród osób
bezrobotnych, pracodawców
oraz osób zainteresowanych
podjęciem zatrudnienia poza
granicami kraju.

W ramach bieżącej
działalności.

brak zaleceń

Upowszechniano informacje dotyczące usług
świadczonych przez sieć EURES poprzez
udostępnianie materiałów reklamowych
promujących usługi EURES, udzielanie porad,
organizowanie spotkań informacyjnych.

W ramach bieżącej
działalności.

brak zaleceń

Podczas 26 spotkań informacyjnych , 924 osobom
udzielono informacji o warunkach życia i pracy w
krajach EOG oraz możliwości korzystania z ofert
pracy pozyskiwanych z sieci EURES.
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Szczegółowy opis podjętych działań
Zadanie

1
3.1.4 Zadania sieci EURES

Instytucja

2
WUP

Wydatkowane środki

Uzyskane efekty
Zwięzła charakterystyka zrealizowanych działań

Rezultaty podjętych działań

3
CIiPKZ
1. Zorganizowano jednodniowe seminarium
poświęcone EURES dla pracowników organizacji i
instytucji zajmujących się problematyką zatrudnienia
na terenie woj. mazowieckiego. Seminarium było
okazją do przedstawienia informacji nt. działalności
organizacji i instytucji współpracujących z EURES.
2.Zorganizowano po raz szósty Międzynarodowe
Targi w Warszawie, których celem było
informowanie zainteresowanych osób o warunkach
życia i pracy w wybranych krajach w szczególności
Niemiec i Szwajcarii, pomoc osobom poszukującym
pracy w znalezieniu zatrudnienia w kraju i za
granicą, pomoc pracodawcom zagranicznym w
pozyskaniu odpowiednich pracowników oraz
przybliżenie zasad i celów działalności EURES
osobom poszukującym pracy.

4
1. W seminarium udział wzięło 80 pracowników z
różnych organizacji i instytucji oraz władz lokalnych,
których zapoznano z informacjami dot.
funkcjonowania sieci EURES oraz podejmowania
pracy za granicą ob. polskich.
2. W Targach udział wzięło około 1 tys. osób
poszukujących pracy. Zainteresowani mogli
skorzystać z oferty przedstawionej przez 13
wystawców, w tym 4 zagranicznych. Oferowano 250
ofert pracy w Niemczech głównie na takie
stanowiska jak: lekarze, pielęgniarki do opieki nad
osobami starszymi. Mazowiecka Wojewódzka
Komenda OHP przedstawiła oferty pracy sezonowej.
Zainteresowani mogli skorzystać z porad
pracowników: DAAD-Niemiecka Centrala Wymiany
Akademickiej, Ambasady Kanady, Punktu
Informacyjnego Europe Direct, Centrum SOLVIT,
Mazowieckiej Wojewódzkiej Komendy OHP,
Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji -EUROPASS,
UP m.st. Warszawy, Biura Karier UW.
Zwiększenie wiedzy nt. EURES oraz europejskiego
rynku pracy wśród osób zainteresowanych pracą za
granicą. Zorganizowano 2 spotkania, udzielono 226
porad, 15 porad w napisaniu aplikacji EUROPASS.

Filia w Ciechanowie
W ramach poszerzania wiedzy o warunkach pracy i
życia w krajach UE zorganizowano spotkanie
informacyjne dla osób zainteresowanych podjęciem
sezonowej i stałej pracy za granicą pt. "Bezpieczny
wyjazd - bezpieczny powrót". Dla studentów
ubiegających się o możliwość podjęcia wakacyjnego
zatrudnienia w Niemczech zorganizowano spotkanie
informacyjne poświęcone promocji usług w ramach
funkcjonowania sieci Europejskich Służb
Zatrudnienia.
Filia w Płocku
W celu wspierania mobilności osób bezrobotnych i
poszukujących pracy na europejskim rynku pracy w
ramach sieci EURES zorganizowano warsztaty z
udziałem studentów zainteresowanych pracą poza
granicami kraju. Usługę EURES promowano
podczas zajęć grupowych w Gminnych Centrach
Informacji. Podczas XV Edycji Płockich Targów
Pracy i Targów Edukacyjnych udostępniano oferty
pracy za granicą oraz materiały informacyjne i
promocyjne dotyczące EURES.
Filia w Siedlcach
W ramach działań na rzecz promocji usług EURES
oraz działalności informacyjnej związanej z
bezpieczeństwem wyjazdów do pracy za granicę
zorganizowano wspólnie z Biurem Karier
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
spotkanie pn. "EURES - praca i nauka w Europie".

Kwota w złotych

Zalecenia na następny rok

Źródło

5
6
37 543,00 Grant EURES 2009-2010

7
1. Brak zaleceń.
2. Ze względu na trudności z
pozyskaniem pracodawców
działanie powinno być
kontynuowane w zmienionej
formule. Zamiast targów pracy
planuje się organizowanie dni
informacyjnych celem
przekazywania osobom
migrującym potrzebnych
informacji nt. EURES i
sytuacji na europejskim rynku
pracy.

W ramach bieżącej
działalności.

Działania aktywizacyjne będą
kontynuowane w 2011 roku.

Nabycie umiejętności poszukiwania pracy
w krajach UE/EOG za pośrednictwem sieci EURES.
W warsztatach i spotkaniach uczestniczyło około 400
osób, natomiast w targach pracy około 1200 osób
oraz 115 pracodawców (wystawców).

W ramach bieżącej
działalności.

Działania aktywizacyjne będą
kontynuowane w 2011 roku.

Podczas spotkania omówiono m.in. rolę i zadania
EURES, ze szczególnym zwróceniem uwagi na
pomoc oferowaną przez doradców i asystentów
EURES zatrudnionych w wojewódzkich i
powiatowych urzędach pracy. Zachęcano również do
korzystania z portali internetowych EURES i
możliwości jakie oferują. Zwrócono uwagę na
bezpieczeństwo korzystania z ofert pracy za granicą i
konieczność odpowiedniego przygotowania się do
wyjazdu. W spotkaniu udział wzięło 21 osób.

W ramach bieżącej
działalności.

Działanie powinno być
kontynuowane w celu
wspierania osób poszukujących
pracy za granicą w
podejmowania bardziej
świadomych decyzji w sprawie
migracji zarobkowej.
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Źródło

5

6

7

Suma wydatkowanych
środków (w zł):

Zadanie 3.1.5 Rozwój partnerstwa i dialogu społecznego
3.1.5 Rozwój partnerstwa i
dialogu społecznego

Kwota w złotych

Zalecenia na następny rok

157 073,93
20 700,00 FP

Zadanie 3.1.5
Brak zaleceń.

PUP Mińsk
Mazowiecki

Promowanie idei partnerstwa lokalnego, a w
szczególności korzyści płynących z wdrażania
warsztatów lokalnego ożywienia gospodarczego w
celu podniesienia efektywności oraz jakości dialogu
społecznego w powiecie.

W ramach promocji idei partnerstwa lokalnego w
dniu 8 listopada 2010 r. zorganizowano konferencję
pn."Mińskie Partnerstwo Lokalne dla
Przedsiębiorców". Uczestniczono przy opracowaniu
publikacji "Partnerstwo lokalne na Mazowszu 20032009 - dobre praktyki" wydanej przez WUP w
Warszawie. Przygotowano i zaprezentowano na
konferencji w Warszawie prezentację multimedialną
nt. wdrażania partnerstwa lokalnego w powiecie
mińskim.

PUP Ostrów
Mazowiecka

Współpraca z jednostkami administracji
samorządowej, organizacjami pozarządowymi i
fundacjami, działającymi w zakresie rynku pracy,
która umożliwia rozwój lokalnego rynku pracy.

W ramach współpracy świadczono instytucjom i
stowarzyszeniom pomoc w rekrutacji i naborze
uczestników do realizowanych projektów
współfinansowanych z EFS poprzez
upowszechnianie wśród osób zarejestrowanych
przesyłanych do urzędu materiałów, ulotek
informacyjnych oraz formularzy zgłoszeniowych do
projektu. Kontynuowano współpracę z Radą
Regionalną Federacji Stowarzyszeń NOT w
Ostrołęce, którego konsultanci pełnią dyżury w
urzędzie i świadczą bezpłatne usługi informacyjne
dla przedsiębiorców oraz osób fizycznych
planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

W ramach bieżącej
działalności.

Kontynuowanie oraz w miarę
możliwości poszerzenie
zakresu współpracy z różnymi
podmiotami, które realizują
zadania z zakresu
przeciwdziałania bezrobociu i
eliminowania jego
negatywnych skutków.
Pozyskanie partnerów do
realizacji działań
aktywizujących lokalny rynek
pracy, w sytuacji
prognozowanego zmniejszenia
wysokości środków FP
przewidzianych na aktywne
formy przeciwdziałania
bezrobociu, w 2011 roku w
opinii urzędu pracy będzie
pożądane, a nawet konieczne,
aby umożliwić jak największej
grupie osób bezrobotnych
aktywny udział w życiu
społeczno – zawodowym.

PUP Piaseczno

Zawiązanie Partnerstwa na rzecz Zrównoważonego
Rozwoju Powiatu Piaseczyńskiego.

29 czerwca 2010 r. podpisano deklarację.
Partnerstwo funkcjonuje jako zespół o charakterze
doradczym i inicjatywnym. Nawiązano współpracę
pomiędzy podmiotami o różnych profilach
działalności, jst. i instytucjami publicznymi w celu
podniesienia świadomości społeczności lokalnej oraz
zbudowano zachęty do osiedlania się i przebywania
na terenie powiatu. Przygotowano i przedstawiono
prezentację o piaseczyńskich doświadczeniach w
organizowaniu WLOG na konferencji "Partnerstwo
lokalne w Prawobrzeżnej Warszawie .

W ramach bieżącej
działalności.

Informowanie o Partnerstwie
instytucji, które wyrażą chęć
uczestnictwa w działaniach na
rzecz rozwoju partnerstwa
lokalnego, zachęcanie do
dalszych działań, które
przyniosłyby wymierny skutek
dla społeczności lokalnych.
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Zalecenia na następny rok

Źródło

2
PUP Sokołów
Podlaski

3
Współpraca i nawiązywanie kolejnych kontaktów z
partnerami rynku pracy w celu aktywizacji
lokalnego rynku pracy.

4
Kontynuowano współpracę w ramach zawartych
porozumień z ośrodkami pomocy społecznej,
jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie
aktywizacji klientów korzystających z pomocy
społecznej, którzy jednocześnie są klientami urzędu
pracy. W wyniku tych działań zaktywizowano 157
osób oraz umożliwiano podjęcie pracy 20 osobom.

5

PUP Sochaczew

Kontynuowano cykl Warsztatów Lokalnego
Ożywienia Gospodarczego, w celu wypracowania
projektu mającego na celu rozwój powiatu
sochaczewskiego i tworzenie nowych miejsc pracy.

Zorganizowano dwie (z cyklu sześciu) konferencje w
ramach Sochaczewskiego Partnerstwa
Lokalnego.Tematem piątej konferencji było
"Opracowanie projektów rozwoju gospodarczego w
celu tworzenia nowych miejsc pracy oraz
przygotowanie do ich oceny". Szósta konferencja
poświęcona była ocenie i wyborowi projektów
gospodarczych mających na celu tworzenie miejsc
pracy na terenie powiatu sochaczewskiego.

52 902,00 FP

Działania będą kontynuowane
w 2011 roku.

PUP Warszawski
Zachodni

Kontynuowano rozpoczętą w 2009 r. II edycję
Partnerstwa Lokalnego obejmującą gminy: Ożarów
Mazowiecki i Błonie.

Odbyły się 3 konferencje, które zgromadziły wójtów
i sołtysów gmin biorących udział w promowaniu
partnerstwa lokalnego, przedstawicieli władz
samorządowych, ośrodków pomocy społecznej,
lokalnych mediów, OSP, instytucji oświatowych,
przedsiębiorców i pracodawców oraz organizacji
pozarządowych. Na koniec edycji zorganizowano
konferencję podsumowującą
I i II cykl.

51 486,93 FP

PUP Wyszków

Kontynuowano współpracę ze szkołami
ponadgimnazjalnymi, instytucjami szkoleniowymi,
GCI, ośrodkami pomocy społecznej, urzędami gmin
powiatu wyszkowskiego w ramach rozwiązywania
lokalnych problemów dotyczących zmniejszenia
poziomu bezrobocia.

Pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy
w podjęciu zatrudnienia, podniesieniu lub zdobyciu
kwalifikacji zawodowych poprzez zbieranie ,
analizowanie i przekazywanie informacji o zawodach
deficytowych i nadwyżkowych, przesyłanie ofert
pracy oraz informacji o formach aktywizacji osób
bezrobotnych rozpowszechnianie informacji o
planowanych szkoleniach, kursach i programach.

W roku 2011 planuje się
organizację konferencji, w
której wezmą udział uczestnicy
dwóch poprzednich cykli
partnerstwa oraz
przedstawiciele Gmin Izabelin
i Łomianki. Celem spotkania
będzie prezentacja
dotychczasowych dokonań oraz
zachęcenie przedstawicieli
powyższych gmin do udziału w
partnerstwie.
Działania będą kontynuowane
w 2011 roku.

WUP

WRPRP
W dniach 26-27.10.2010 r. zorganizowano VII
Organizacja VII Mazowieckiego Forum Partnerstwa Mazowieckie Forum Partnerstwa Lokalnego –
Lokalnego
Partnerstwo Lokalne na rzecz Przedsiębiorczości.
Forum poświęcone Siłom Rezerwowym, powrocie na
cywilny rynek pracy osób opuszczających wojsko i
różnym formom wsparcia przedsiębiorców w ramach
tzw. pakietu antykryzysowego oraz pakietu pomocy
dla dotkniętych skutkami tegorocznej powodzi. W
Forum uczestniczyło 80 osób przedstawicieli wojska,
UP m. st. Warszawy, Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych w Warszawie,
Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu
Pracy w Warszawie, Mazowieckiego Regionalnego
Funduszu Pożyczkowego w Warszawie.
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6
W ramach bieżącej
działalności.

W ramach bieżącej
działalności.

28 905,00 FP

7
Działania aktywizacyjne będą
kontynuowane w 2011 roku.

Działania będą kontynuowane
w 2011 roku.
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3
Filia w Ciechanowie
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania
powołanej przez grupę partnerów społecznych
zadaniem której jest realizacja zadań związanych z
rozwojem lokalnym, w tym m.in. działań na rzecz
łagodzenia skutków bezrobocia i promocji
przedsiębiorczości w gminach powiatu
żuromińskiego, części powiatu mławskiego oraz
mieście i gminie Glinojeck.

4
Lokalna Grupa Działania pn. Stowarzyszenie
Społecznej Samopomocy zrzeszająca ponad 60
członków w tym 13 gmin, 2 PUP, Filię WUP w
Ciechanowie, wyższą uczelnię, 3 organizacje
pozarządowe w roku 2010 zatwierdziła do realizacji
30 projektów między innymi na rozwój infrastruktury
związanej z tworzeniem miejsc pracy, tworzenie
mikroprzedsiębiorstw, łagodzenie skutków
bezrobocia agrarnego na wsi.

Filia w Płocku
Organizacja konferencji pn. "RAZEM-współpraca
na rzecz rozwoju Mazowsza" przy współudziale
Regionalnego Ośrodka EFS w Płocku, Izby
Gospodarczej Regionu Płockiego oraz Agencji
Rozwoju Mazowsza S.A. Konferencja miała na celu
wzmocnienie i wsparcie działań lokalnej
administracji publicznej i organizacji pozarządowych
w podejmowaniu wspólnych działań, których celem
jest polepszenie sytuacji ekonomicznej i
gospodarczej na Mazowszu.

W dniu 5 lutego 2010 r. w Płocku odbyła się
konferencja, w której uczestniczyli przedstawiciele
wojewódzkich i lokalnych władz samorządowych,
przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe,
przedstawiciele WUP i jego Filii oraz
przedstawiciele Regionalnych Ośrodków EFS. Udział
w konferencji różnych środowisk pozwolił na
zainicjowanie wspólnych działań, których celem jest
budowanie lokalnych koalicji na rzecz rozwoju i
rozwiązywania problemów społecznych, tworzenia
płaszczyzny wymiany informacji o potrzebach i
podejmowanych inicjatywach, przygotowanie do
efektywnego wykorzystywania środków
pomocowych i strukturalnych Unii Europejskiej.

Filia w Radomiu
17 grudnia 2010 r. zorganizowano Seminarium
Partnerów Rynku Pracy z udziałem przedstawicieli
instytucji rynku pracy, doradców zawodowych,
specjalistów ds. szkoleń i rozwoju zawodowego oraz
specjalistów ds. koordynacji systemu zabezpieczenia
społecznego.

Przedsięwzięcie miało na celu zaprezentowanie
zmian w zasadach współpracy WUP z instytucjami
szkolącymi, omówienie wątpliwości związanych z
transferami zasiłków osób powracających z pracy z
zagranicy oraz omówienie działań partnerskich na
rzecz ożywienia gospodarczego w regionie.
Seminarium stanowiło pole do podsumowań i
wymiany doświadczeń w w/w tematyce.
W seminarium udział wzięło 40 osób.
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Zalecenia na następny rok

Źródło
6
W ramach bieżącej
działalności.

7
Realizacja projektów
w roku 2011.

W ramach bieżącej
działalności.

Działania będą kontynuowane
w 2011 roku.

3 080,00 FP

Zorganizowanie spotkania
przyczyniło się do zacieśnienia
współpracy między
instytucjami rynku pracy, która
przełoży się na aktywizację
zawodowa osób bezrobotnych.
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1

2

Wydatkowane środki

Uzyskane efekty
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Rezultaty podjętych działań

3

4

WUP

MORP
Realizacja projektu "Mazowieckie Obserwatorium
Rynku Pracy II" w ramach Poddziałania 6.1.1 PO
KL - będącego kontynuacją działań podjętych w
2009 roku w ramach projektu "Mazowieckie
Obserwatorium Rynku Pracy". Celem projektu jest
wypracowanie i wdrożenie systemu analizy zjawisk
zachodzących na regionalnym rynku pracy, którego
bezpośrednim rezultatem będzie wspieranie procesu
decyzyjnego, dotyczącego polityki rynku pracy oraz
jego otoczenia.

PUP Ciechanów,
Gostynin, Grodzisk
Maz., Grójec,
Kozienice, Lipsko,
Mińsk Maz., Ostrów
Maz., Otwock,
Piaseczno, Płock
MUP, Płońsk,
Przysucha, Pułtusk,
Radom, Siedlce,
Sierpc, Sochaczew,
Sokołów Podl.,
Szydłowiec,
Warszawski
Zachodni, Wołomin,
Wyszków, Żuromin,
Żyrardów

6

324 982,82
Zadanie 3.1.6
Podjęto działania związane z organizacją biura i
324 982,82
EFS, budżet państwa
zarządzaniem projektem. Uruchomiono Centrum
Informacji w ramach którego prowadzono serwis
internetowy MORP, skatalogowano zbiory publikacji
i wprowadzono je do katalogu on-line na stronie
internetowej MORP, opracowano koncepcję
newslettera, stworzono strategię promocji MORP,
opublikowano I numer Biuletynu Informacyjnego,
podpisano trzy porozumienia o współpracy.
Przeprowadzono procedurę wyboru członków Rady
Programowej, czuwających nad wysoką jakością
zaplanowanych w projekcie badań oraz zrealizowano
2 spotkania Rady Programowej. Wyłoniono również
opiekunów merytorycznych poszczególnych
modułów badawczych (I moduł - Monitoring oparty
na danych zastanych, II Moduł - Monitoring oparty
na danych wywołanych na poziomie powiatów, III
Moduł - Badanie ilościowe prowadzone wśród
pracodawców). Wszczęto procedurę przetargową na
przeprowadzenie badań w ramach w/w modułów.
Rozstrzygnięto postępowanie na wykonawcę
rozbudowy serwisu internetowego, aby przystosować
go do potrzeb osób niewidzących i prezentacji
wyników zaplanowanych badań.

Zadanie 3.2 Wzmocnienie kadrowe i kompetencyjne oraz profesjonalizacja publicznych służb zatrudnienia
3.2 Wzmocnienie kadrowe i
kompetencyjne oraz
profesjonalizacja
publicznych służb
zatrudnienia

5

Źródło
7

Suma wydatkowanych
środków (w zł):

Zadanie 3.1.6 Analizy rynku pracy
3.1.6 Analizy rynku pracy

Kwota w złotych

Zalecenia na następny rok

Podwyższano kwalifikacje zawodowe pracowników
publicznych służb zatrudnienia co wpływa na
podniesienie jakości świadczonych usług i skuteczną
realizację standardów usług rynku pracy.

Efektem podjętych działań jest:
- udział 969 osób w różnego rodzaju szkoleniach
wewnętrznych i zewnętrznych,
- udział 6 osób w sympozjach i konferencjach,
zatrudnienie 48 nowych pracowników,
- ukończenie studiów licencjackich przez 3
pracowników,
- ukończenie studiów podyplomowych przez 11
pracowników,
- ukończenie studiów magisterskich przez 1
pracownika.
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Okres realizacji projektu
01.04.2010 - 30.06.2011

Suma wydatkowanych
środków (w zł):
8 458 080,44
Zadanie 3.2
7 791 713,08
FP, EFS, budżet jst, budżet
państwa

brak zaleceń

Szczegółowy opis podjętych działań
Instytucja

Zadanie

Zwięzła charakterystyka zrealizowanych działań
1
3.2 Wzmocnienie kadrowe i WUP
kompetencyjne oraz
profesjonalizacja
publicznych służb
zatrudnienia

MUW

2

Wydatkowane środki

Uzyskane efekty
Rezultaty podjętych działań

Kwota w złotych

Źródło

3
CIiPKZ
Zorganizowano 3 szkolenia dla liderów klubów
pracy w oparciu o rekomendowany przez MPiPS
podręcznik "Szukam pracy" w celu wyposażenia
liderów w uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla
osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Filia w Ostrołęce
Kontynuowano projekt "Studia podyplomowe dla
pracowników publicznych służb zatrudnienia" w
ramach poddziałania 6.1.2 PO KL. Prowadzono
promocję projektu w prasie regionalnej, biuletynie
WUP oraz na stronie internetowej WUP.
Prowadzono badania ankietowe wśród studentów,
celem określenia założonych rezultatów na etapie
„przed” skorzystaniem ze wsparcia. Bieżący
monitoring realizacji projektu. Zakończenie
realizacji projektu.

4
Przeszkolono 42 osoby. Wszyscy uczestnicy
szkolenia uzyskali zaświadczenia uprawniające do
prowadzenia szkoleń w ramach klubów pracy.

W wyniku kontynuacji projektu studiów
265 584,36
podyplomowych 109 pracowników publicznych
służb zatrudnienia ukończyło studia, w tym: 39 osób
na kierunku zarządzanie polityką rynku pracy, 40
osób na kierunku zarządzanie i ewaluacja projektami
współfinansowanymi ze środków UE, 30 osób na
kierunku doradztwo zawodowe.

EFS, budżet państwa

Okres realizacji projektu
01.06.2009 - 31.07.2010

Wzmocnienie kompetencyjne oraz profesjonalizacja
publicznych służb zatrudnienia realizowane poprzez
przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników
MUW, WUP, PUP.

Podniesiono kwalifikacje zawodowe pracowników
341 410,00
publicznych służb zatrudnienia w ramach
zorganizowanych 11 szkoleń dla 274 pracowników
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w
Warszawie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Warszawie oraz powiatowych urzędów pracy na
Mazowszu. Celem szkoleń było zapoznanie
pracowników z nowymi regulacjami prawnymi,
praktyczne wykorzystanie zdobytych umiejętności
poprzez ujednolicenie sposobu orzekania,
podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników.

FP

Wzmocnienie kompetencyjne
oraz profesjonalizacja
publicznych służb zatrudnienia
realizowane poprzez
przeprowadzenie kolejnego
cyklu szkoleń.
W 2011 r. MUW planuje
organizację 10 szkoleń dla 377
osób. Celem szkoleń ma być
zaznajomienie pracowników z
nowymi regulacjami
prawnymi, praktyczne
wykorzystanie zdobytych
umiejętności poprzez
ujednolicenie sposobu
orzekania, podnoszenie
kwalifikacji zawodowych
pracowników.
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5
59 373,00

Zalecenia na następny rok

6
FP

7
Działania będą kontynuowane
w 2011 roku.

Szczegółowy opis podjętych działań
Zadanie

1

2

Wydatkowane środki

Uzyskane efekty

Instytucja

Zwięzła charakterystyka zrealizowanych działań

Rezultaty podjętych działań

3

4

Zadanie 3.3 Doskonalenie standardów i warunków realizacji podstawowych usług rynku pracy oraz monitorowanie
stosowania standardów i warunków ich realizacji przez PSZ
3.3 Doskonalenie
PUP Lipsko
standardów i warunków
realizacji podstawowych
usług rynku pracy oraz
monitorowanie stosowania
PUP Mińsk
standardów i warunków ich
Mazowiecki
realizacji przez PSZ

Kwota w złotych

Zalecenia na następny rok

Źródło

5

6

7

Suma wydatkowanych
środków (w zł):

Zadanie 3.3

684 044,16

Opracowano wewnętrzne procedury postępowania z Prawidłowa realizacja standardów usług rynku pracy.
osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy
pozwalającymi na prawidłową realizację standardów
usług rynku pracy.

W ramach bieżącej
działalności.

Działania będą kontynuowane
w 2011 roku.

Pracownicy PUP poprzez udział w szkoleniach i
studiach podyplomowych podnosili swoje
kwalifikacje i kompetencje zawodowe.
Unowocześniono zaplecze techniczne (wymiana
starszych i mniej wydajnych urządzeń na nowe) oraz
doskonalono formy organizacji pracy. Od dnia
2.01.2010 r. w PUP działa Centrum Aktywizacji
Zawodowej jako wyspecjalizowana komórka
organizacyjna, która ukierunkowana jest na
świadczenie podstawowych usług rynku pracy. Do
zadań nowoutworzonego Centrum należy
pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe,
organizacja szkoleń oraz pomoc w aktywnym
poszukiwaniu pracy. Na potrzeby CAZ została
udostępniona zmodernizowana sala obsługi
bezrobotnych, w której wyodrębniono 6 stanowisk
pracy dla pośredników pracy i jedno stanowisko dla
specjalisty ds. rozwoju zawodowego.

FP

Brak zaleceń.

FP, budżet jst

Barierą w realizacji zadania
była mała powierzchnia
urzędu.

W ramach bieżącej
działalności.

Wdrażanie, realizowanie oraz
monitorowanie stosowania
usług rynku pracy zgodnie z
aktualnie, nowo
obowiązującymi standardami
ich realizacji, określonymi w
rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 14
września 2010 r. w sprawie
standardów i warunków
prowadzenia usług rynku pracy
(Dz. U. Nr 177, poz. 1193).

Efekty podjetych działań:
68 274,00
- unowocześnienie wyposażenia technicznego
poprzez zakup 6 zestawów komputerowych, serwera,
centrali telefonicznej, urządzenia wielofunkcyjnego,
- zwiększenie efektywności pracy,
podniesienie jakości usług świadczonych przez PUP,
- zwiększenie zdolności urzędu do realizacji
podstawowych usług rynku pracy świadczonych na
rzecz osób bezrobotnych, poszukujących pracy.

PUP Otwock

Wyodrębniono w strukturze organizacyjnej Centrum Ukierunkowano działalność urzędu
Aktywizacji Zawodowej.
na realizację podstawowych usług rynku pracy co
ułatwiło dostęp klientowi urzędu
do kluczowych stanowisk pracy.

PUP Ostrów
Mazowiecka

Podjęto działania monitorujące pracę pod kątem
formalno-merytorycznym poszczególnych
pracowników Referatu Usług Rynku Pracy
zajmujących się w szczególności wdrażaniem
standardów usług rynku pracy. Na bieżąco
dokonywano sprawdzania i oceny prawidłowości
realizowanych zadań z zakresu pośrednictwa pracy,
poradnictwa zawodowego, pomocy w aktywnym
poszukiwaniu pracy oraz organizacji szkoleń.
Ankietowano wybraną losowo grupę osób
zarejestrowanych w celu pozyskania informacji
dotyczących poziomu obsługi klienta.

Z analizy ankiet wynika, że 91% badanych jest
zadowolonych z usług świadczonych przez urząd.
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245 088,00

Szczegółowy opis podjętych działań
Zadanie

Instytucja

Zwięzła charakterystyka zrealizowanych działań
1
2
3.3 Doskonalenie
PUP Piaseczno
standardów i warunków
realizacji podstawowych
usług rynku pracy oraz
monitorowanie stosowania
standardów i warunków ich
realizacji przez PSZ

PUP Siedlce

Wydatkowane środki

Uzyskane efekty
Rezultaty podjętych działań

Kwota w złotych

Zalecenia na następny rok

Źródło

3
W dniu 28.09.2010 r. wyodrębniono w ramach PUP
w Piasecznie Centrum Aktywizacji Zawodowej.
Monitorowano stosowanie standardów usług rynku
pracy.

4
5
Pozyskano lokal o pow.130 m2 oraz dofinansowanie 209 182,53
z funduszu pracy na utworzenie CAZ. Pomieszczenia
wyremontowano i wyposażono w sprzęt biurowy
między innymi system kolejkowy. Przeniesiono
stanowiska poradnictwa zawodowego i pośrednictwa
pracy do nowych pomieszczeń co usprawniło obsługę
osób bezrobotnych i zapewniło indywidualny kontakt
z klientem. W ramach monitorowania stosowania
standardów wykonywane są sprawozdania
miesięczne i kwartalne m.in. z pośrednictwa pracy, z
usług doradczych, z realizacji aktywnych programów
przeciwdziałania bezrobociu.

1. Kontynuowano wdrażanie standardów usług rynku
pracy w zakresie: pośrednictwa pracy poradnictwa
zawodowego i informacji zawodowej, pomocy w
aktywnym poszukiwaniu pracy (Kluby Pracy),
organizacji szkoleń oraz usług EURES.
2. Kontynuowano projekt "Stawiamy
na jakość" w ramach Poddziałania 6.1.2 POKL,
którego celem było wsparcie PUP w Siedlcach w
realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych w regionie poprzez
upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa
zawodowego.

1. Wzrost jakości i efektywności usług Urzędu,
wzrost zadowolenia ze świadczonych przez PUP
usług, pozytywna zmiana postrzegania Urzędu
zarówno przez osoby figurujące w ewidencji PUP jak
i pracodawców
2. W ramach projektu zostało zatrudnionych
5 pośredników pracy i 4 doradców zawodowych.
Wzrosła jakość i efektywność usług Urzędu. Wzrosło
zadowolenie ze świadczonych przez PUP usług.

w ramach bieżącej działalności Brak zaleceń.

Wprowadzono zindywidualizowaną,
161 499,63
usystematyzowaną i możliwie intensywną próbę
rozwiązania problemów zawodowych danego klienta,
który ma poważne problemy ze znalezieniem pracy,
obejmując go Indywidualnym Planem Działania.
Zakupiono urządzenie umożliwiające nagranie CV w
formie filmu wideo, co pozwala na przygotowanie
prezentacji osoby poszukującej pracy,
zaprezentowanie siebie przyszłemu pracodawcy.
System VCV jest dostępny dla wszystkich
zainteresowanych, nie tylko osób
bezrobotnych.Wyodrębnienie CAZ pozwoliło na
ukierunkowanie działań pracowników na realizację
podstawowych usług rynku pracy i wzmocnienie
prymatu działań aktywizujących nad działaniami
pasywnymi. Utworzenie procedury obiegu
dokumentów oraz obsługi klienta pozwoliły na
lepszą współpracę między działami, a także
umożliwiły klientowi pełniejsze i czytelniejsze
korzystanie z usług.

FP, budżet jst

UP m.st. Warszawy Wyodrębniono Centrum Aktywizacji Zawodowej.
Uruchomienie CAZ poprzedzone zostało:
przeglądem kadrowym i udziałem pracowników w
szkoleniach podnoszących wiedzę i umiejętności,
opracowaniem czytelnych procedur obsługi klienta
CAZ, włączeniem Urzędu w ogólnopolski system
informacyjny "Zielona Linia", niezbędnymi pracami
adaptacyjno-remontowymi.
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6
FP, budżet jst

7
Brak zaleceń.

Kontynuacja podjętych działań
oraz dopracowywanie procedur
monitorujących w celu
systematycznego poprawiania
jakości proponowanych usług.
System VCV będzie podlegał
stałemu monitoringowi, a
oprogramowanie i
funkcjonalność będzie
na bieżąco aktualizowana.
Prowadzona będzie szeroka
kampania informacyjna o
możliwościach jakie daje
system VCV.
System ZL będzie rozwijał się
zgodnie z założeniami projektu
ogólnokrajowego. Będziemy
promowali ten
wyspecjalizowany portal i
infolinie, które zapewniają
usługę informacyjna na coraz
wyższym poziomie.

Szczegółowy opis podjętych działań
Instytucja

Zadanie

Zwięzła charakterystyka zrealizowanych działań
1
3.3 Doskonalenie
WUP
standardów i warunków
realizacji podstawowych
usług rynku pracy oraz
monitorowanie stosowania
standardów i warunków ich
realizacji przez PSZ

2

MUW

Wydatkowane środki

Uzyskane efekty
Rezultaty podjętych działań

3
CIiPKZ
W ramach koordynowania działań Centrów w
województwie, integracji środowiska doradców
zawodowych oraz wzmocnienia współpracy w
zakresie świadczenia usług osobom bezrobotnym w
ramach spotkań przekazano aktualne informacje
dotyczące działań podejmowanych w obszarze
poradnictwa i informacji zawodowej na poziomie
kraju i województwa.

4
Zorganizowano i przeprowadzono 2 spotkania dla
doradców zawodowych z powiatowych urzędów
pracy regionu warszawskiego w których udział
wzięło 32 osoby oraz 2 spotkania dla doradców z
WUP i jego Filii w których uczestniczyły 23 osoby.
Doradcy zawodowi dzielili się wiedzą zdobytą w
wyniku szkoleń, uczestnictwa w seminariach i
konferencjach ogólnokrajowych, dzielono się
również doświadczeniami związanymi z realizacją
usług zgodnie ze standardami, omawiano efekty
uzyskiwane przy stosowaniu narzędzi pracy doradcy
zawodowego, w szczególności problemy przy
stosowaniu testu KZZ.

Sprawdzono stan wdrożenia i realizacji przez
powiatowe i wojewódzkie urzędu pracy standardów
usług rynku pracy stosując nadzór o którym mowa w
art.10 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy o promocji i instytucjach
rynku pracy.

Przeprowadzono: 38 kontroli problemowych, 10
sprawdzających, 41 doraźnych, w tym 40 na zlecenie
Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W 39
Powiatowych Urzędach Pracy przeprowadzono
kontrole w sprawie tworzonych Centrów Aktywizacji
Zawodowej. W ramach kontroli doraźnej w WUP w
Warszawie badano wydatkowanie środków Funduszu
Pracy na szkolenie pracowników wojewódzkiego i
powiatowych urzędów pracy, refundację kosztów
wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne,
składek na FP, odpisów na ZFŚS pracowników WUP
oraz realizację zadań wynikających z art.8 ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Kwota w złotych
5

1 290,00
PUP Ciechanów,
Lipsko, Ostrów
Maz., Otwock,
Piaseczno, Siedlce,
Szydłowiec,
Wyszków, Zwoleń,
Żyrardów,

Opracowano półroczne i roczne raporty zawodów
deficytowych i nadwyżkowych. Monitoring zawiera
raport diagnostyczny i prognostyczny. Wyniki
monitoringu umieszczone są na stronach
internetowych urzędów oraz udostępniane
placówkom oświatowym, instytucjom
szkoleniowym, jednostkom samorządu
terytorialnego, instytucjom rynku pracy oraz
pracodawcom.

Źródło
6
W ramach bieżącej
działalności.

7
Działania będą kontynuowane
w 2011 roku.

W ramach bieżącej
działalności.

Brak zaleceń.

Suma wydatkowanych
środków (w zł):

Zadanie 3.4 Rozwój i doskonalenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych
3.4 Rozwój
i doskonalenie monitoringu
zawodów deficytowych
i nadwyżkowych

Zalecenia na następny rok

Przygotowano raporty półroczne i roczny zawodów
deficytowych i nadwyżkowych.
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Zadanie 3.4
W ramach bieżącej
działalności.

Działania będą kontynuowane
w 2011 roku.

Szczegółowy opis podjętych działań
Zadanie

1
3.4 Rozwój
i doskonalenie monitoringu
zawodów deficytowych
i nadwyżkowych

Wydatkowane środki

Uzyskane efekty

Instytucja

Zwięzła charakterystyka zrealizowanych działań

Rezultaty podjętych działań

2
PUP Mińsk Maz.

3
Kontynuowano działania związane z monitoringiem
zawodów deficytowych i nadwyżkowych.
Przygotowano i udostępniono na stronie internetowej
PUP raporty (diagnostyczny i prognostyczny) za rok
2009 i I półrocze 2010. Kontynuowano współpracę
ze szkołami ponadgimnazjalnymi, pracodawcami
oraz Powiatową Radą Zatrudnienia. Na potrzeby
konferencji i spotkań z partnerami rynku pracy
opracowano i zaktualizowano prezentację
multimedialną na temat zawodów deficytowych i
nadwyżkowych w powiecie mińskim.

4
Raport diagnostyczny i prognostyczny z monitoringu
zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie
mińskim. Prezentacja multimedialna nt. zawodów
deficytowych i nadwyżkowych.

PUP dla Powiatu
Warszawskiego
Zachodniego

Pośrednik pracy uczestniczył w szkoleniu nt.
monitoringu zawodów deficytowych i
nadwyżkowych.

Rozwój systemu monitorowania i prognozowania
sytuacji na rynku pracy w zakresie badania popytu i
podaży pracy w powiecie warszawskim zachodnim.
Działania obejmowały analizę raportów WUP z
monitoringu zawodów deficytowych i
nadwyżkowych oraz opracowanie raportów
półrocznych i rocznego.
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Kwota w złotych
5

1 290,00

Zalecenia na następny rok

Źródło
6
W ramach bieżącej
działalności.

7
Działania będą kontynuowane
w 2011 roku.

FP

Działania będą kontynuowane
w 2011 roku.

Załącznik 2
Tablica finansowa dla zadań realizowanych w ramach RPDZ/2010
środki

Środki krajowe
środki krajowe
łącznie

zadanie

FP
(zł)

budżet państwa
(zł)

PFRON
(zł)

1.1

956 727,64

36 700,00

0,00

1.2

414 177 202,32

384 043 731,17

8 916 360,76

1.2.1

59 229 536,51

51 730 925,80

1.2.2

150 774 424,47

1.2.3

109 988 218,00

1.2.4

98 089,50

Środki zagraniczne
budżet jst
(zł)

240 678,14

krajowe środki
prywatne (zł)

28 100,00

inne – (zł)

553 160,00

EFS
(zł)

Grant EURES
(zł)

346 087,37

0,00

Środki łącznie

środki zagraniczne
łącznie

346 087,37

środki krajowe +
zagraniczne

1 302 815,01

7 064 482,69 11 923 607,30 2 177 420,40

51 600,00 201 107 796,28

0,00 201 107 796,28 615 284 998,60

350 214,00

1 524 838,50

5 347 662,64

224 295,57

51 600,00

46 927 089,20

0,00

46 927 089,20 106 156 625,71

148 962 792,31

607 417,16

11 264,00

256 951,00

936 000,00

0,00

35 108 866,52

0,00

35 108 866,52 185 883 290,99

108 456 266,98

232 747,41

93 018,61

210 652,00

995 533,00

0,00

32 695 558,64

0,00

32 695 558,64 142 683 776,64

64 892 871,33

58 538 603,00

3 156 105,00

3 172 071,50

11 760,00

14 331,83

0,00

35 450 756,02

0,00

35 450 756,02 100 343 627,35

1.2.5

17 696 299,01

5 178 440,08

4 429 877,19

1 984 140,08

6 096 581,66

7 260,00

0,00

46 685 420,57

0,00

46 685 420,57

64 381 719,58

1.2.6

6 091 515,00

5 812 365,00

0,00

279 150,00

0,00

0,00

0,00

2 668 209,33

0,00

2 668 209,33

8 759 724,33

1.2.7
5 504 338,00
Razem Priorytet I 415 133 929,96

5 364 338,00

140 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 571 896,00

0,00

1 571 896,00

7 076 234,00

Priorytet I

Priorytet II

384 080 431,17

8 916 360,76

2.1

51 177 582,11

48 993 131,04

879 327,00

1 305 124,07

0,00

0,00

0,00

29 285 933,54

0,00

29 285 933,54

80 463 515,65

2.2

172 929,00

172 929,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

172 929,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 285 933,54

0,00

29 285 933,54

80 636 444,65

2.3
Razem Priorytet II

7 162 572,19 12 164 285,44 2 205 520,40

51 350 511,11

49 166 060,04

879 327,00

1 305 124,07

3.1

232 939 023,54

223 583 682,07

1 025 426,57

87 196,90

3.1.1

24 636 571,68

24 489 916,11

146 655,57

0,00

2 093 768,00 5 193 950,00
0,00

0,00

604 760,00 201 453 883,65

955 000,00 170 377 851,94

37 543,00 170 415 394,94 403 354 418,48

0,00

7 981 799,81

0,00

7 981 799,81

32 618 371,49

0,00

12 348 932,60

0,00

12 348 932,60

78 369 577,82

3.1.2

66 020 645,22

61 482 278,22

55 749,00

15 000,00

1 638 668,00 2 828 950,00

3.1.3

142 067 535,81

137 454 413,81

823 022,00

15 000,00

455 100,00 2 365 000,00

3.1.4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.5

157 073,93

157 073,93

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.6

57 196,90

0,00

0,00

57 196,90

0,00

0,00

3.2

6 171 119,58

5 802 940,46

0,00

79 174,65

289 004,47

3.3

684 044,16

495 527,76

0,00

0,00

3.4
1 290,00
Razem Priorytet III 239 795 477,28

1 290,00

0,00

0,00

229 883 440,29

1 025 426,57

166 371,55

Priorytet III

0,00 201 453 883,65 616 587 813,61

955 000,00 149 779 333,61

0,00 149 779 333,61 291 846 869,42

0,00

37 543,00

0,00

0,00

0,00

267 785,92

0,00

0,00

188 516,40

0,00

0,00

0,00

2 571 288,87 5 193 950,00

37 543,00

37 543,00

0,00

0,00

157 073,93

0,00

267 785,92

324 982,82

2 286 960,86

0,00

2 286 960,86

8 458 080,44

0,00

0,00

0,00

0,00

684 044,16

0,00

0,00

0,00

0,00

1 290,00

955 000,00 172 664 812,80

37 543,00 172 702 355,80 412 497 833,08

Załącznik 3

KARTA SPRAWOZDAWCZA ZADANIA REALIZOWANEGO W RAMACH
REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA 2010
1. Numer i nazwa zadania zgodnie z RPDZ/2010

2.Podmiot sprawozdający zadanie ( nazwa, adres, telefon, kontakt osobowy)

3. OPIS REALIZACJI DZIAŁANIA:
3.1. Zaplanowany okres realizacji działania: rozpoczęcia -

zakończenia -

3.2. Faktyczny okres realizacji działania: rozpoczęcia -

zakończenia -

3.3. Zwięzła charakterystyka podjętych i zrealizowanych działań: ( max 30 wersów)

4. WYDATKOWANA KWOTA NA REALIZACJĘ DZIAŁANIA WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (w zł):
Z tego:
Ogółem
FP
PFRON
EFS
EFRR
budżet
budżet
krajowe
inne – jakie?
państwa
jst
środki
prywatne

5. EFEKTY REALIZACJI DZIAŁANIA:
5.1. Ilościowe: ( max 6 wersów)
Planowane –
Uzyskane –
5.2. Jakościowe: ( max 6 wersów)
Planowane –
Uzyskane –
6. OCENA ZGODNOŚCI REALIZACJI DZIAŁANIA Z RPDZ/2010:
Czy działania zaplanowane w ramach zadania zostały wykonane? Jeśli nie, to dlaczego?
Przyczyny ewentualnego niepodjęcia, opóźnień lub zmiany koncepcji realizacji działania.

7. ZALECENIA NA NASTĘPNY ROK:

Załącznik 3
INSTRUKCJA
wypełniania „Karty sprawozdawczej zadania realizowanego w ramach RPDZ/2010”
1. Numer i nazwa zadania zgodnie z RPDZ/2010: Należy podać nazwę zadania (projektu,
przedsięwzięcia, tematu) zgodnie z nazwą przyjętą w RPDZ/2010.
2. Podmiot sprawozdający zadanie: Należy podać dane osoby, z którą można kontaktować się
w trybie roboczym w sprawie rocznego sprawozdania z realizacji zadań RPDZ/2010.
3. Opis realizacji działania:
3.1. Zaplanowany okres realizacji działania: Podać termin (miesiąc i rok) planowanego rozpoczęcia
i zakończenia realizacji działania – zgodnie z RPDZ/2010.
3.2. Faktyczny okres realizacji działania: Podać termin (miesiąc i rok) rzeczywistego rozpoczęcia
i zakończenia realizacji działania.
3.3. Zwięzła charakterystyka podjętych i zrealizowanych działań: Scharakteryzować najważniejsze
działania podjęte i zrealizowane w ramach zadania w 2010 roku. Należy odnieść się do działań
zaplanowanych w „Karcie zgłoszenia zadania”, które syntetycznie zostały opisane w RPDZ/2010.
W przypadku zadania, którego realizacja będzie kontynuowana w roku 2011 należy ograniczyć się
tylko do charakterystyki działań podejmowanych w 2010 roku.
4. Wydatkowana kwota na realizację działania wg źródeł finansowania: Należy podać
z dokładnością do jednego tysiąca złotych wydatkowaną w 2010 roku kwotę na realizację działania,
z uwzględnieniem źródeł finansowania. Podana kwota „Ogółem” powinna być sumą kwot
wyszczególnionych w rubryce „Z tego” w zamieszczonej na „KARCIE ….” w poz. 4 tabeli.
W przypadku działania realizowanego w ramach środków własnych przeznaczonych na działalność
bieżącą poz. 4 „KARTY ….” nie należy wypełniać.
5. Efekty realizacji zadania:
5.1. Ilościowe: Podać w przyjętych jednostkach miary uzyskane efekty ilościowe realizacji działania.
Należy uwzględnić w szczególności wskaźniki ilościowe odnoszące się do przewidywanych efektów.
5.2. Jakościowe: Scharakteryzować krótko uzyskane efekty jakościowe.
6. Ocena zgodności realizacji działania z RPDZ/2010:
6.1. Czy działania zaplanowane w ramach zadania zostały wykonane? Jeśli nie, to dlaczego? Należy
odnieść się do działań zaplanowanych w „Karcie zgłoszenia zadania”, które syntetycznie zostały
opisane w RPDZ/2010.
Przyczyny niepodjęcia, ewentualnych opóźnień lub zmiany koncepcji realizacji działania:
W przypadku niepodjęcia lub rozbieżności między zaplanowanym a rzeczywistym terminem
rozpoczęcia i/lub zakończenia działania proszę podać przyczynę opóźnień. W części tej należy
również zawrzeć informację o zmianie koncepcji realizacji działania, jeśli miała miejsce.
7. Zalecenia na następny rok: Należy sformułować wszelkie uwagi, wnioski
i rekomendacje związane z realizacją działania, mające wpływ na jego efektywność oraz osiągane
cele.

