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UCHWAŁA   NR………… 
Rady Powiatu  Pyrzyckiego 
z  dnia…………………….. 

        
                                                                                                       
w  sprawie uchwalenia „Powiatowego programu  przeciwdziałania bezrobociu  
i aktywizacji lokalnego rynku pracy”. 
 
 
 Na podstawie art.12 pkt.9 c ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym    (j.t. Dz.U. z  2001r.   Nr 142 poz. 1592,   zmiana:  Dz.U. z 2002r.  
Nr  23 poz. 220,  Nr  62  poz. 558,  Nr 113  poz. 984, Nr  200 poz. 1688, Nr 214  
poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 Nr 153 poz. 1271, Nr  102  poz. 
1055, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2007r. Nr 173 poz. 1218)  Rada Powiatu  uchwala co  
następuje: 

§  1 
 
 
Uchwala się „Powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku 
pracy”  stanowiący załącznik do uchwały.  
 

§  2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu i Dyrektorowi Powiatowego Urzędu 
Pracy. 
 

§   3 
Uchyla się uchwałę nr  XX/98/08 z dn. 29.10.2008r.  w sprawie uchwalenia „ Powiatowego 
programu na rzecz przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy”. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
Wnioskodawca                                                                        Przewodniczący rady 
 
Zarząd Powiatu                                                                      Wojciech Andrzej Kuźmiński 
Pyrzyckiego 
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UZASADNIENIE 
 
 

Stopa bezrobocia w powiecie pyrzyckim na dzień 31.12.2011r. wynosiła 

27,6%, natomiast na dzień 30.06.2012r. wynosiła 25,3%. Pomimo korzystnych 

zmian na rynku pracy do roku 2010 w 2011 nastąpiło spowolnienie gospodarcze 

i wzrost liczby osób bezrobotnych. Zatem nadal istnieje potrzeba wspierania 

osób znajdujących się w  szczególnej sytuacji na rynku pracy ( osoby młode, 

grupa 50+, kobiety, niepełnosprawni, rodzice z małymi dziećmi) grupa NEET, 

osoby bez kwalifikacji zawodowych, osoby długotrwale bezrobotne. W tej 

sytuacji, konieczna jest  współpraca lokalnych instytucji służb społecznych, 

służb zatrudnienia oraz partnerów społecznych  na rzecz aktywizacji lokalnego 

rynku pracy. Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. 

Dostosowanie kwalifikacji bezrobotnych do potrzeb zmieniającego się rynku 

pracy. Promowanie postaw przedsiębiorczych i samozatrudnienia. Realizacja 

programu oparta jest nie tylko na działaniach komórek organizacyjnych 

podległych powiatowi, ale obejmuje również współdziałanie probiznesowych 

organizacji pozarządowych oraz gmin. Program działań zaplanowanych na lata 

2012- 2014 jest kontynuacją  programu z lat 2008- 2011. 

Obowiązek opracowania przez powiaty programu przeciwdziałania 

bezrobociu przewiduje znowelizowana w 2001 roku ustawa z dnia  5 czerwca 

1998 roku o samorządzie powiatowym. 

Z tych przyczyn podjęcie uchwały jest celowe i uzasadnione.  
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WPROWADZENIE 
 
  

 

 

W 2000 roku kraje Unii Europejskiej przyjęły do realizacji Strategię Lizbońską, której 

celem jest uczynienie z UE  obszaru o dynamicznie rozwijającej się gospodarce, przy 

jednoczesnym wzroście zatrudnienia i spójności społecznej oraz z poszanowaniem 

środowiska naturalnego.  „ W brukselskich konkluzjach Rady Europejskiej z marca 2005r. 

znalazły się  wnioski z oceny pięciolecia realizacji Strategii  Lizbońskiej, gdzie potwierdzono, 

że Europejski Model Społeczny opiera się na realizacji dwóch głównych celów: pełnego 

zatrudnienia i spójności społecznej”.1 Działania zmierzające do integracji społecznej 

zwiększają potencjał rozwoju oraz sprzyjają zwiększeniu aktywności społecznej we 

wszystkich obszarach, m.in. na rynku pracy. 

 Powiat pyrzycki położony jest w południowo- zachodniej części województwa  

zachodniopomorskiego. Miasto Pyrzyce oddalone jest od  Szczecina o 46 km. Powiat 

obejmuje sześć gmin: Pyrzyce, Lipiany, Przelewice, Warnice, Kozielice i Bielice. Występuje 

tu różnorodny krajobraz, urozmaicony malowniczymi jeziorami, wśród których największym 

jest Miedwie. Teren porastają kompleksy leśne z licznymi pomnikami przyrody. 

Ukształtowanie geograficzne powiatu warunkuje jego rozwój gospodarczy-  80% powierzchni 

powiatu stanowią użytki rolne, zatem dominującą  gałęzią gospodarki jest rolnictwo. W 

znacznej mierze są to tereny po byłych PGR-ach. Przemysł rolno- spożywczy, poza branżą 

mleczarską jest słabo rozwinięty. Powierzchnia ogółem wynosi 726 km2. Powiat zamieszkuje 

41 238 osób- głównie mieszkańców wsi. Od początku transformacji ustrojowej i 

gospodarczej, teren pyrzycki jest rejonem o wysokim bezrobociu strukturalnym.  Tego 

rodzaju bezrobocie spowodowane jest niedopasowaniem kwalifikacji pracowników do zmian 

związanych z innowacjami technologicznymi, brakiem kompetencji i trudnościami w 

dostosowaniu się do zmian systemu produkcyjnego. Przedsiębiorstwa działające poza 

rolnictwem na skutek złej sytuacji finansowej uległy likwidacji lub głębokiej restrukturyzacji, 

czego skutkiem  było znaczne zmniejszenie liczby osób zatrudnionych. W powiecie 

                                                
1 Strategia Polityki Społecznej na lata 2007- 2013., Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu  
13 września 2005r. 
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pyrzyckim  dominują małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 pracowników. Do 

największych i najbardziej aktywnych firm działających na lokalnym rynku pracy należy 

Backer OBR, Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne, Obrzańska Spółdzielnia Mleczarska, 

Zakład Produkcji Mięsnej E. Kowalczyk, PRIGNIZ Meble Pomorskie w Lipianach, BPI 

Lipiany, INELCO Lipiany, Power- Koncept Batowo. Obecnie bezrobotni coraz częściej 

znajdują zatrudnienie poza granicami powiatu czy kraju co może przynieść również 

negatywne skutki dla naszego regionu.  
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CELE POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA 

BEZROBOCIU: 

 

-  Spadek liczby osób bezrobotnych. 

- Ograniczenie  bezrobocia osób będących w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy. 

- Przeciwdziałanie  psychospołecznym skutkom bezrobocia. 

- Kształtowanie postaw przedsiębiorczych. 

- Współpraca lokalnych  instytucji służb społecznych, służb zatrudnienia oraz 

partnerów    społecznych na rzecz aktywizacji długotrwale bezrobotnych ze 

szczególnym uwzględnieniem kobiet. 

 

KIERUNKI: 

- Promocja zatrudnienia. 

-Promocja integracji społecznej. 

-Pozyskiwanie i efektywne zarządzanie krajowymi i unijnymi środkami 

finansowymi na programy aktywizacji zawodowej. 
 

POŻĄDANE EFEKTY: 

 

- Zwiększenie motywacji oraz umiejętności  osób bezrobotnych do 

samodzielnego poszukiwania pracy lub prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

-  Dodatkowe miejsca pracy. 

- Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na poziomie gmin jako szansa na 

zwiększenie mobilności przestrzennej i zawodowej długotrwale bezrobotnych. 

- Stworzenie systemu wsparcia dla długotrwale bezrobotnych aktywnie 

poszukujących pracy.  
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RYNEK PRACY W POWIECIE PYRZYCKIM  W  LATACH 2004- 2007 

 
Bezrobocie jest złożonym  problemem  społecznym i ekonomicznym  ściśle 

związanym z sytuacją  gospodarczą w danym regionie. Jednak stan lokalnej gospodarki nie 

zależy wyłącznie od skali i jakości działalności gospodarczej. Jest on efektem wzajemnej 

korelacji   takich   czynników  jak  demografia,  edukacja,   aktywność   zawodowa i 

przedsiębiorczość mieszkańców, stan infrastruktury. Skutki bezrobocia dotykają poprzez 

jednostkę również rodzinę, która w trudnych warunkach ma zaburzone przypisane jej funkcje. 

Wraz z rozwojem  regionalnym, stopniowo  zwiększa się liczba osób pozostających w 

zatrudnieniu. Zmienia się również świadomość osób bezrobotnych, które coraz częściej 

rozumieją potrzebę kształcenia ustawicznego,  dostosowania własnych kwalifikacji do 

wymagań pracodawców. Od 2004 roku systematycznie rosną nakłady finansowe na aktywne 

formy przeciwdziałania bezrobociu. Znaczną część finansów jakimi dysponuje urząd pracy 

stanowią środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym  

większa liczba osób bezrobotnych  może skorzystać ze szkoleń, stażu, przygotowania 

zawodowego u pracodawcy czy uzyskać jednorazową dotację  na rozpoczęcie własnej 

działalności gospodarczej.  

 Analizując aktualną sytuację na powiatowym rynku pracy można zauważyć, iż liczba 

osób bezrobotnych w ostatnich latach ulega systematycznemu zmniejszeniu. Z pewnością 

ogromne znaczenie miało przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Od 2004 roku do 

31.12.2007r.  liczba zarejestrowanych bezrobotnych uległa zmniejszeniu o 2 073 osoby. Do 

tej pory spadek liczby osób bezrobotnych miał charakter sezonowy tzn. podejmowano 

zatrudnienie w okresie wiosennym a jesienią ponownie rejestrowano się w urzędzie pracy.  

Jednak od 2006r.  liczba bezrobotnych po zatrudnieniu sezonowym nie wzrasta. Bezrobocie 

coraz częściej ma charakter frykcyjny tzn. krótkookresowy, spowodowany koniecznością 

zmiany  zawodu, poszerzenia kompetencji, uzyskania dodatkowych umiejętności czy zmiany 

miejsca zamieszkania.  

 Wyżej  opisaną sytuację prezentuje  Tabela nr 1. Na uwagę zasługuje  liczba 

zarejestrowanych kobiet, które stanowią  od 49% w roku  2004 do  58% ogółu bezrobotnych 

na koniec  roku 2007. Można zatem przypuszczać, że mężczyźni częściej niż kobiety 

uzyskują zatrudnienie o charakterze stałym. Natomiast kobiety pozostają bezrobotne z 

różnych powodów min. zamieszkują w miejscowościach oddalonych od większych ośrodków 
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miejskich w których osiedlili się ze względu na pracę i możliwość zamieszkania ( np.: byłe 

PGR-y), role pełnione w rodzinie uniemożliwiają podjęcie pracy, a rejestracja w urzędzie 

pracy pozwala na uzyskanie dodatkowych świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej, 

długotrwałe, bezskuteczne poszukiwanie pracy spowodowało zniechęcenie i brak wiary w 

możliwość zmiany swojego losu. Pracodawcy niechętnie wprowadzają elastyczne formy 

zatrudnienia dla kobiet takie jak telepraca czy zmienny wymiar czasu pracy. Jedną z przyczyn 

takiej sytuacji może być również utrudniony dostęp do informacji np. o wolnych miejscach 

pracy i szansach kształcenia oraz możliwościach uzyskania pomocy w tym zakresie. Często 

bowiem kobiety posiadają kwalifikacje zawodowe nieadekwatne do potrzeb rynku pracy lub 

zbyt niski poziom wykształcenia. 

 

Tab. nr 1 

OGÓLNA LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH W POWIECIE PYRZYCKIM 

W LATACH 2004- 2007. 

 

ROK 

OGÓLNA LICZBA 

BEZROBOTNYCH 

LICZBA BEZROBOTNYCH 

KOBIET 

 

2004 

 

5137 

 

2545 

 

2005 

 

4525 

 

2358 

 

2006 

 

3841 

 

2087 

 

2007 

 

3064 

 

1794 

Źródło: Statystyka powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach. 

 

 

Wraz ze zmieniającą się liczbą osób bezrobotnych  zmniejsza się wskaźnik bezrobocia 

w powiecie. Podobne zjawisko można zaobserwować w skali całego kraju. Przez wskaźnik 

bezrobocia należy rozumieć procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności 

aktywnej zawodowo. Jak  kształtuje się zmiana wskaźnika bezrobocia w poszczególnych 

gminach  powiatu pyrzyckiego przedstawia  Tabela nr 2. 
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Tab. nr 2 

WSKAŹNIK  BEZROBOCIA W POWIECIE ORAZ W GMINACH POWIATU 

PYRZYCKIEGO W LATACH 2004- 2007 (stan na dzień 31 grudnia każdego roku). 

 

ROK 

 

 

 

WSKAŹNIK BEZROBOCIA W POWIECIE ORAZ W GMINACH POWIATU 

PYRZYCKIEGO (%). 

 

POWIAT 

 

BIELICE 

 

KOZIELICE 

 

LIPIANY 

 

PRZELEWICE 

 

PYRZYCE 

 

WARNICE 

2004 20,4 17,9 24,4 26,0 25,4 17,6 18,1 

2005 17,7 16,9 21,1 22,4 22,6 14,9 17,0 

2006 14,9 14,1 17,9 18,0 20,6 12,6 13,5 

2007 11,9 12,4 14,1 13,7 15,3 10,2 11,3 

Źródło: Statystyka Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach. 

 

Na poziom bezrobocia, mniejszą mobilność osób pozostających bez pracy 

niewątpliwie ma wpływ miejsce zamieszkania,  sytuacja ekonomiczna gminy, poziom 

zurbanizowania, komunikacja z większymi ośrodkami miejskimi. Zaobserwować można 

także zjawisko emigracji zarobkowej tzn. zmiany miejsca zamieszkania ze względu na 

możliwość podjęcia pracy i utrzymania rodziny. Na wyjazd decydują się osoby, które od 

dłuższego czasu nie mogą uzyskać stabilnego zatrudnienia, a wynagrodzenie jakie proponują 

pracodawcy wystarcza jedynie na pokrycie podstawowych potrzeb egzystencjalnych rodziny, 

natomiast poziom życia pozostaje na pograniczu biedy. Motywacją jest również chęć 

zapewnienia dzieciom możliwości  kształcenia się i rozwijania swoich zainteresowań. 

Przygraniczne położenie powiatu daje możliwość wyjazdu do pracy sezonowej za granicą. 

Często mamy tutaj również do czynienia z tzw. bezrobociem fikcyjnym tzn. osoby figurujące 

w rejestrach urzędu pracy  podejmują  zatrudnienie  bez  umowy  o  pracę ( szczególnie w 

branży budowlanej, w rolnictwie i w usługach domowych). Osoby te nie są zainteresowane 

żadną formą aktywizacji zawodowej. Jedynym powodem rejestracji jest uzyskanie 

ubezpieczenia zdrowotnego. Wykres nr 1 przedstawia liczbę osób bezrobotnych w  

poszczególnych gminach  według stanu na dzień 31.12.2007r. 
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Wykres nr 1. 

LICZBA OSÓB BEZROBOTNYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH POWIATU 

PYRZYCKIEGO.(Stan na dzień  31.12.2007r.)   

200
200

544

503

1301

253 Bielice
Kozielice
Lipiany
Przelewice
Pyrzyce 
Warnice

 
Źródło: Statystyka Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach. 

 

 Jak widać na powyższym wykresie najwyższy poziom bezrobocia utrzymuje się w 

większych gminach. Ma to również związek z możliwością wykorzystania okresu 

pozostawania bez pracy na uzyskanie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych w 

ramach szkoleń, stażu czy przygotowania zawodowego, organizowanych przez urząd pracy i 

finansowanych z Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego.  Poziom 

wykształcenia, posiadana wiedza, umiejętność uzyskiwania informacji osób bezrobotnych 

wpływa znacząco na okres pozostawania bez pracy. Najszybciej znajdują zatrudnienie osoby 

z wykształceniem wyższym. Wykorzystując możliwość dofinansowania z Funduszu Pracy 

studiów podyplomowych, które zwiększają ich szanse zatrudnienia. Jak prezentuje  Wykres nr 

2- osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym stanowią liczną grupę wśród 

bezrobotnych. Często jednak nie posiadają doświadczenia zawodowego w zawodzie 

wyuczonym lub na  te zawody nie ma zapotrzebowania na rynku pracy. Do takich zawodów  

( zgodnie z rankingiem zawodów deficytowych i nadwyżkowych) należą: sprzedawca, 

mechanik samochodów osobowych, mechanizator rolnictwa, murarz, kucharz, ślusarz. 

Natomiast   wśród   zawodów   poszukiwanych   przez   pracodawców  są   spawacze, murarze 
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 ( o wysokim poziomie umiejętności zawodowych), robotnicy budowlani, betoniarze, 

brukarze, operatorzy maszyn do robót ziemnych, sprzedawcy. Wśród osób z wykształceniem 

średnim zatrudnienie znajdują magazynierzy z uprawnieniami do obsługi wózków 

jezdniowych z napędem silnikowym, asystenci ekonomiczni, księgowi, opiekunki osób 

starszych, kierowcy samochodów ciężarowych i autobusów. Jednak najbardziej liczna 

pozostaje grupa osób z wykształceniem  gimnazjalnym i podstawowym.  

 

Wykres nr 2 

OSOBY BEZROBOTNE W POWIECIE PYRZYCKIM WEDŁUG POZIOMU 

WYKSZTAŁCENIA. (Stan na dzień 31.12.2007r.) 

137
549

355

903

1120

wyższe

policealne i
średnie
zawodowe
średnie

zasadnicze
zawodowe

gimnazjalne
i poniżej

 
Źródło: Statystyka Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach. 

 

Dokonując analizy obecnej sytuacji na lokalnym rynku pracy należy zwrócić uwagę na 

wiek osób bezrobotnych.  Jak potwierdzają dane statystyczne najliczniejszą grupą 

bezrobotnych są osoby młode do 34 roku życia oraz osoby w wieku średnim do 54 lat. Grupa 

ta wymaga szczególnego wsparcia ze strony urzędu pracy, pobudzenia motywacji i bardzo 

często odzyskania wiary we własne możliwości. Na uwagę zasługuje fakt, że często są to 

osoby o ustabilizowanej sytuacji rodzinnej, posiadające dorosłe dzieci a tym samym bardziej 
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dyspozycyjne i  otwarte na nowe doświadczenia zawodowe. Wykres nr 3 prezentuje strukturę 

bezrobocia według wieku. 

 

Wykres nr 3 

STRUKTURA  OSÓB BEZROBOTNYCH POWIATU PYRZYCKIEGO WEDŁUG 

WIEKU. ( Stan na dzień 31.12.2007r.) 

666

847
600

732 100 20
18-24
25-34
35-44
45-54
55-59
60-64

 
Źródło: Statystyka Powiatowego Urzędu Pracy w Pyrzycach. 

 

Jak można wnioskować z powyższych danych  najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią 

ludzie młodzi i w wieku średnim. Wśród tej grupy duży odsetek stanowią kobiety 

wychowujące dzieci, często matki samotne, osoby bez doświadczenia zawodowego dla 

których odbycie stażu u pracodawcy jest często szansą na uzyskanie stałego zatrudnienia. 

Oferty zatrudnienia jakie pozyskuje pośrednictwo pracy  mieszczą się w granicach 2500 

rocznie. Zaliczyć tu należy również subsydiowane formy zatrudnienia. Jednak najwięcej, bo 

40% ofert jest z branży budownictwa i pokrewnych (roboty ziemne, operatorzy), 30% to 

produkcja metalowa (spawacze, ślusarze, monterzy), 10%- kierowcy samochodów 

ciężarowych, operatorzy wózków jezdniowych z napędem silnikowym, 10%- pracownicy 

handlu ( sprzedawcy, magazynierzy), 10%- pracownicy przy pracach prostych. Coraz częściej 

pracowników poszukują firmy spoza terenu powiatu proponując również dojazd do miejsca 

zatrudnienia. 
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I. PROMOCJA  ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB 

POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY 

 

Zadania i sposób realizacji 

 

Odpowiedzialny  

 

Termin  

realizacji 

 

1. Promocja usług bezpłatnego pośrednictwa pracy. 

 

2. Marketing pośrednictwa pracy w- pozyskanie nowych 

partnerów rynku pracy. 

 

3. Organizacja giełd pracy na zlecenie pracodawców. 

 

4.Pośrednictwo pracy za granicą w ramach systemu 

EURES. 

5. Poradnictwo zawodowe dla: 

 - osób bezrobotnych i poszukujących pracy w celu 

pomocy w wyborze  odpowiedniego zawodu i miejsca 

zatrudnienia lub kierunku przekwalifikowania, 

- pracodawców w doborze kandydatów do pracy. 

 

6.Organizacja zajęć w ramach Klubów Pracy dla osób 

bezrobotnych i poszukujących pracy. 

 

7. Podnoszenie potencjału zawodowego- inicjowanie i 

organizowanie szkoleń grupowych i indywidualnych dla 

osób bezrobotnych w celu nabycia, podwyższenia lub 

zmiany kwalifikacji zawodowych. 

 

8. Organizowanie subsydiowanych miejsc pracy dla 

osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

 

 

 

Powiatowy Urząd 

Pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Urząd 

Pracy, Ośrodki 

Pomocy 

Społecznej. 

 

Powiatowy Urząd 

Pracy 

 

 

Do końca 

2011 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do końca 

2011 roku. 

 

 

 

Do końca  

2011r. 
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9. Zwrot kosztów dojazdu  lub zakwaterowania dla osób 

bezrobotnych, które podejmują pracę, odbywają staż lub 

przygotowanie zawodowe poza miejscem zamieszkania. 

 

 

10. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 25 

roku życia oraz absolwentów szkół wyższych do 

ukończenia 27 roku życia.  

- organizacja refundowanych miejsc pracy, 

- organizacja staży i przygotowania zawodowego, w tym 

również dla osób niepełnosprawnych przy udziale 

środków z PFRON. 

-udzielanie jednorazowych dotacji na rozpoczęcie 

własnej działalności gospodarczej. 

 

11. Promocja zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia. 

- organizacja robót publicznych, prac interwencyjnych, 

przygotowania zawodowego w miejscu pracy. 

- udzielanie pracodawcom refundacji kosztów  

wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy, 

- udzielanie jednorazowych dotacji na rozpoczęcie 

własnej działalności gospodarczej. 

 

12. Promowanie aktywności osób bezrobotnych  w celu  

powrotu na rynek pracy: 

-wypłacanie dodatków aktywizacyjnych, 

-wypłacanie zwrotu kosztów dojazdu i dodatków 

szkoleniowych dla osób uczestniczących w zajęciach 

aktywizujących. 

 

Powiatowy Urząd 

Pracy, 

Powiatowe 

Centrum Pomocy 

Rodzinie 

 

 

Do końca  

2011roku. 
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II. POPRAWA JAKOŚCI USŁUG INSTYTUCJONALNEJ OBSŁUGI OSÓB 

BEZROBOTNYCH  I  PARTNERÓW   RYNKU  PRACY. 

 

Zadania i sposób realizacji 

 

Odpowiedzialny 

Termin 

realizacji 

1. Promowanie inicjatyw samopomocy osób bezrobotnych 

oraz wsparcie merytoryczne dla tych inicjatyw. 

 

2. Aktualizowanie bazy instytucji szkoleniowych w celu 

możliwości modyfikacji programów szkoleniowych, aby 

w pełni dostosować je do oczekiwań pracodawców. 

 

3. Wzmocnienie i zindywidualizowanie usług poradnictwa 

zawodowego i pośrednictwa pracy- rozwój kompetencji 

doradców zawodowych i pośredników pracy. 

 

4.Bieżące  diagnozowanie potrzeb i oczekiwań 

pracodawców wobec kandydatów do pracy. 

 

5. Systematyczne diagnozowanie  oczekiwań  i 

możliwości osób  bezrobotnych. 

 

6. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych na 

lokalnym rynku pracy: 

- badanie pracodawców, 

- badanie szkół ponadgimnazjalnych. 

 

7. Ułatwianie dostępu do informacji o świadczonych 

usługach poprzez Internet; zamieszczanie bieżących 

informacji na stronie internetowej Powiatowego Urzędu 

Pracy. 

8. Upowszechnianie informacji o Europejskim Funduszu 

Społecznym, o zasadach dostępu do środków 

pomocowych z Unii Europejskiej. 

Powiatowy 

Urząd Pracy 

Do końca 

2011 roku. 
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III. DZIAŁANIA NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, PRZECIWDZIAŁANIA 

WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU 

 

Zadania i sposób realizacji 

 

Odpowiedzialny 

Termin 

realizacji 

 

1. Kształtowanie postaw gotowości do podjęcia pracy, 

zwłaszcza wśród podopiecznych Ośrodków Pomocy 

Społecznej: 

- organizacja prac społecznie- użytecznych, 

- organizacja zajęć w Klubie Pracy.  

 

2. Organizacja Klubu Integracji w Pyrzycach. 

 

3. Kompleksowa obsługa osób bezrobotnych: 

- niepełnosprawnych, 

- pozostających bez pracy powyżej 2 lat. 

 

4.  Kierowanie na subsydiowane formy zatrudnienia w 

ramach prac interwencyjnych osób: 

- długotrwale bezrobotnych, 

- powyżej 50 roku życia, 

- bez kwalifikacji zawodowych, 

- samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 

18 roku życia, 

- niepełnosprawnych. 

 

5. Kierowanie na subsydiowane miejsca pracy w ramach 

robót publicznych osób: 

- długotrwale bezrobotnych, 

- powyżej 50 roku życia, 

- samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 

18 roku życia. 

 

 

Powiatowy 

Urząd Pracy, 

gminne Ośrodki 

Pomocy 

Społecznej 

 

OPS Pyrzyce 

 

Powiatowy 

Urząd Pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy 

Urząd Pracy, 

Powiatowe 

Centrum 

Pomocy 

Rodzinie 

 

Do końca 

2011 roku. 

 

 

 

 

Do końca 

2011 roku. 

Do końca 

2011 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do końca 

2011 roku. 
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6. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych: 

- szkolenia, przekwalifikowania, staże, 

-wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych 

bezrobotnych i poszukujących pracy poprzez 

organizowanie miejsc pracy subsydiowanej. 

 

 

 

 

 

 

IV. EDUKACJA DLA RYNKU PRACY 

 

Zadania i sposób realizacji 

 

Odpowiedzialny  

Termin 

realizacji 

 

1. Rozwój kształcenia ustawicznego celem ułatwienia 

nabycia nowych zawodów, umiejętności, kompetencji. 

 

2. Popularyzacja w szkołach wiedzy o rynku pracy, 

współpraca ze szkolnymi doradcami zawodowymi. 

 

3. Wspieranie rozwoju sieci doradztwa zawodowego w 

szkołach. 

 

4. Dostosowanie profili kształcenia w szkołach do 

wymagań zmieniającego się rynku pracy. 

 

 

 

Powiatowy 

Urząd Pracy, 

Wydział 

Oświaty, Sportu 

i Turystyki 

 

Do końca 

2011 roku. 
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V. DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

Zadania i sposób realizacji 

 

Odpowiedzialny 

Termin 

realizacji 

 

1. Obsługa konsultacyjno- doradcza osób 

zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej. 

 

2. Realizowanie szkoleń z zakresu przedsiębiorczości dla 

osób bezrobotnych, w tym informowanie o 

możliwościach pozyskania pomocy finansowej z różnych 

źródeł na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

 

3. Udzielanie jednorazowych dotacji osobom 

bezrobotnym na rozpoczęcie własnej działalności 

gospodarczej. 

 

4.Kompleksowa informacja o dostępnych rządowych, 

unijnych oraz innych środkach finansowych dla sektora 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

5. Organizowanie konferencji i szkoleń dla 

przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw. 

 

 

Powiatowy Urząd 

Pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowe 

Centrum 

Wsparcia 

Przedsiębiorczości 

 

Do końca 

2011 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do końca 

2011 roku. 

 


