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

czerwiec

lipiec

różnica

4515

4416

-99

liczba bezrobotnych zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym

642

611

-31

liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji osób bezrobotnych

773

710

-63

liczba ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w miesiącu sprawozdawczym

428

331

-91

liczba bezrobotnych, którzy podjęli pracę w miesiącu sprawozdawczym

365

344

-21

liczba osób bezrobotnych pobierających zasiłek

742

736

-6

Na koniec czerwca 2016 stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 8,8%, w województwie śląskim
7,2%, a w powiecie cieszyńskim 6,6%. Prognozowana stopa bezrobocia na koniec lipca 2016r.
w powiecie cieszyńskim wynosi: 6,5%.
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2. Rejestracje bezrobotnych.
W lipcu 2016r. zarejestrowało się 611 osób – tj. o 31 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.

liczba

stosunek do
poprzedniego
miesiąca

317
568
24
43
299
53
102
87
251

+3
-20
-1
-11
-43
+7
-48
-16
-29

w tym do osoby 25 r.ż.
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

151
176

-12
+10

113
114

+14
-21

36
131
480

+8
+6
-37

3. Wyłączenia z ewidencji osób bezrobotnych.
W lipcu 2016r. wyłączono z ewidencji osób bezrobotnych 710 osoby - tj. o 63 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

liczba

stosunek do
poprzedniego
miesiąca

344
246
12
98

-21
-25
-9
+4

7
7
34
18
4
0
28
63

-8
-9
+11
+3
+7
-68

40
21
2

-33
-32
-3

29

-10

199
29
1
8
18
0

+43
-12
+1
-

4. Bilans wybranych kategorii osób bezrobotnych:
Liczba

stosunek do
poprzedniego
miesiąca

1172
251
84
167
267
151
95
6
56

-42
-29
-7
-36
-46
+3
-3
+1
+6

3
4
12
5
4
0
15
6
9
0

+3
-12
+4

582
151
66
85
136
75
47
3
28

-18
-12
+4
-16
-34
-1
-3
+2
+2

2
2
4
3
0
0

+2
-9
+3
-

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

-48
-31
-17
-

rozpoczęło udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu:
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

3
2
1

-37
-21
-16

1363
113
17
96
128
52
45
4
7

-60
+14
+2
+12
-28
-11
-7
-4

2
1
2
2
10
4
5
1

-3
-3
+2
-13
-3
-7
-3

2227
176
200
79
59
4
20

-66
+10
-32
-19
-15
-4

2
5
8
3
29
19
8
2

-1
-2
-3
-2
-12
+2
-7
-3

5. Osoby bezrobotne z niepełnosprawnością wg statusu:
zarejestrowane na koniec miesiąca sprawozdawczego
w tym kobiety
zarejestrowane w miesiącu sprawozdawczym
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

370
176
36
20
50
30
8
17
4

-6
+6
+8
+5
-1
-29
-11
+3
+4

6. Osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego.
W lipcu 2016r. w wyniku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy, uprawnienia do dodatku
aktywizacyjnego nabyło 35 osób (w tym 22 kobiety).

Wypłacane zasiłki.

7.

W miesiącu lipcu 2016r. uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych było 736 osób,
w tym 459 kobiet.

8. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
Na koniec lipca 2016r. aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu było objętych 548 osób
bezrobotnych w tym: 397 osób odbywało staż, 31 osób uczestniczyło w szkoleniach, 64 osoby
odbywały prace społecznie użyteczne, 30 osób było zatrudnionych przy robotach publicznych,
a 26 osób było zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

9.

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

Ilość osób

Rodzaj szkolenia

Ośrodek Kształcenia Zawodowego
9
ABC Przedsiębiorczości
w Skoczowie, Cieszyńska 25
Ośrodek Kształcenia Zawodowego
10
Spawanie blach i rur spoinami
w Skoczowie, Cieszyńska 25
pachwinowymi metodą MAG i TIG
Ośrodek Kształcenia Zawodowego
10
Opiekun osób starszych, chorych
w Skoczowie, Cieszyńska 25
i niepełnosprawnych z nauką j. niem.
Szkolenia indywidualne z gwarancją zatrudnienia po ich zakończeniu rozpoczęło 5 osób
bezrobotnych.

10.

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 wpłynęły 192 wnioski. W miesiącu sprawozdawczym pozytywnie rozpatrzono
12 wniosków, negatywnie 6, z 2 osobami bezrobotnymi podpisano umowy o przyznanie
dofinasowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a 34 osoby bezrobotne rozpoczęły
działalność gospodarczą.

11.

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 64 wnioski o dofinansowanie utworzenia 118 stanowisk
pracy dla osób bezrobotnych. W miesiącu sprawozdawczym pozytywnie rozpatrzono wnioski na
dofinasowanie utworzenia 35 stanowisk pracy.

12.

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. W miesiącu lipcu 2016 r. pracę w ramach robót publicznych
rozpoczęło 7 osób bezrobotnych.

13.

Prace społecznie użyteczne:

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie zawarł porozumienia z 7 gminami powiatu cieszyńskiego,
na podstawie których zatrudnienie znajdzie 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 pracę podjęły 2 osoby bezrobotne.

14.

Prace interwencyjne:

Do końca miesiąca sprawozdawczego do Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie wpłynęło
łącznie 69 wniosków o organizację prac interwencyjnych. W miesiącu sprawozdawczym
zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych podjęło 7 osób bezrobotnych.

15.

Staże:

W ramach naboru wniosków o organizację stażu, pracodawcy złożyli 436 wniosków oferując
771 stanowisk odbywania stażu. W miesiącu sprawozdawczym staż rozpoczęło 21 osób
bezrobotnych.

16.

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 lipca 2016 r. wpłynęły 162 wnioski
o refundację kosztów zatrudnienia 225 osób bezrobotnych.

17.

Bon stażowy:
Od początku roku 2016 wpłynęło 35 wniosków o wydanie bonu stażowego. W miesiącu
sprawozdawczym w ramach bonu stażowego nie podjęto stażu.

18.

Bon zatrudnieniowy:

Od początku roku 2016 wpłynęło 20 wniosków o wydanie bonu zatrudnieniowego.
W miesiącu sprawozdawczym nie podjęto zatrudnienia w ramach bonu zatrudnieniowego.

19.

Bon szkoleniowy:
Od początku roku 2016 wpłynęło 28 wniosków o wydanie bonu szkoleniowego.
W miesiącu sprawozdawczym szkolenie w ramach bonu szkoleniowego rozpoczęły 3 osoby
bezrobotne.

20.

Bon zasiedleniowy:
Od początku roku 2016 wpłynęło 14 wniosków o wydanie bonu zasiedleniowego. W miesiącu
sprawozdawczym pracę poza miejscem zamieszkania rozpoczęły 4 osoby bezrobotne.

21. Oferty pracy.
W czerwcu 2016r. pracodawcy złożyli 319 ofert pracy, w tym 36 ofert w ramach zatrudnienia
subsydiowanego przez urząd pracy. W lipcu 2016r. łącznie z aktualnymi ofertami z poprzedniego
miesiąca, Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie dysponował 451 ofertami pracy.

Najwięcej ofert zatrudnienia złożyły firmy:
firma
PEOPLE Sp. z o.o. Agencja Pracy Tymczasowej
INTERIM M. Jaworska&Raczak
DAVINA PACKING Sp. z o.o.

22.

liczba
50
15
6

stanowisko
pracownik produkcji
pakowacz ręczny, magazynier
pakowacz ręczny

Giełdy pracy.
W lipcu 2016r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie odbyły się 4 giełdy pracy:
nazwa firmy
ilość stanowisk
nazwa stanowiska
MICH-BUD
5
Pracownik budowlany
DAE DONG System Poland Sp. z o.o.
10
Pracownik produkcji
TERG S.A, Media Ekspert
5
Doradca klienta-sprzedawca
Przedsiębiorstwo Andrzej Maziarz
10
Pracownik restauracji

23.

Zwolnienia grupowe.

W lipcu 2016r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie nie wpłynęło zawiadomienie
o planowanych zwolnieniach grupowych.

24.

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.

25. 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.

26.

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

27.

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 lipcu 2016 r. udział w projekcie rozpoczęło 16 osób, w tym 6 kobiet (K) i 10 mężczyzn (M).
Spośród wyżej wymienionych osób:
 7 (4K, 3 M) rozpoczęło odbywanie stażu,
 2 (1K, 1M) otrzymało bon na zasiedlenie, dzięki któremu będzie mogło pokryć koszty
zamieszkania związane z podjęciem pracy w miejscowości oddalonej o co najmniej 80 km od
miejsca dotychczasowego zamieszkania,
 1 (1M) otrzymała bon szkoleniowy, dzięki któremu podniesie swoje kwalifikacje bądź
kompetencje zawodowe,
 5 (1K, 4M) rozpatrzono pozytywnie wnioski o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie
własnej działalności gospodarczej,
 1 (1M) skierowano na grupowe szkolenie zawodowe.
Kolejne osoby rozpoczną korzystanie z oferowanych form wsparcia w następnych miesiącach,
zgodnie z wcześniej opracowaną dla nich ścieżką uczestnictwa w projekcie.

„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 lipcu 2016 r. udział w projekcie rozpoczęło 27 osób, w tym 13 kobiet (K) i 14 mężczyzn (M),
spośród których:
 1 (1K) rozpoczęła pracę na doposażonym/wyposażonym stanowisku pracy,
 2 (1K, 1M) pozytywnie rozpatrzono wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie
własnej działalności gospodarczej,
 2 (1K, 1M) odbędą szkolenie z zakresu „ABC Przedsiębiorczości”,
 20 (10K, 10M) skierowano na grupowe szkolenia zawodowe,
 2 (2M) skierowano do pracy w ramach prac interwencyjnych.
W lipcu 2016r. rozpoczęły się następujące grupowe szkolenia zawodowe –„Opiekun osób starszych,
chorych i niepełnosprawnych z nauką języka niemieckiego”, „Spawanie blach i rur spoinami
pachwinowymi metodą MAG i TIG”.
Kolejne osoby rozpoczną korzystanie z oferowanych form wsparcia w następnych miesiącach,
zgodnie z wcześniej opracowaną dla nich ścieżką uczestnictwa w projekcie.

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.
Program specjalny pn. „Bądź aktywny” realizowany jest samodzielnie przez Powiatowy Urząd
Pracy w Cieszynie jednak jego działania przewidziane w ramach przedsięwzięcia opierają się na
idei współpracy i konsultowane są od samego początku ze środowiskiem lokalnego rynku pracy.
W lipcu 2016 r. realizowany był moduł organizacji i realizacji staży i robót publicznych, w ramach
którego odbywanie stażu rozpoczęło 8 uczestników/uczestniczek programu, a pracę w ramach robót
publicznych podjęło 6 osób – łącznie na koniec lipca 2016r. odbywanie stażu kontynuowało 21
osób, a roboty publiczne odbywało 11 osób.

Program aktywizacja i integracja (PAI).
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 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiśle z końcem czerwca 2016 r. zakończyła się
realizacja Programu Aktywizacja i Integracja. W ramach PAI osoby bezrobotne odbywały prace
społecznie użyteczne oraz zajęcia z zakresu integracji społecznej realizowane przez Miejski
Ośrodki Pomocy Społecznej w Wiśle.

KALENDARIUM

lipiec 2016r.

Na wydziale zamiejscowym Wyższej Szkoły Biznesu w Cieszynie obyło się uroczyste
wręczanie dyplomów absolwentom studiów podyplomowych. W uroczystości wzięła
udział Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy uczestniczyła w uroczystym otwarciu nowej hali
9 lipiec
produkcyjnej firmy LYS FUSION w Istebnej.
13-15 lipiec Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie wzięła udział w konwencie
dyrektorów urzędów pracy południowych województw kraju. Tematem konwentu było
omówienie planowanej nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy oraz szkolenie dotyczące informacji publicznej. Gościem konwentu był
przedstawiciel Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pan wiceminister
Stanisław Szwed. W trakcie spotkania dyskutowano nt. konieczności dopasowania
przepisów ustawy do obecnych realiów rynku pracy i o możliwej konieczności
przygotowania nowej ustawy.
8 lipiec

