INFORMACJA O CIESZYŃSKIM RYNKU PRACY
zmiany na lokalnym rynku pracy we październik 2016r.
1. Dane statystyczne.
Wyszczególnienie
liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego

wrzesień październik różnica

4335

4352

+17

liczba bezrobotnych zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym

781

741

-40

liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji osób bezrobotnych

727

724

-3

liczba ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w miesiącu sprawozdawczym

485

459

-26

liczba bezrobotnych, którzy podjęli pracę w miesiącu sprawozdawczym

451

433

-18

liczba osób bezrobotnych pobierających zasiłek

663

664

+1

Na koniec września 2016 stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 8,3%, w województwie śląskim
6,7%, a w powiecie cieszyńskim 6,3%. Prognozowana stopa bezrobocia na koniec października
2016r. w powiecie cieszyńskim wynosi: 6,3%.
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Rejestracje bezrobotnych.
W październiku 2016r. zarejestrowało się 741 osób – tj. o 40 osób mniej niż przed miesiącem.
Wybrane kategorie

kobiety
osoby poprzednio pracujące
w tym osoby zwolnione z winy pracodawcy
osoby dotychczas niepracujące
mieszkańcy wsi
osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
osoby bez kwalifikacji zawodowych
osoby bez doświadczenia zawodowego
osoby do 30 r.ż.
w tym do osoby 25 r.ż.

1.

liczba

stosunek do
poprzedniego
miesiąca

391
661
10
80
386
82
131
138
322
184

-54
+255
+41
+140
+12
+66
+56
-55
-69

osoby długotrwale bezrobotne (pozostające w rejestrach PUP łącznie przez
okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat
osoby powyżej 50 r.ż.
osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. oraz posiadających co
najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż.
osoby niepełnosprawne
osoby zarejestrowane po raz pierwszy
osoby zarejestrowane po raz kolejny

214

-18

128
109

+20
-18

45
155
586

+8
-59
+19

2. Wyłączenia z ewidencji osób bezrobotnych.
W październiku 2016r. wyłączono z ewidencji osób bezrobotnych 724 osób - tj. o 3 osoby mniej
niż przed miesiącem.
Wybrane kategorie
PODJĘCIE ZATRUDNIENIA:
podjęcia zatrudnienia niesubsydiowanego przez urząd pracy
w tym podjęcie działalności gospodarczej
podjęcie zatrudnienia subsydiowanego przez urząd pracy
w tym:
prac interwencyjnych
robót publicznych
dofinansowania do pojęcia działalności gospodarczej
refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
w ramach bonu zasiedleniowego
w ramach bonu zatrudnieniowego
inne
ROZPOCZĘŁO UCZESTNICTWO W AKTYWNYCH FORMACH
PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU:

osoby bezrobotne, które rozpoczęły szkolenie
osoby bezrobotne, które rozpoczęły staż
osoby bezrobotne, które rozpoczęły prace społecznie użyteczne
WYŁĄCZONO Z EWIDECJI OSÓB BEZROBOTNYCH Z INYCH
PRZYCZYN NIŻ PODJĘCIE ZATRUDNIENIA:
odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia lub
innej formy pomocy
niepotwierdzenia gotowości do pracy
dobrowolnej rezygnacji ze statusu osoby bezrobotnej
osiągnięcia wieku emerytalnego
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
nabycia praw do świadczeń przedemerytalnych
podjęcia nauki
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liczba

stosunek do
poprzedniego
miesiąca

433
360
11
73

-18
-17
-1

4
0
14
28
2
0
24
61

-2
-1
-14
-1
-2
+14
-9

41
20
0

-2
-2
-5

11

-2

109
37
0
11
19
24

-1
-1
+1
-5
+24

3. Bilans wybranych kategorii osób bezrobotnych:
Liczba

stosunek do
poprzedniego
miesiąca

1255
322
110
212
344
212
172
3
40

+76
-55
-54
-1
+51
+27
+22
-3
+5

1
0
3
11
2
0
48
28
20
0

-8
+1
-2
+13
+13
+1
-1

658
184
84
100
217
129
104
1
25

+69
-69
-56
-13
+44
+27
+24
+3

1
0
2
6
0
0
30

+1
-7
+1
+1
+7

Wybrane kategorie
OSOBY BEZROBOTNE do 30 r.ż.
zarejestrowane na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc sprawozdawczy
zarejestrowane w miesiącu sprawozdawczym
po raz pierwszy
po raz kolejny
wyłączone z ewidencji osób bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym:
podjęło zatrudnienie
w tym zatrudnienie niesubsydiowane przez urząd pracy
w tym samozatrudnienie (podjęcie działalności gospodarczej)
podjęło zatrudnienie subsydiowane przez urząd pracy
w tym
w ramach prac interwencyjnych
w ramach robót publicznych
w ramach samozatrudnienia (podjęcie DG)
w ramach refundacji kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej
w ramach bonu zasiedleniowego
w ramach bonu zatrudnieniowego
rozpoczęło udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu:
rozpoczęło szkolenie
rozpoczęło staż
w ramach prac społecznie użytecznych
OSOBY BEZROBOTNE DO 25 r.ż.
zarejestrowane na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc sprawozdawczy
zarejestrowane w miesiącu sprawozdawczym
po raz pierwszy
po raz kolejny
wyłączone z ewidencji osób bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym
podjęło zatrudnienie
podjęło zatrudnienie niesubsydiowane przez urząd pracy
w tym samozatrudnienie (podjęcie działalności gospodarczej)
podjęło zatrudnienie subsydiowane przez urząd pracy
w tym
w ramach prac interwencyjnych
w ramach robót publicznych
w ramach samozatrudnienia (podjęcie DG)
w ramach refundacji kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej
w ramach bonu zasiedleniowego
w ramach bonu zatrudnieniowego
rozpoczęło udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu:
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rozpoczęło szkolenie
rozpoczęło staż
OSOBY BEZROBOTNE pow. 50 r.ż.
zarejestrowane na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc sprawozdawczy
zarejestrowane w miesiącu sprawozdawczym
po raz pierwszy
po raz kolejny
wyłączone z ewidencji osób bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym
podjęły zatrudnienie
podjęły zatrudnienie niesubsydiowane przez urząd pracy
w tym samozatrudnienie (podjęcie DG)
podjęło zatrudnienie subsydiowane przez urząd pracy
w tym
w ramach prac interwencyjnych
w ramach robót publicznych
w tym samozatrudnienie (podjęcie DG)
w ramach refundacji kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej
rozpoczęły udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu:

rozpoczęły szkolenie
rozpoczęły staż
rozpoczęły pracy społecznie użyteczne
OSOBY BEZROBOTNE DŁUGOTRWALE
zarejestrowane na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc sprawozdawczy
zarejestrowane w miesiącu sprawozdawczym
wyłączone z ewidencji osób bezrobotnych w miesiącu sprawozdawczym
podjęło zatrudnienie
podjęło zatrudnienie niesubsydiowane przez urząd pracy
w ramach samozatrudnienia (podjęcie DG)
podjęło zatrudnienie subsydiowane przez urząd pracy
w tym:
w ramach prac interwencyjnych
w ramach robót publicznych
w ramach samozatrudnienia (podjęcie DG)
w ramach refundacji kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej
rozpoczęło udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu:

rozpoczęły szkolenie
rozpoczęły staż
rozpoczęły prace społecznie użyteczne

12
18

+5
+2

1257
128
12
116
119
51
40
1
11

-14
+20
+2
+22
-3
-6
+6

2
0
5
3
4
4
0
0

+3
+2
-15
-12
-

2121
214
184
97
85
6
12

+3
+18
-9
+2
+5
+5
-3

1
0
2
5
14
13
1
0

-1
-4
+1
-15
-8
-3
-4

369
186
45

+13
+9
+8

4. Osoby bezrobotne z niepełnosprawnością wg statusu:
zarejestrowane na koniec miesiąca sprawozdawczego
w tym kobiety
zarejestrowane w miesiącu sprawozdawczym
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w tym kobiety
osoby pobierające zasiłek
osoby pozostające bez zatrudnienia poszukujące pracy
ilość ofert pracy złożonych przez pracodawców w miesiącu sprawozdawczym
osoby, które podjęły zatrudnienie
w tym kobiet

23
44
59
6
15
9

-5
-4
-1
-10
-5
-4

5. Osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego.
W październiku 2016r. w wyniku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy, uprawnienia do
dodatku aktywizacyjnego nabyło 40 osób (w tym 25 kobiet).

6. Wypłacane zasiłki.
W miesiącu październiku 2016r. uprawnione do pobierania zasiłku dla bezrobotnych były
664 osoby, w tym 439 kobiet.

7. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
Na koniec października 2016r. aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu było objętych
479 osób bezrobotnych w tym: 180 osób odbywało staż, 37 osób uczestniczyło w szkoleniach,
66 osób odbywało prace społecznie użyteczne, 13 osób było zatrudnionych przy robotach
publicznych, 47 osób było zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, a 43 osoby
wykonywały pracę w ramach prac społecznie użytecznych.

8. Szkolenia.
W październiku 2016r. rozpoczęły się szkolenia grupowe:
Jednostka szkoląca

Ilość osób

ZDZ Ośrodek Kształcenia Zawodowego
w Skoczowie, ul. Cieszyńska 25

3

Rodzaj szkolenia

Spawanie blach i rur spoinami
pachwinowymi metodą MAG
4
Kurs nowoczesnych technik sprzedaży
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.
z obsługą kas fiskalnych i terminali kart
Al. Wojska Polskiego 4, 44-240 Żory
płatniczych
Szkolenia indywidualne z gwarancją zatrudnienia po ich zakończeniu, rozpoczęło 5 osób
bezrobotnych.

9. Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną.
W miesiącu marcu 2016r. rozpoczęto przyjmowanie wniosków o dofinasowanie rozpoczęcia
działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną. Do końca miesiąca sprawozdawczego
łącznie wpłynęło 268 wniosków. W miesiącu sprawozdawczym rozpatrzono pozytywnie 15
wniosków, negatywnie 1, z 16 osobami bezrobotnymi podpisano umowy o przyznanie
dofinasowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a 14 osób bezrobotnych rozpoczęło
działalność gospodarczą.

10. Refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
skierowanej osoby bezrobotnej.
W miesiącu maju 2016r. rozpoczęto przyjmowanie wniosków o refundację kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanej osoby bezrobotnej. Do końca
miesiąca sprawozdawczego przyjęto 101 wniosków o dofinansowanie utworzenia 165 stanowisk
pracy dla osób bezrobotnych. W miesiącu sprawozdawczym pozytywnie rozpatrzono wnioski
o dofinasowanie utworzenia 12 stanowisk pracy.

11. Roboty publiczne:
Roboty publiczne oznaczają zatrudnienie osób bezrobotnych przy wykonywaniu prac
finansowanych lub dofinasowanych ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa,
funduszy celowych, organizacji pozarządowych lub spółek wodnych. Do Powiatowego Urzędu
Pracy w Cieszynie wpłynęły łącznie 22 wnioski o organizację robót publicznych celem
zatrudnienia 42 osób bezrobotnych.
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12. Prace społecznie użyteczne:
Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zawarł porozumienia z 7 gminami powiatu cieszyńskiego,
na podstawie których zatrudnienie znalazło 66 osób bezrobotnych. Do wykonywania prac
społecznie użytecznych mogą być skierowane osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym,
indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub
indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach
w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy. Prace te mogą być wykonywane w wymiarze
do 10 godzin tygodniowo na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa.
W miesiącu sprawozdawczym prace społecznie użyteczne odbywały 43 osoby bezrobotne.

13. Prace interwencyjne:
Do końca miesiąca sprawozdawczego do Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie wpłynęło
łącznie 75 wniosków o organizację prac interwencyjnych. W miesiącu sprawozdawczym
zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych podjęły 4 osoby bezrobotne.

14. Staże:
W ramach naboru wniosków o organizację stażu, pracodawcy złożyli 463 wnioski oferując 799
stanowisk odbywania stażu. W miesiącu sprawozdawczym staż rozpoczęło 15 osób
bezrobotnych.

15. Refundacja kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej do 30 roku życia:
W dniu 12 lutego 2016r. rozpoczęto przyjmowanie wniosków o refundację kosztów zatrudnienia
osoby bezrobotnej do 30 roku życia. Jest to nowy instrument rynku pracy, cieszący się dużym
zainteresowaniem ze strony pracodawców. Do końca października 2016 r. wpłynęło łącznie 211
wniosków o refundację kosztów zatrudnienia 297 osób bezrobotnych.

16. Bon stażowy:
Od początku roku 2016 wpłynęło 50 wniosków o wydanie bonu stażowego. W miesiącu
sprawozdawczym w ramach bonu stażowego 5 osób rozpoczęło staż.

17. Bon zatrudnieniowy:
Od początku roku 2016 wpłynęło 38 wniosków o wydanie bonu zatrudnieniowego, wszystkie
osoby bezrobotne podjęły pracę.

18. Bon szkoleniowy:
Od początku roku 2016 wpłynęło 44 wniosków o wydanie bonu szkoleniowego. W miesiącu
sprawozdawczym szkolenie rozpoczęły 4 osoby bezrobotne.

19. Bon zasiedleniowy:
Od początku roku 2016 wpłynęły 22 wnioski o wydanie bonu zasiedleniowego. W miesiącu
sprawozdawczym pracę poza miejscem zamieszkania rozpoczęły 2 osoby bezrobotne.

20. Oferty pracy.
W październiku 2016r. pracodawcy złożyli 279 ofert pracy, w tym 53 w ramach zatrudnienia
subsydiowanego przez urząd pracy. W październiku 2016r. łącznie z aktualnymi ofertami
z poprzedniego miesiąca, Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie dysponował 459 ofertami pracy.
Najwięcej ofert zatrudnienia złożyły firmy:
firma
liczba
stanowisko
INTERIM M. Jaworska&M. Raczak Sp. jawna
Pakowacz ręczny
10
SPEC Janusz Mendera
Pokojowa/sprzątaczka
10
MOKATE S.A.
Pakowacz ręczny
10
INTERNATIONAL: QUICK SERWICE Sp. z o.o.
Kontroler jakości
5

21. Giełdy pracy.
W październiku 2016r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie nie odbyły się giełdy pracy.
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22. Zwolnienia grupowe.
W październiku 2016r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie nie wpłynęło
zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych.

23. Strona internetowa urzędu.
www.pup.cieszyn.pl
Zapraszamy na stronę internetową Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie, gdzie można
uzyskać informacje m.in. o aktualnych ofertach pracy, możliwościach pomocy skierowanej do
młodzieży, szkoleniach i realizowanych programach. Pracodawcy znajdą na stronie aktualne
informacje oraz formularze wniosków.
www.stat.pup.cieszyn.pl
pod tym adresem można zapoznać się z danymi statystycznymi urzędu pracy.

24. Obsługa osób bezrobotnych:
Informacje dotyczące obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a także informacje na
temat aktualnych ofert pracy znajdują się odpowiednio pod nr tel.:
 Gmina Cieszyn oraz Zebrzydowice – 33 851 49 91 wew. 135;
 Gmina Hażlach – 33 851 49 91 wew. 123;
 Gmina Goleszów, Wisła, Ustroń oraz Istebna – 33 851 49 91 wew. 134;
 Gmina Skoczów, Chybie oraz Strumień – 33 851 49 91 wew. 133;
 Gmina Dębowiec – 33 851 49 91 wew. 121 lub 122
 Gmina Brenna – 33 851 49 91 wew. 131 lub 122;
 Obsługa osób niepełnosprawnych i poszukujących pracy – 33 851 49 91 wew. 130.

25. Gminne Centra Informacji:
W powiecie cieszyńskim działa 7 Gminnych Centrów Informacji w: Skoczowie, Ustroniu,
Istebnej, Goleszowie, Hażlachu, Brennej i Zebrzydowicach. GCI stanowią ważne ogniwo
poradnictwa zawodowego, służące osobom bezrobotnym w uzyskaniu umiejętności poruszania
się po rynku pracy.
Wykaz GCI w powiecie cieszyńskim:
43-430 Skoczów, ul. Rynek 2, tel. 33/479-33-84,
e-mail: irenagren@wp.pl, www.mala-ojczyzna.ox.pl
43-450 Ustroń, ul. Polańska 95, tel. 33/854-51-11,
e-mail: biuro@gci.ox.pl, www.gci.ox.pl
43-470 Istebna, Istebna 68, tel. 33/855-61-58,
e-mail: promocja@ug.istebna.pl
43-419 Hażlach, ul. Główna 57, tel. 33/856-95-55,
e-mail: gci@hazlach.pl, www.hazlach.pl
43-440 Goleszów, ul. Cieszyńska 29, tel. 33/479-99-28,
e-mail: gci_goleszow@interia.pl, www.gcigoleszow.go.pl
43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 69, tel. 33/858-69-71.
e-mail: gci.brenna@op.pl, www.brenna.infocentrum.com.pl
43-410 Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 21, tel. 33/469-24-25.
e-mail: gci@gok.zebrzydowice.pl, www.gci.zebrzydowice.pl
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26. Inicjatywy podejmowane lub współrealizowane przez Powiatowy Urząd
Pracy w Cieszynie:

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (II)”, projekt
pozakonkursowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).
Wartość projektu wynosi 2 929 902,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego
wynosi 2 469 321,40 zł. Projekt będzie realizowany do końca grudnia 2016 r.
Celem realizowanego od dnia 01.02.2016 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie projektu,
jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy,
w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież
NEET). Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, uczestnicy projektu są
obejmowani usługą pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego czyli identyfikacją stopnia
oddalenia od rynku pracy (ustaleniem profilu pomocy) oraz przygotowaniem bądź aktualizacją
Indywidualnego Planu Działania (IPD). Oprócz wyżej wymienionych usług rynku pracy w ramach
projektu realizowane są następujące formy wsparcia:
 staże
 przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
 szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” dla osób, którym zostaną przyznane środki na podjęcie
własnej działalności gospodarczej
 szkolenia grupowe
 bony szkoleniowe
 bony na zasiedlenie
W październiku 2016 r. udział w projekcie rozpoczęło 16 osób, w tym 7 kobiet i 9 mężczyzn.
Spośród wyżej wymienionych osób:
 2 osoby otrzymały bon na zasiedlenie, dzięki któremu będą mogły pokryć koszty zamieszkania
związane z podjęciem pracy w miejscowości oddalonej o co najmniej 80 km od miejsca
dotychczasowego zamieszkania,
 12 osób skierowano na grupowe szkolenie zawodowe pt. „Spawanie blach i rur spoinami
pachwinowymi metodą MAG”, oraz ,,Kurs nowoczesnych technik sprzedaży z obsługą kas
fiskalnych i terminali kart płatniczych”,
 2 wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej
zostały rozpatrzone pozytywnie.
Ponadto, w miesiącu październiku br. realizowane były dla wcześniej zrekrutowanych
uczestników szkolenia pn. „Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku
programowego kat. C, C1, C+E, C1+E” oraz ,,Kurs grafiki komputerowej i projektowania stron
internetowych”.
W następnym miesiącu kolejne osoby bezrobotne rozpoczną korzystanie z oferowanych
w projekcie form wsparcia, zgodnie z wcześniej opracowaną dla nich ścieżką uczestnictwa.
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„Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Cieszynie (II)”, projekt pozakonkursowy współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO).
Wartość projektu wynosi 2 119 753, 80 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego
wynosi 1 801 790,70 zł. Projekt będzie trwał do końca grudnia 2016 r.
Celem realizowanego od dnia 01.02.2016 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie projektu
pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy w Cieszynie (II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Działanie 7.2 RPO WSL 2014-2020) jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej
30 roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Cieszynie jako bezrobotni, dla których został ustalony I lub II profil pomocy w rozumieniu art. 33
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, uczestnicy projektu są
obejmowani usługą pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego czyli identyfikacją stopnia
oddalenia od rynku pracy (ustaleniem profilu pomocy) oraz przygotowaniem bądź aktualizacją
Indywidualnego Planu Działania (IPD). Oprócz wyżej wymienionych usług rynku pracy w ramach
projektu realizowane są następujące formy wsparcia:
 staże
 przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
 szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” dla osób, którym zostaną przyznane środki na podjęcie
własnej działalności gospodarczej
 szkolenia grupowe
 refundacje kosztów wyposażonego lub doposażonego stanowiska pracy
 prace interwencyjne
W październiku 2016 r. udział w projekcie rozpoczęło 17 osób spośród których:
 7 osób rozpoczęło pracę na doposażonym/wyposażonym stanowisku pracy,
 9 osób skierowano na grupowe szkolenia zawodowe,
 1 osobę skierowano do pracy w ramach prac interwencyjnych.
W październiku 2016r. rozpoczęły się następujące grupowe szkolenia zawodowe – ,,Szkolenie
komputerowe z obsługą kas fiskalnych - grupa 2”, oraz „Umiejętność poszukiwania pracy”. Kolejne
osoby rozpoczną korzystanie z oferowanych form wsparcia w następnych miesiącach, zgodnie
z wcześniej opracowaną dla nich ścieżką uczestnictwa w projekcie.
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Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w okresie 01.06.2016 do 31.12.2017 realizuje projekt
konkursowy pn. ,,Stawiamy na działanie”, który jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój.
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 35 osób młodych do 25 r.ż.,
które na obszarze powiatu cieszyńskiego pozostają bez zatrudnienia oraz są zaliczane do tzw. grupy
NEET ( ang. Not in Education, Employment, Or Training) czyli osób, które nie uczestniczą
w kształceniu i szkoleniu i w szczególności należących do poniższych grup:
 osoby o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne),
 osoby bez doświadczenia lub z małym doświadczeniem zawodowym (nigdy nie były zatrudnione
lub posiadające doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia nie przekraczające 6 miesięcy),
 osoby wychowujące co najmniej jedno dziecku do 6 lat.
W projekcie uczestnicy/uczestniczki będą mogli skorzystać z :
 warsztatów z aktywnego poruszania się po rynku pracy,
 stażu u pracodawcy (w formie stażu oraz bonu stażowego),
 indywidualnego poradnictwo zawodowego,
 pośrednictwa pracy.
Uczestnicy/Uczestniczki brali udział w warsztatach „Aktywni na rynku pracy” (4 grupy). Zajęcia
dla trzeciej grupy odbyły się w terminie od 05.09.2016r. do 09.09.2016r. Warsztaty dla ostatniej
grupy rozpoczęły się 12.09.2016 i zakończyły się 16.09.2016r.
Uczestnicy/uczestniczki projektu po zakończeniu warsztatów, poszukiwali organizatorów stażu
zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami, które zostały określone wspólnie z zespołem złożonym
z pracowników urzędu. W miesiącu sprawozdawczym 15 osób zostało skierowanych do wybranych
pracodawców, w celu nabycia niezbędnego doświadczenia zawodowego, ponadto Powiatowy Urząd
Pracy w Cieszynie zawnioskował o zwiększenie liczby osób, które planowo zostaną objęte
wsparciem w kolejnych miesiącach.
Program specjalny pn. „Bądź aktywny” finansowany ze środków Funduszu Pracy.
Dnia 21.03.2016 r. został zaopiniowany pozytywnie przez Powiatową Radę Zatrudnienia projekt
programu specjalnego pn. „Bądź aktywny” finansowanego ze środków Funduszu Pracy.
Celem programu jest umożliwienie osobom bezrobotnym oddalonym od rynku pracy podniesienia
ich aktywności zawodowej, nawiązania realnego kontaktu z pracodawcami, a w efekcie zwiększenia
ich zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia.
Program specjalny pn. „Bądź aktywny” skierowany jest do 41 osób bezrobotnych oddalonych
od rynku pracy, dla których został ustalony III profil pomocy.
Przedmiotowy program charakteryzuje się budową modułową, na którą składają się następujące
elementy: dobór uczestników do programu, moduł doradczo-psychologiczny, moduł identyfikacji
barier, moduł organizacji i realizacji staży i robót publicznych, moduł wypłaty premii wspierających
podjęcie zatrudnienia i jego utrzymanie.
W październiku 2016 r. realizowany był moduł organizacji i realizacji staży i robót publicznych.
Łącznie na koniec miesiąca września staże realizowały 24 osoby, a zatrudnionych w ramach robót
publicznych było 11 osób.
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Projekt pn. „Do pracy wskocz-sukcesów poczuj moc!
Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w partnerstwie z Gminą Skoczów (Lider Projektu) oraz
Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem” w okresie od 01.08.2016r. do
31.01.2018r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
pn. „Do pracy wskocz– sukcesów poczuj moc!”. Głównym celem projektu jest zwiększenie
możliwości zatrudnienia 40 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Cieszynie w wieku 30+, pozostających bez pracy i zamieszkujących Gminę Skoczów, przy
uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i sytuacji uczestników/ uczestniczek projektu oraz potrzeb
występujących na lokalnym rynku pracy.
W ramach projektu oferowane będzie wsparcie w postaci:
 indywidualnego poradnictwa zawodowego,
 dziewięciodniowych warsztatów „Wskocz do pracy”,
 staży (do 6 miesięcy),
 prac interwencyjnych,
 dofinansowania wynagrodzenia uczestniczek/uczestników pomiędzy 50 a 60 r.ż.,
 szkoleń indywidualnych.
Od września 2016r. prowadzona była rekrutacja do projektu, do którego kwalifikują się osoby
powyżej 30 roku życia, które łącznie spełniające następujące warunki:
 są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie,
 posiadają ustalony II profil pomocy zgodnie z art. 33 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy,
 zamieszkują teren gminy Skoczów,
 posiadają niskie kwalifikacje.
Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie w październiku wstępnie zrekrutowali do
projektu 31 osób bezrobotnych. Kolejnym etapem rekrutacji są rozmowy doradcze prowadzone
przez doradcę zawodowego Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”,
w trakcie których są określane predyspozycje zawodowe wstępnie zrekrutowanych osób, celowość
ich uczestnictwa w projekcie oraz podjęta zostaje decyzja o ostatecznym zakwalifikowaniu danej
osoby do projektu. W wyników powyższych rozmów w październiku do projektu zakwalifikowano
8 osób.

Projekt pn. „BESKIDY na TAK” .
Projekt realizuje Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „BYĆ RAZEM” w partnerstwie
z Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie oraz Stowarzyszeniem Integracyjnym EUROBESKIDY
z Łodygowic w okresie od 01.05.2016r. do 31.04.2016r.
Uczestnikami projektu są mieszkańcy powiatu cieszyńskiego i żywieckiego znajdujący się w trudnej
sytuacji zawodowej i społecznej, a w szczególności: osoby niepełnosprawne, opiekunowie osób
niepełnosprawnych, osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo oraz inne osoby korzystające
z różnych form wsparcia z racji trudnej lub niezwykle trudnej sytuacji osobistej.
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W ramach projektu 120 uczestników zostanie objętych szkoleniem wspomagającym powrót na
rynek pracy oraz będzie miało indywidualny kontakt z wybranym specjalistą: doradcą zawodowym,
psychologiem lub pracownikiem socjalnym. W dalszej części realizacji projektu 40 osób odbędzie
dziesięciomiesięczny staż zawodowy, 84 osoby będą uczestniczyły w szkoleniach zawodowych
dopasowanych swoich do potrzeb i możliwości, a 12 osób podejmie zatrudnienie subsydiowane.
W październiku br. uczestnicy projektu kontynuują odbywanie staży zawodowych u wybranych
pracodawców.

Program Aktywizacja i Integracja.
Celem programu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej, dla których urząd ustalił III profil pomocy oraz kształtowanie ich
aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym. W ramach zawartego porozumienia
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skoczowie z końcem października 2016 r. zakończyła się
realizacja Programu Aktywizacja i Integracja, w ramach którego 5 uczestników odbywało prace
społecznie użyteczne oraz zajęcia z zakresu integracji społecznej realizowane przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Skoczowie.
KALENDARIUM październik 2016r.
7 październik Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie uczestniczyła w IV Kongresie
Kobiet Śląska Cieszyńskiego.
11 październik W trakcie odbywającego się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym
w Katowicach VI Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie uczestniczyła w panelu dyskusyjnym pn.
„Urząd Pracy jako znaczący partner i koordynator lokalnego rynku pracy” oraz
w uroczystości wręczania nagród w konkursie „Najlepszy debiut w biznesie”.
Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie już po raz ósmy wziął udział w odbywającym
17-23
się od roku 2009 w całym kraju Ogólnopolskim Tygodniu Kariery. Tegoroczny
październik
OTK był realizowany pod hasłem "Bądź autorem swojej kariery", doradcy
zawodowi zorganizowali lub brali udział w kilku wydarzeniach skierowanych do
klientów Powiatowego Urzędu Pracy, uczniów ostatnich klas szkół
ponadgimnazjalnych oraz grona pedagogicznego.
20 październik Z-ca Dyrektora uczestniczyła w uroczystej gali z okazji jubileuszu Zakładu
Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.
21 październik Z-ca Dyrektora wystąpiła jako prelegent w sympozjum zorganizowanym przez
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie. W ramach
sympozjum pn. „Wybory edukacyjno-zawodowe uczniów” przedstawiła temat
„Kariera a zmiany na rynku pracy”.
27 październik Odbyła się zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie konferencja
pn. „Krajowy Fundusz Szkoleniowy jako narzędzie kształcenia ustawicznego”
skierowana do przedsiębiorców powiatu cieszyńskiego. W trakcie konferencji
przedstawiono zmiany jakie mają być wprowadzone w KFS w przyszłym roku,
omówiono zasady i procedury przyznawania środków funduszu, a także
dyskutowano o problemach związanych z korzystaniem z funduszu
szkoleniowego.
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