POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE
43 - 400 Cieszyn, Plac Wolności 6, tel./fax: (33) 851 49 91,
e-mail: poczta@pup.cieszyn.pl, www.cieszyn.praca.gov.pl

INFORMACJA O CIESZYŃSKIM RYNKU PRACY
zmiany na lokalnym rynku pracy w lipcu 2017r.
1. Dane statystyczne.
Wyszczególnienie

czerwiec

lipiec

różnica

liczba osób bezrobotnych

4008

3989

-19

liczba osób zarejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym

501

575

+74

liczba osób wyłączonych z ewidencji osób bezrobotnych

513

594

+81

liczba zgłoszonych ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej

591

525

-66

liczba osób bezrobotnych, które podjęły pracę

227

272

+45

liczba osób bezrobotnych pobierających zasiłek

645

642

-3

Na koniec czerwca 2017 stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 7,1%, w województwie śląskim 5,7%,
a w powiecie cieszyńskim 5,8%. Prognozowana stopa bezrobocia na koniec lipca 2017r. w powiecie
cieszyńskim wynosi: 5,8%.

2. Rejestracje bezrobotnych.
W lipcu 2017r. zarejestrowało się 575 osób – tj. o 74 osoby więcej niż przed miesiącem.
stosunek
Wybrane kategorie
liczba
do
poprzednie
go
miesiąca
kobiety
+79
325
osoby poprzednio pracujące
+55
522
w tym osoby zwolnione z winy pracodawcy
+4
15
osoby dotychczas niepracujące
+19
53
mieszkańcy wsi
+43
310
osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
+26
64
osoby bez kwalifikacji zawodowych
+3
111
osoby bez doświadczenia zawodowego
+34
90
osoby do 30 r.ż.
+50
258
w tym do osoby 25 r.ż.
+18
135
osoby długotrwale bezrobotne (pozostające w rejestrach PUP łącznie
+13
137
przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat
osoby powyżej 50 r.ż.
+18
101
osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 r.ż. oraz
+28
123
posiadających co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 r.ż.
osoby niepełnosprawne
-13
25
osoby zarejestrowane po raz pierwszy
+23
117
osoby zarejestrowane po raz kolejny
+51
458

1.

3. Wyłączenia z ewidencji osób bezrobotnych.
W lipcu 2017r. wyłączono z ewidencji osób bezrobotnych 594 osób - tj. o 81 więcej niż przed miesiącem.
stosunek do
Wybrane kategorie
liczba poprzedniego
miesiąca
+45
PODJĘCIE ZATRUDNIENIA:
272
podjęcia zatrudnienia niesubsydiowanego przez urząd pracy
+20
212
w tym podjęcie działalności gospodarczej
+2
19
podjęcie zatrudnienia subsydiowanego przez urząd pracy
+25
60
w tym:
prac interwencyjnych
+7
10
robót publicznych
2
dofinansowania do pojęcia działalności gospodarczej
+22
29
refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego
-8
9
w ramach bonu zasiedleniowego
-2
0
w ramach bonu zatrudnieniowego
+4
5
dofinansowanie do zatrudnienia bezrobotnego powyżej 50 r.ż.
0
inne
+2
5
-51
ROZPOCZĘŁO UCZESTNICTWO W AKTYWNYCH FORMACH
87
PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU:
osoby bezrobotne, które rozpoczęły szkolenie
-41
43
osoby bezrobotne, które rozpoczęły staż
-10
43
osoby bezrobotne, które rozpoczęły prace społecznie użyteczne
1
WYŁĄCZONO Z EWIDECJI OSÓB BEZROBOTNYCH Z INYCH
PRZYCZYN NIŻ PODJĘCIE ZATRUDNIENIA:
odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia lub
+7
19
innej formy pomocy
niepotwierdzenia gotowości do pracy
+31
81
dobrowolnej rezygnacji ze statusu osoby bezrobotnej
-1
27
osiągnięcia wieku emerytalnego
+4
7
nabycia praw emerytalnych lub rentowych
-6
4
nabycia praw do świadczeń przedemerytalnych
+6
30
podjęcia nauki
0

4. Bilans wybranych kategorii osób bezrobotnych:
liczba
Wybrane kategorie
OSOBY BEZROBOTNE do 30 r.ż.
zarejestrowane na koniec poprzedniego miesiąca
zarejestrowane na koniec miesiąca sprawozdawczego
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
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1107
1116
258
80
178
233
105
81

stosunek do
poprzedniego
miesiąca

+9
+50
+16
+34
+39
+16
+7

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
inne
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 na koniec miesiąca sprawozdawczego
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
inne
rozpoczęło udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu:
rozpoczęło szkolenie
rozpoczęło staż
rozpoczęcie prac społecznie użytecznych
OSOBY BEZROBOTNE pow. 50 r.ż.
zarejestrowane na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc sprawozdawczy
zarejestrowane na koniec miesiąca sprawozdawczego
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
3

5
24

+4
+9

0
1
12
1
0
5
5
50
20
30
0

-1
+10
-4
-2
+4
+2
-18
-12
-6
-

543
538
135
56
79
118
50
37
2
13

-5
+18
+7
+11
+10
+5
+2
+5

0
1
4
1
0
3
4
25
8
17
0

-1
+3
-1
-2
+3
+3
-17
-5
-12
-

1201
1166
101
10
91
131
50
44
5
6

-35
+18
-3
+21
+13
+8
+5
+3

w tym
w ramach prac interwencyjnych
w ramach robót publicznych
w tym samozatrudnienie (podjęcie DG)
w ramach refundacji kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej
w ramach refundacji wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego pow. 50 r.ż.
inne
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 na koniec miesiąca sprawozdawczego
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
w ramach bonu na zasiedlenie
w ramach bonu zatrudnieniowego
w ramach refundacji wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego pow. 50 r.ż.
inne
rozpoczęło udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu:
rozpoczęły szkolenie
rozpoczęły staż
rozpoczęły prace społecznie użyteczne

1
1
1
3
0
0
6
4
2
0

+1
+1
+1
-7
-4
-2
-1

1938
1943
137
144
62
51
6
11

+5
+13
+25
+21
+15
+3
+6

3
1
5
2
0
0
0
0
10
3
6
1

+2
+1
+5
-1
-1
-2
+2
-4
-

370
176
36
20
50
62
9
18
5

+13
+17
-2
-1
+4
+1
-23
+5
-

5. Osoby bezrobotne z niepełnosprawnością wg statusu:1
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

6. Osoby uprawnione do dodatku aktywizacyjnego.
W lipcu 2017r. w wyniku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy, uprawnienia do dodatku
aktywizacyjnego nabyły 21 osób (w tym 9 kobiet).
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7. Wypłacane zasiłki.
W miesiącu lipcu 2017r. uprawnionych do pobierania zasiłku dla bezrobotnych było 642 osoby, w tym
413 kobiet.

8. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
Na koniec lipca 2017r. aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu było objętych 497 osób
bezrobotnych w tym: 329 osób odbywało staż, 34 osoby uczestniczyło w szkoleniach, 48 osób
wykonywało prace społecznie użyteczne, 8 osób bezrobotnych było zatrudnionych w ramach
dofinasowania wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej powyżej 50 r.ż., w ramach robót
publicznych pracowało 37 osób, a 41 osób pracowało w ramach prac interwencyjnych.

9. Szkolenia.
W lipcu 2017r. odbyły się szkolenia grupowe skierowane do osób bezrobotnych:
nazwa szkolenia
jednostka szkoląca
Kurs księgowości z elementami kadr
i płac
Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie
bloku programowego kat. C, C1, C+E i C1+E

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Krasińskiego 2, Katowice
Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Krasińskiego 2, Katowice
Rafał Zając PRO
ul. Mleczna 36, Cieszyn

ABC Przedsiębiorczości
Operator koparko-ładowarek kl. III wszystkich
typów i operator koparek jednonaczyniowych kl.
III do 25 ton
Opiekun osób starszych, chorych i
niepełnosprawnych z nauką języka niemieckiego

ilość
uczestników
7
1
24

Ośrodek Szkolenia Białecki Sp. z o. o.,
Energetyków 8, Jastrzębie Zdr.

1

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Krasińskiego 2, Katowice

2

Szkolenia indywidualne z gwarancją zatrudnienia po ich zakończeniu rozpoczęło 3 osób bezrobotnych.

10. Prace społecznie użyteczne:
W miesiącu sprawozdawczym nie wpłynęły wnioski o organizację prac społecznie użytecznych.
W miesiącu sprawozdawczym 1 osoba bezrobotna rozpoczęła prace społecznie użyteczne.

11. Prace interwencyjne.
W dniu 7 lutego 2017r. rozpoczęto przyjmowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych.
W miesiącu sprawozdawczym przedsiębiorcy złożyli 1 wniosek o refundację części kosztów
zatrudnienia, z 2 zawarto umowy, a 3 osoby bezrobotne rozpoczęły pracę w ramach prac
interwencyjnych.

12. Doposażenie stanowiska pracy.
W miesiącu sprawozdawczym wpłynęło 6 wniosków o refundację części kosztów utworzenia miejsc
pracy dla skierowanych osób bezrobotnych W ramach doposażenia w miesiącu sprawozdawczym pracę
rozpoczęły 4 osoby bezrobotne.

13. Refundacja części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 50 r.ż.
W dniu 10 marca 2017r. rozpoczęto przyjmowanie wniosków o refundację części kosztów zatrudnienia
osób bezrobotnych powyżej 50 r.ż. W miesiącu sprawozdawczym przyjęto 3 wnioski, z pracodawcami
zawarto 2 umowy o refundację części kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 50 r.ż.,
a zatrudnienia w ramach refundacji nie rozpoczęła żadna osoba bezrobotna.

14. Roboty publiczne.
W miesiącu sprawozdawczym nie wpłynęły wnioski o organizację robót publicznych i nie zawarto
umów z pracodawcami. W miesiącu sprawozdawczym zatrudnienie w ramach robót publicznych
rozpoczęły 2 osoby bezrobotne.
5

15. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
W miesiącu kwietniu 2017r. rozpoczęto przyjmowanie wniosków o dofinasowanie rozpoczęcia
działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną. Do końca miesiąca sprawozdawczego łącznie
wpłynęło 193 wniosków. W miesiącu sprawozdawczym rozpatrzono pozytywnie 23, negatywnie 3, z 13
osobami bezrobotnymi podpisano umowy o przyznanie dofinasowania na rozpoczęcie działalności
gospodarczej,
a 19 osób bezrobotnych rozpoczęło działalność gospodarczą.

16. Staże.
W okresie od 17 lutego 2017r. do 17 marca 2017r. były przyjmowane wnioski o organizację stażu dla
osób bezrobotnych. W dniu 22 maja 2017r. ogłoszono dodatkowy nabór wniosków o organizację stażu.
W miesiącu sprawozdawczym wpłynęło 28 wniosków, z pracodawcami zawarto 37 umów, a odbywanie
stażu rozpoczęły 43 osoby.

17. Bon stażowy.
W miesiącu sprawozdawczym żadna osoba bezrobotna nie rozpoczęła stażu w ramach bonu.

18. Bon zatrudnieniowy.
W miesiącu sprawozdawczym 8 pracodawców złożyło wnioski o refundację części kosztów zatrudnienia
osób bezrobotnych w wieku do 30 r.ż. w ramach bonu zatrudnieniowego, z 5 pracodawcami zawarto
umowy, a zatrudnienie w ramach bonu zatrudnieniowego rozpoczęły 5 osoby.

19. Bon na zasiedlenie.
W miesiącu sprawozdawczym zatrudnienia poza miejscem zamieszkania nie rozpoczęła żadna osoba
bezrobotna.

20. Bon szkoleniowy.
W miesiącu sprawozdawczym szkolenie w ramach bonu szkoleniowego rozpoczęły 5 osób
bezrobotnych.

21. Oferty pracy.
W lipcu 2017r. pracodawcy złożyli 338 oferty pracy, w tym 36 w ramach zatrudnienia subsydiowanego
przez urząd pracy, ponadto pracodawcy złożyli oferty 46 miejsc aktywizacji zawodowej (miejsca
odbywania stażu, prac społecznie użytecznych oraz przygotowania zawodowego dorosłych).
Na koniec miesiąca sprawozdawczego łącznie z aktualnymi ofertami z miesiąca poprzedniego,
Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie dysponował 479 wolnymi miejscami pracy oraz 46 miejscami
aktywizacji zawodowej (łącznie 525).
W miesiącu sprawozdawczym najwięcej ofert zatrudnienia złożyły firmy:
firma

liczba

BUS Transport Rafał Kozioł

15

DINO Polska S. A.

13

B. I. J. Sp. z o. o. Jan Pustelnik

10

Mokate S. A.

10

Kuźnia Polska S. A.

7

stanowisko
Kierowca samochodu dostawczego
oraz sprzedawca
Kasjer-sprzedawca
Elektryk, pomocnik elektryka, robotnik
budowlany
Pakowacz
Operator obrabiarek sterowanych
numerycznie

22. Giełdy pracy.
W lipcu 2017r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie było giełd pracy.

23. Zwolnienia grupowe.
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W lipcu 2017r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie nie wpłynęło zawiadomienie o zamiarze
przeprowadzenia zwolnień grupowych.

24. Strona internetowa urzędu.
www.cieszyn.praca.gov.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
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27. Inicjatywy podejmowane lub współrealizowane przez Powiatowy Urząd
Pracy w Cieszynie:

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 osób młodych do 25 roku życia, 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.
Projekt skierowany jest do 37 osób poniżej 25 roku życia, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Cieszynie jako bezrobotni, dla których zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy został ustalony II profil pomocy, zaliczających się do grupy NEET
(nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu), 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 skorzystają z:
 warsztatów z aktywnego poruszania się po rynku pracy,
 stażu u pracodawcy (w formie stażu oraz bonu stażowego),
 indywidualnego poradnictwo zawodowego,
 pośrednictwa pracy.
W lipcu 2017r. 2 uczestniczki/ków które/rzy realizowały/li staże zakończyło udział w projekcie. Na koniec
miesiąca 9 osób kontynuowało odbywanie stażu u wybranych pracodawców w celu nabycia niezbędnego
doświadczenia zawodowego.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. realizuje projekt
pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (III)” współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 1.1.1 POWER). Jego celem jest
zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych będących do 29 roku życia pozostających bez pracy
w powiecie cieszyńskim, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw.
młodzież NEET).
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W ramach projektu wszyscy uczestnicy są obejmowani wsparciem zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, w tym identyfikacją stopnia oddalenia od rynku pracy, czyli ustaleniem profilu
pomocy oraz przygotowaniem bądź aktualizacją Indywidualnego Planu Działania (IPD) i w konsekwencji
realizacją pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego. Oprócz wymienionych wyżej usług rynku
pracy (pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe) realizowane są następujące formy wsparcia:
- staże,
- przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- szkolenia grupowe,
- bony szkoleniowe,
- bony na zasiedlenie,
- bony zatrudnieniowe.
Projekt przewiduje wsparcie dla 667 uczestniczek/uczestników w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.
W okresie lipca 2017r.:
- 27 osób rozpoczęło odbywanie stażu,
- 2 osoby rozpoczęły szkolenia w ramach bonu szkoleniowego,
- 7 osób zakończyło staż,
- 10 osób kontynuowało odbywanie szkolenia pn. „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.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r. realizuje projekt
pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Cieszynie (III)” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie
7.2 RPO WSL 2014-2020). Jego celem 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 o promocji
zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.
W ramach projektu wszyscy uczestnicy są obejmowani wsparciem zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, w tym identyfikacją stopnia oddalenia od rynku pracy, czyli ustaleniem profilu
pomocy oraz przygotowaniem bądź aktualizacją Indywidualnego Planu Działania (IPD) i w konsekwencji
realizacją pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego. Oprócz wyżej wymienionych usług rynku
pracy (pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe) realizowane są następujące formy wsparcia:
- staże,
- przyznawanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,
- szkolenia grupowe,
- refundacje kosztów wyposażonego lub doposażonego stanowiska pracy,
- prace interwencyjne,
- dofinansowania wynagrodzeń za zatrudnienie uczestnika powyżej 50 roku życia.
Projekt przewiduje wsparcie dla 414 uczestniczek/uczestników w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2018r.
W okresie lipca 2017r.:
- 1 osoba rozpoczęła odbywanie stażu,
- 2 osoby rozpoczęły szkolenie/kurs pn. „Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z nauką
języka niemieckiego”, który zakończą w sierpniu 2017 r.;
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- 5 osób podjęło pracę w ramach prac interwencyjnych,
- 4 osoby podjęło pracę w ramach wyposażonego/doposażonego stanowiska pracy.
Kolejne osoby rozpoczną korzystanie z oferowanych form wsparcia w następnych miesiącach, zgodnie
z wcześniej opracowaną dla nich ścieżką uczestnictwa w projekcie.

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 30.06.2018r. 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 teren Gminy Skoczów i gminy z powiatu cieszyńskiego sąsiadujące z Gminą
Skoczów, przy uwzględnieniu indywidualnych potrzeb i sytuacji uczestników/ uczestniczek projektu oraz
potrzeb występujących na lokalnym rynku pracy.
W lipcu 2017r.:
- udział w projekcie rozpoczęła 1 osoba,
- 1osoba podjęła pracę w ramach prac interwencyjnych,
- 1 osoba zakończyła odbywanie szkolenia pn. „Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG,
Spawanie blach spoinami czołowymi metodą TIG (aluminium)”.

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 30.04.2018r.
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.
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.

Program Regionalny 50+
Na podstawie art. 66c ust. 10 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Powiatowy
Urząd Pracy w Cieszynie, jako jeden z 9 urzędów pracy województwa śląskiego zawarł
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z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach porozumienie w celu realizacji Programu
Regionalnego 50+ na rok 2017. Okres trwania programu styczeń-grudzień 2017r.
Celem programu jest aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, z ustalonym II profilem
pomocy, poprzez doprowadzenie w czasie realizacji programu do zatrudnienia min 20% uczestników.
Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w ramach programu obejmie wsparciem 30 osób bezrobotnych
w ramach:
 robót publicznych,
 staży,
 wsparcia indywidualnego bezrobotnych, udzielonego przez Doradców Klienta Indywidualnego.

Program specjalny „Wspólne dążenie do zatrudnienia”.
Od dnia 20.03.2017 r. Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie realizuje pozytywnie zaopiniowany przez
Powiatową Radę Rynku Pracy program specjalny pn. „Wspólne dążenie do zatrudnienia”. Program
skierowany jest do 20 osób bezrobotnych oddalonych od rynku pracy, dla których został ustalony III profil
pomocy. Jego celem jest umożliwienie uczestnikom oddalonym od rynku pracy podniesie ich aktywności
zawodowej, nawiązanie realnego kontaktu z pracodawcami, a w efekcie zwiększenie ich zdolności do
podjęcia i utrzymania zatrudnienia.
Przedmiotowy program charakteryzuje się budową modułową, na którą składają się następujące elementy:
rekrutacja uczestników do programu, warsztaty aktywizujące, identyfikacja indywidualnych barier i wybór
sposobu aktywizacji, organizacja i realizacji form pomocy „koszyka usług i instrumentów rynku pracy”,
wypłata elementów specyficznych wspierających zatrudnienie. Program specjalny pn. „Wspólne dążenie do
zatrudnia” finansowany jest ze środków Funduszu Pracy i realizowany jest samodzielnie przez Powiatowy
Urząd Pracy w Cieszynie, jednak jego działania opierają się na idei współpracy i konsultowane są od samego
początku ze środowiskiem lokalnego rynku pracy.
W lipcu 2017 r. realizowany był moduł organizacji i realizacji form pomocy „koszyka usług i instrumentów
rynku pracy”, w ramach którego staż realizuje 8 osób bezrobotnych, 3 osoby były zatrudniane w ramach
robót publicznych oraz 1 w ramach prac interwencyjnych. Łącznie na koniec lipca 2017r. w realizację
stażu, robót publicznych, prac interwencyjnych zaangażowano 12 uczestników. 1 osoba zakończyła udział
ze względu na otrzymanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Ponadto, udział w programie specjalnym w okresie sprawozdawczym rozpoczęły 2 osoby bezrobotne, które
w ramach programu otrzymają bony na przełamanie barier oraz rozpoczną realizację ścieżek aktywizacji.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w okresie od 01.05.2017r. do 30.04.2019r. realizuje projekt
pn. „Praca dźwignią sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(Poddziałanie 7.1.2 RPO WSL 2014-2020).
W miesiącu sprawozdawczym udział w projekcie rozpoczęło 4 uczestników (1 kobieta i 3 mężczyzn). W
lipcu 2017r. realizowano zadania w ramach pracy grupowej „Kuźnia sukcesu”, które obejmowały dalsza
pomoc uczestniczkom/uczestnikom, którym po szkoleniu z umiejętności poszukiwania pracy nie udało się
zaktywizować, oraz udzielenie pomocy dla zrekrutowanych już uczestniczek/uczestników, które nie
brały/którzy nie brali udziału w ww. szkoleniu. Powołany został zespół składający się z doradcy klienta
indywidualnego oraz doradcy klienta instytucjonalnego, który poprzez działanie oparte na wzajemnej
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współpracy, stara się odnaleźć najodpowiedniejszą formę wsparcia dla uczestniczki/uczestnika (wybór formy
zatrudnienia dopasowanej indywidualnie - podjęcie pracy w ramach zatrudnienia subsydiowanego, realizacja
stażu, nabycie nowych kwalifikacji dostosowanych do potrzeb lokalnego pracodawcy, kontakt
z pracodawcami, informowanie ich o trwających naborach).
W lipcu 2017 r. w ramach projektu ogłoszono nabór wniosków o organizację staży oraz kontynuowano
nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych. W trybie ciągłym prowadzona była również rekrutacja
uczestniczek/uczestników.
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