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SZANOWNI PAŃSTWO!

Oddajemy do rąk PT Czytelników kolejny, sierpniowy numer
miesięcznika Sądecki Rynek Pracy.
Numer zawiera między innymi reportaż z jednego z naborów do
pracy w galerii Trzy Korony, jakie odbywały się w Sądeckim Urzędzie
Pracy. Tylko w ubiegłym miesiącu zorganizowaliśmy kilkanaście
giełd pracy, w których udział wzięło prawie 300 osób. Dział
Pośrednictwa Pracy wydał w sierpniu ponad 300 skierowań do
pracy, z czego wiele dotyczyło właśnie pracy w galerii.
W numerze piszemy także o tym, jak radzą sobie beneficjenci
jednego z naszych programów wsparcia - “Nowy Sącz - Nowa
firma”. Program adresowany jest do osób w wieku do 25 i powyżej
50 roku życia i polega na udzielaniu wsparcia finansowego i szkoleniowego w podjęciu własnej działalności gospodarczej. Jak
wynika z materiału, własna firma to ciągle dobry wybór, zwłaszcza
w sytuacji niedoboru miejsc pracy na wolnym rynku.
Dyr. Stanisława Skwarło
Tematem numeru jest z pewnością sytuacja nauczycieli. W numerze przybliżamy stan bezrobocia tej grupy zawodowej przy
spadającej liczby uczniów w szkołach i coraz wyraźniejszą
konieczność zmiany zawodu.
Numer jak zwykle zawiera
wyczerpujące dane statystyczne o poziomie bezrobocia
rejestrowanego i próbę wyjaśnienia zjawisk zachodzących na rynku
pracy.
Jak w każdym miesiącu w numerze znajdą Państwo porady
dotyczące przepisów prawnych. Pytania i odpowiedzi dotyczą
wątpliwości, jakie zgłaszają telefonicznie i mailowo nasi klienci.
Jedną z kolumn poświęcamy na podsumowanie najważniejszych
wydarzeń w lokalnym życiu gospodarczym. Piszemy także o projektach realizowanych przez naszych partnerów, w których to
przedsięwzięciach bierzemy udział. Pragniemy zwłaszcza zwrócić
uwagę na projekt “Express do zatrudnienia”, który pozwala na
powierzenie prywatnym podmiotom części zadań publicznych służb
zatrudnienia. Powodzenie (lub fiasko) tego pomysłu może mieć
istotne znaczenie dla sposobu aktywizacji zawodowej bezrobotnych
w przyszłości.
SRP zasadniczo ukazuje się w formie elektronicznej
i w takiej formie rozsyłany jest przedsiębiorcom, instytucjom
samorządowym i otoczenia biznesu, mediom i wszystkim
zainteresowanym tematyką rynku pracy. Plik z SRP zamieszczony
jest także na naszej stronie internetowej www.sup.nowysacz.pl.
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Rekrutacja na finiszu

Rekrutacja do pracy w galerii Trzy Korony dobiega końca. Data rozpoczęcia
pracy ma w sobie coś symbolicznego – to pierwszy września. Dla wielu to
pierwsza praca w życiu.

T

o już przedostatni etap
naboru do pracy w galerii
Trzy Korony. 14 sierpnia
w Sądeckim Urzędzie Pracy
odbyło się spotkanie z osobami,
które pomyślnie przeszły rekrutację i oczekują tylko na podpisanie umowy o pracę.
O 9 rano korytarz na II piętrze był
szczelnie wypełniony oczekującymi.
Zdecydowana większość to młode
dziewczyny, mężczyźni w branży
odzieżowej to jednak rzadkość. Będą
pracować jako sprzedawczynie w kilkunastu markowych butikach zlokalizowanych w galerii Trzy Korony. –
Zaprosiliśmy dzisiaj nowo zatrudnione osoby, aby wręczyć im
dokumenty niezbędne do podpisania
umów – informuje z satysfakcją Piotr
Gleń z prowadzącej rekrutację firmy
Multibrands. - Zatrudniamy na
umowę o pracę i o dzieło – dodaje.
OD CZEGOŚ ZACZĄĆ
Dla wielu z nich to pierwsza praca
w życiu. Tak jest w przypadku
Eweliny, Ani i Iwony. Z tej trójki
niewielki, miesięczny staż pracy ma
tylko ta ostatnia. Wcześniej wysyłały
setki CV, najczęściej bez odzewu.
Praca w galerii może nie jest
szczytem marzeń, ale, jak mówią,
od czegoś trzeba zacząć. Dla wielu

Za chwilę podpisanie dokumentów.

Od prawej: Ewelina, Ania i Iwona. - Od czegoś trzeba zacząć.

z nich praca nie jest ostatecznym
życiowym wyborem. – Chcę jeszcze
studiować - zapewnia Ania z przekonaniem. Praca w galerii pozwoli jej
na to.
Wszystkie pomyślnie przeszły
rozmowę kwalifikacyjną. – Pytano
nas o doświadczenie – zdradza jedna
ze świeżo upieczonych sprzedawczyń. Najwyraźniej nie doświadczenie zdecydowało o pomyślnym
wyniku rozmowy, bo w tym wypadku
nie było imponujące. Z pewnością na
sukces wpłynęły tzw. kompetencje
miękkie – wszyscy nowo zatrudnieni
są otwarci i bardzo sympatyczni.
Data rozpoczęcia pracy ma w sobie
coś symbolicznego – to pierwszy
września. Wielu z nowo zatrudnionych czeka wyjazd na szkolenia, co
traktują jak przygodę. - Ważne, że
ta praca po prostu jest – uśmiechają
się zgodnie Ewelina i jej koleżanki.
Podobne odczucia ma większość
dziewczyn. - Trzeba iść do przodu,

zgrać się z ludźmi i pracować – to
najkrótsze podsumowanie tych
odczuć.
Wkrótce kolejne spotkania z osobami zrekrutowanymi do galerii.
Sądecki Urząd Pracy od początku
pomaga w naborze. Galeria Trzy
Korony ma rozpocząć działalność 28
września.

UWAGA!
ZGŁASZANIE
OFERT PRACY
NA STRONIE
INTERNETOWEJ
WWW.SUP.NOWYSACZ.PL

prosto i wygodnie
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Pedagog za ladą

W ewidencji SUP znajduje się 227 bezrobotnych nauczycieli. Ale tylko dla co
szóstego z nich ostatnim miejscem pracy była szkoła.

B

ezrobocie nauczycieli stało
się tematem dyżurnym. Media straszą odbiorców katastroficznymi wieściami z oświaty,
politycy wielkim głosem wołają
o pomoc dla zwalnianych ze szkół
nauczycieli. Rzeczywiście, dobrze
nie jest. Czy jednak jest aż tak źle,
jak mówią?
STATYSTYKA
Jeśli brać pod uwagę suche liczby, dane
rzeczywiście są niepokojące. W ewidencji Sądeckiego Urzędu Pracy na dzień 10
września znajdowało się 227 nauczycieli 41 różnych specjalności. Niemal
jedna piąta z nich zarejestrowała się
w ciągu dwóch ostatnich miesięcy, kiedy
jasne było, że pracy w sądeckich szkołach nie wystarczy dla wszystkich.
Jakie specjalności reprezentowane są
najliczniej? Tu nie ma niespodzianki.
Najwięcej jest pedagogów - 44.
Duże grupy tworzą także nauczyciele
wychowania fizycznego (jest ich 33) oraz
nauczyciele przedszkolni (26). W zestawieniu jest 19 nauczycieli nauczania początkowego, 15 polonistów i 11 wychowawców w placówkach oświatowych.
Dwucyfrowo reprezentowani są jeszcze
tylko angliści (10), pozostałe specjalności obejmują po kilka osób.

W większości specjalności nauczycielskich od początku roku nie wpłynęła
ani jedna oferta pracy. Żaden pracodawca nie potrzebował biologa, wuefisty,
polonisty ani germanisty. Żadna szkoła
nie poszukiwała matematyka, plastyka
ani geografa. Podobnie jak nauczycieli
wielu innych specjalności.
W dniu przygotowywania materiału
(11 września) w Dziale Pośrednictwa Pracy żadnej oferty dla nauczycieli nie było.

Rzemiosł Różnych.
Statystyka nie obejmuje wszystkich,
którzy stracili pracę. Część z nich być
może zarejestruje się później, część
znalazła zajęcie i usług urzędu pracy nie
potrzebuje. Są pewnie i tacy, którzy już
wyjechali lub noszą się z takim
zamiarem. Nawet jednak biorąc pod
uwagę margines niezarejestrowanych,
o masowym napływie nauczycieli do
rejestrów bezrobotnych mówić nie
można.

PRZYJRZEĆ SIĘ BLIŻEJ
Jeśli przyjrzymy się danym statystycznym bliżej, czeka nas kilka niespodzianek. Okazuje się, że tylko dla 39
bezrobotnych nauczycieli ostatnim
miejscem pracy była szkoła. Pozostali albo pracowali w innych zawodach,
albo nie zdążyli jeszcze pracować
w ogóle. - Znaczną grupę w strukturze
zarejestrowanych bezrobotnych nauczycieli tworzą osoby, które ukończyły
uczelnie pedagogiczne, ale z braku ofert
nigdy nie pracowały w zawodzie wyuczonym - informuje Teresa Połomska,
zastępca dyrektora SUP ds. rynku pracy.

Zdecydowana większość bezrobotnych nauczycieli to kobiety. Jest ich
179 przy 48 mężczyznach. Ponad cztery
piąte pedagogów ma wykształcenie
wyższe. Najwięcej - ponad połowa - to
ludzie młodzi, od 25 do 34 lat.

Przyjrzyjmy się napływowi bezrobotnych nauczycieli (tych, dla których
ostatnim miejscem pracy była szkoła)
w bieżącym, 2013 roku. Od 1 stycznia
zarejestrowały się 24 takie osoby.
Są to nauczyciele zarówno z powiatu,
nowosądeckim, jak i z miasta Nowego
Sącza. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko
miasto, to okazuje się, że ze zwolnionych w Nowym Sączu nauczycieli
do rejestrów SUP trafiło 9 osób.

A na co mogli liczyć nauczyciele? Do 10
września do Działu Pośrednictwa Pracy
SUP wpłynęły łącznie 42 oferty pracy dla nauczycieli. Najwięcej - 14 - adresowanych było do lektorów języka
angielskiego. Oferty te dotyczyły głównie
pracy w szkołach językowych w wymiarze kilku godzin w tygodniu. Forma
zatrudnienia to niemal bez wyjątku
umowa o dzieło. Kilka ofert (dokładnie 8) dotyczyło wychowawców, wszystkie
wpłynęły do czerwca. W kilku specjalnościach pojawiały się pojedyncze oferty.

Spośród tej dziewiątki tylko dwie osoby
zostały zwolnione z przyczyn zakładu
pracy (co oznacza rozwiązanie umowy
o pracę na czas nieokreślony). Pozostałej
siódemce nie przedłużono umów czasowych i jako nauczyciele pracowali
stosunkowo krótko. Najwięcej, (cztery
osoby) to nauczyciele ze zlikwidowanego Zespołu Szkół nr 3 przy ul.
Lwowskiej. Do ewidencji trafiło także po
jednym nauczycielu z “siódemki”,
“dziewiątki” i “osiemnastki”. Po jednym
nauczycielu reprezentuje I LO i Cech

Co nie oznacza, że problem należy
zbagatelizować. Przede wszystkim ze
względu na ludzi.

Dyr. Józef Klimek

LUDZIE
Jak informuje Józef Klimek, dyrektor
Wydziału Edukacji Urzędu Miasta
Nowego Sącza, z powodu likwidacji
szkoły lub redukcji liczby oddziałów
pracę straciło 29 osób zatrudnionych
na czas nieokreślony. Zaznacza
jednak od razu, że 10 z nich to emeryci,
którzy nie trafili na bezrobocie, tylko na
zasłużony odpoczynek. - Podejrzewam,
że jeśli do rejestrów bezrobotnych trafiło
tylko dziewięć osób, to reszta znalazła
jakieś godziny w innych szkołach spekuluje dyrektor.
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W znacznie większym stopniu bezrobocie dotknęło nauczycieli zatrudnionych na czas określony. Jest ich 56.
Dyrektorzy szkół nie musieli ich zwalniać,
po prostu nie przedłużyli umów.
Zapowiedzi były znacznie bardziej pesymistyczne. Jeszcze w maju zapowiadano (”sufitologia” - komentuje dyr.
Klimek), że pracę może stracić nawet sto
osób. Dlaczego jest lepiej, niż oczekiwano? - Przyszli uczniowie z powiatu wyjaśnia dyr. Klimek. - W stosunku do
roku ubiegłego mamy o jeden oddział
więcej. Do szkół ponadgimnazjalnych
w Nowym Sączu trafiło o 144 uczniów
więcej, niż w roku ubiegłym - wylicza.
Zwiększony nabór do sądeckich placówek kosztem także przecież posiadającego atrakcyjną ofertę powiatu to
niejedyny powód, dla którego skala
zwolnień nie jest tak duża, jak się
obawiano. - Za zgodą władz miasta i sąmych nauczycieli kilkuset z nich (dokładnie - 357) pracuje w niepełnym
wymiarze godzin. Ponosimy koszty tego
procederu, bo za brakujące godziny
musimy płacić, ale liczą się względy
społeczne. Liczą się przede wszystkim
ludzie - zapewnia dyr. Klimek.
Najwięcej nauczycieli straciło pracę na
skutek likwidacji wspomnianego Zespołu
Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych nr 3
dla młodzieży niedostosowanej społecznie lub zagrożonej takim niedostosowaniem. - To było konieczne, było
tam tylko 22 uczniów, mniej niż kadry
nauczycielskiej - przekonuje dyrektor
Klimek. Nawet w tym przypadku dla
części zwalnianych udało się znaleźć
miejsca w innych placówkach.
KIM SĄ?
Kim są bezrobotni nauczyciele? Karolina
(prosi, żeby nie podawać nazwiska) była
nauczycielką w zlikwidowanym Zespole
Szkół nr 3 dla trudnej młodzieży przy ul.
Lwowskiej. - Bardzo lubiłam swoją pracę. Tym bardziej, że pracowałam w swoim zawodzie - zwierza się Karolina.
Ukończyła pedagogikę resocjalizacyjną
na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, praca z trudnymi uczniami to jej
pasja. Realizować pasję dane jej było
tylko rok. Po utracie pracy nie zamierza
spocząć na laurach. - Nadal szukam
pracy w zawodzie, choć, szczerze
mówiąc, w Nowym Sączu szanse są
marne - mówi Karolina. - Nie wykluczam
także przekwalifikowania się. Ukończy-

W sądeckich szkołach masowych zwolnień nie było. Na zdjęciu: I LO w Nowym Sączu.

łam technikum ekonomiczne, więc może
coś znajdę w prywatnym biznesie. Może
jako sekretarka czy asystentka? rozważa Karolina.
- Nie widzę się w innym zawodzie mówi szczerze inna Karolina, także
nauczycielka w zlikwidowanym Zespole
Szkół nr 3. I zaraz dodaje: - Chyba jednak
będę musiała się przekwalifikować, bo
rynek pracy dla nauczycieli jest w Nowym
Sączu beznadziejny. Jeśli jednak ktoś jest
nauczycielem z powołania, tak jak ja, to
będzie mu trudno. Tym bardziej, że zrobiłam studia podyplomowe w swojej
specjalności - ubolewa. Warto wspomnieć, że Sądecki Urząd Pracy docenił
pedagogiczną pasję pani Karoliny i przez
pięć lat wspierał ją przyznając stypendium na dalszą naukę.
Nasza rozmówczyni wspomina pracę
w zlikwidowanej szkole bardzo mile. Tam była bardzo dobrze wykształcona
i bardzo przyjazna kadra - mówi Karolina.
- Nie robili mi żadnych trudności, mimo
że byłam początkującym nauczycielem.
Mogłam się wiele nauczyć, zdobyć
doświadczenie i, co tu ukrywać, nauczyć
się także cierpliwości - wspomina.
Podobnie jak koleżanka niepokoi się
o uczniów, którzy zostali przeniesieni do
innych, “normalnych” szkół. - Ta młodzież ma swoje problemy i dlatego jest
jaka jest - wyjaśnia. - W trójce mogli
przynajmniej ukończyć gimnazjum dodaje.
Dyrektor Klimek przekonuje, że władze

miasta o tym pomyślały. - W Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej utworzyliśmy nowe stanowisko socjoterapeuty.
Uczniowie ze zlikwidowanej
“trójki”, którzy przeszli do szkół obwodowych, mogą skorzystać z pomocy. Jeśli
będzie trzeba - dodaje.
W rejestrze bezrobotnych są także
nauczyciele, którzy stracili pracę w szkołach poza Nowym Sączem. Tacy jak
Marta Cichucka (jako jedyna zgodziła się
na podanie nazwiska), która miała jako
nauczycielka piękne widoki - dosłownie.
Pracowała w gimnazjum w Gródku nad
Dunajcem. - Wspominam tę pracę
bardzo mile, choć to tylko trzy miesiące zwierza się pani Marta. - Jestem z zawodu geografem i przyrodnikiem, a tam
za oknem piękne góry i jezioro. Miałam
bardzo zdyscyplinowaną klasę, a dyscyplina jest dla mnie bardzo ważna podkreśla.
Pomysł przekwalifikowania się odrzuca
od razu. - Chcę dalej być w tym zawodzie,
ewentualnie uczyć innych przedmiotów deklaruje z pełnym przekonaniem. Nawet nie wiem, co bym mogła robić
poza swoim zawodem. A tu poza szkołą
mogę prowadzić pracę badawczą
w jakiejś stacji naukowej, pracować
w delegaturze kuratorium oświaty czy
w Urzędzie Miar i Wag. Na szczęście
wachlarz moich studiów był na tyle
szeroki, że daje mi wiele możliwości podkreśla Marta Cichucka.
Dokończenie na str. 6
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Dokończenie ze str. 5

Bezrobocie nauczycieli stało się
tematem dyżurnym. Media straszą
odbiorców katastroficznymi wieściami z oświaty, politycy wielkim
głosem wołają o pomoc dla zwalnianych ze szkół nauczycieli. Rzeczywiście, dobrze nie jest. Czy
jednak jest aż tak źle, jak mówią?
Zupełnie inny pomysł na siebie ma
Agata, była nauczycielka biologii w szkołach powiatu nowosądeckiego. Jest
realistką. - Ja nie tylko chętnie się
przekwalifikuję, ale już poczyniłam
w tym kierunku pewne kroki - wyjaśnia. Ukończyłam kurs komputerowy i kurs
obsługi kasy fiskalnej. Może znajdę pracę
w sklepie. W Sączu otwierają się kolejne
galerie i ja idę tym tropem - mówi Agata.

powrotu do szkół technicznych - dodaje.
POMOC
Ministerstwo Edukacji zapowiada
przeznaczenie na przekwalifikowanie
bezrobotnych nauczycieli 100 mln
złotych z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Pieniądze mają umożliwić
nauczycielom przekwalifikowanie się do

Należy także zastanowić się nad formą
wsparcia. Np. na staż nie można skierować wykwalifikowanego nauczyciela. Mamy za to możliwość sfinansowania
studiów podyplomowych, oczywiście
w grę nie wchodzą kierunki pedagogiczne - przypomina dyr. Połomska. W niektórych przypadkach pomocne
mogą okazać się kursy zawodowe,
w niektórych wdrożenie stażu w zawo-

W pracy w handlu nie widzi dla siebie
niczego uwłaczającego. - Ja po prostu
chcę pracować - podkreśla. - Jeśli nie ma
pracy w zawodzie, to trzeba brać to, co
jest - dodaje. Nie rezygnuje jednak z ambicji zawodowych. - Może w przyszłości
podejmę studia podyplomowe, ale żeby
to zrobić, potrzebne są pieniądze. I kółko
się zamyka - podsumowuje Agata.
Agata jest przedstawicielką tej grupy
nauczycieli z Nowego Sącza, którzy
stracili pracę w powiecie, ale jako mieszkańcy miasta zarejestrowali się w SUP.
DEMOGRAFIA
Przyczyny eksodusu ze szkół są proste:
to przede wszystkim demografia. Rodzi
się coraz mniej dzieci, coraz mniej
uczniów podejmuje naukę w klasach
pierwszych. Jak donosi Rzeczpospolita,
w pierwszej połowie bieżącego roku
urodziło się o 20 tys. Polaków mniej niż
zmarło. To najgorsza sytuacja od
zakończenia wojny. W ślad za zapaścią
demograficzną idą zwolnienia w oświacie, pracę w bieżącym roku mogło
stracić nawet 6,8 tys. nauczycieli.
Powód? 1 września we wszystkich typach
szkół naukę podjęło 4 615 tys. dzieci,
o ok. 45 tys. mniej niż w roku poprzednim.
Zmienia się natomiast struktura
szkolnictwa na poziomie ponadgimnazjalnym. Zmienia się na korzyść z punktu widzenia rynku pracy, co widoczne
jest także w Nowym Sączu. - W bieżącym roku mamy o trzy oddziały licalne
mniej niż w ubiegłym, za to w technikach
aż o cztery więcej - informuje z satysfakcją. - Uczniów liceów jest ciągle
więcej, ale widoczna jest tendencja

Teresa Połomska, z-ca dyr. SUP

nowego zawodu, z uwzględnieniem
potrzeb lokalnego rynku pracy. Środki
będą przeznaczone między innymi na
staże, szkolenia, studia podyplomowe,
warsztaty aktywnego poszukiwania
pracy i doradztwo zawodowe inicjujące
rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej. Organizacją programów wsparcia mają się zająć urzędy pracy, które
jeszcze żadnych konkretów nie znają.
Przygotowanie odpowiedniej ścieżki
powrotu nauczycieli na rynek pracy
będzie wyzwaniem przede wszystkim
dla doradców zawodowych. - Będziemy się sukcesywnie z tymi osobami
spotykać, będziemy badać ich potrzeby
i oczekiwania dotyczące ich planów w zakresie ścieżki dalszego rozwoju zawodowego - zapowiada Teresa Połomska,
zastępca dyrektora SUP ds. rynku pracy. Jesteśmy świadomi, że w rejestrze są
osoby posiadające wykształcenie kierunkowe, które z powodu braku ofert
w zawodzie wyuczonym podejmowały
inne zajęcia. One mogą posiadać zainteresowania i umiejętności niepotwierdzone dokumentami i trzeba te umiejętności rozwinąć - przekonuje dyr.
Połomska.

dzie nienauczycielskim. Ale najpierw
trzeba zapytać, co ich zdaniem będzie dla
nich najlepsze - kończy dyr. Połomska.
Realnie rzecz biorąc wsparcie można
zrealizować w roku przyszłym, w tym jest
za późno z powodu wyczerpania się
środków. No i najważniejsze: jakie nowe
umiejętności, gwarantujące zatrudnienie
mogliby nabywać bezrobotni nauczyciele? Na wolnym rynku dostępne są
przede wszystkim posady w handlu. Dla
Agaty to nie stanowi problemu, ale jest
ona raczej wyjątkiem niż regułą.
Problem widzi także dyrektor Klimek. Nauczyciele są grupą mało mobilną
i przywiązaną do jednego miejsca pracy diagnozuje. - Ta grupa musi sobie
uświadomić, że podobnie jak w innych
grupach zawodowych mobilność, konieczność przekwalifikowania się i kształcenia ustawicznego są niezbędne podkreśla.
Nauczyciel za ladą? Wielu nauczycieli
nie wyobraża sobie takiej sytuacji. Ale do
niedawna wielu rzeczy nie potrafiliśmy
sobie wyobrazić.
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Staże mają sens
- Staż pozwolił mi na poznanie specyfiki i kultury organizacyjnej, warunków
życia i pracy w Niemczech. Znacznie zwiększył moje szanse na zatrudnienie
na lokalnym i europejskim rynku pracy - piszą uczestnicy projektu
“Sądeczanin bez granic”.

D

oświadczenie zawodowe, wiedza oraz umiejętności zdobyte podczas stażu w Niemczech
zwiększyły naszą atrakcyjność na lokalnym
rynku pracy - tak uczestnicy projektu “Sądeczanin bez
granic” podsumowali swój udział w tym przedsięwzięciu. Uczestnicy stażu są już w Polsce.
Celem wyjazdu było zdobycie doświadczenia zawodowego,
nabycie nowych lub podniesienie posiadanych kwalifikacji
przez 45 osób bezrobotnych zarejestrowanych w SUP. 9 tygodniowy staż odbywał się w miejscowości Bad Freienwalde
w Brandenburgii. Praktyczne umiejętności mieli okazję
udoskonalić między innymi kucharze, kelnerzy, opiekunki osób
starszych i mechanicy samochodowi.
ANKIETA
Na zakończenie stażu wszystkich poproszono o wypełnienie
ankiety, która zawierała ocenę przedsięwzięcia. Wszyscy
uczestnicy pozytywnie ocenili staż pod względem
realizacji programu, nabycia nowych umiejętności lub
rozwoju dotychczasowych oraz odnalezienia się w nowym
środowisku. Staż umożliwił im pracę razem z pracownikami
niemieckimi oraz wymianę doświadczeń. - Staż pozwolił mi
nabyć nowe umiejętności i poznać kulturę i obyczaje
niemieckie. Jak dla mnie to bardzo ciekawe doświadczenie
i miło spędzony czas - pisze jeden z uczestników. - Szybko
odnalazłam się w nowym otoczeniu. Pracowałam z niemieckim personelem oraz polskimi praktykantami z innych miast.
Nauczyłam się wielu nowych rzeczy, obsługi niektórych maszyn
i nawiązałam nowe znajomości - dodaje kolejna uczestniczka. Staż pozwolił mi na poznanie specyfiki i kultury organizacyjnej
zakładu pracy, w którym odbywałam staż, kultury, warunków
życia i pracy w Niemczech. Znacznie zwiększył moje szanse na
zatrudnienie na lokalnym i europejskim rynku pracy - pisze
kolejny uczestnik.
Większość uczestników podkreśliła w ankiecie poznanie
niemieckiej kultury i języka. Zarówno przed wyjazdem jak i w
trakcie stażu odbyło się przygotowanie językowe, pozwalające
na lepsze funkcjonowanie na stanowiskach pracy. Stażystom
zaoferowano także atrakcyjne przygotowanie kulturowe, w tym
między innymi wycieczki do Berlina, zwiedzanie Muzeum
Techniki, Muzeum Samochodowego, Parlamentu i Stadionu
Sportowego. - Nauczyłem się sposobu funkcjonowania w środowisku zawodowym za granicą, zdobyłem nowy umiejętności
zawodowe, potrafię lepiej posługiwać się językiem obcym wylicza jeden z uczestników.
Prawie połowa ankietowanych nie tylko uznaje staż
w Niemczech za krok w kierunku podniesienia swojej
atrakcyjności na lokalnym rynku pracy, ale wręcz rozważa

Zajęcia przed wyjazdem do Niemiec. Kwiecień 2013.

podjęcie za granicą pracy lub działalności gospodarczej. Nabyłem wiele nowych umiejętności i doświadczeń,
podszkoliłem znajomość języka niemieckiego, dzięki czemu
łatwiej będzie mi się porozumiewać w Niemczech w przypadku
ewentualnego podjęcia tam pracy - pisze jeden z uczestników.
Wątek poznania niemieckich obyczajów, kultury pracy i warunków życia przewija się prawie we wszystkich ankietach.
OCENA OGÓLNA
W ogólnej ocenie staż bardzo dobrze ocenia co czwarty
ankietowany, a dwie trzecie ocenia go dobrze. Jedynym
mankamentem, na który wskazuje 40% ankietowanych jest
(ich zdaniem) zbyt krótki okres trwania stażu. Ponad połowa
jednak ocenia długość stażu jako wystarczającą.
Na współczesnym rynku pracy kontakty z pracodawcami
i doświadczenie zawodowe są bardzo cenne. Liczy się także
mobilność i znajomość języka. To wszystko mieli okazję
pogłębić uczestnicy stażu. - Osoby bezrobotne powinny
korzystać z takich programów aby ulepszyć swoje umiejętności
a może i pomoże im w odnalezieniu nowego kierunku, w którym by mogli pracować - pisze jeden z uczestników. Oprócz
dokumentów poświadczających odbycie stażu uczestnicy
otrzymują Europass - Mobilność, dokument, który z pewnością
ułatwi im poruszanie się po zagranicznych rynkach.
Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu
z unijnego programu Leonardo da Vinci. Program promujący
kształcenie ustawiczne na sądeckim przykładzie udowadnia, że
uczenie się przez całe życie ma sens.
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SĄDECKI URZĄD PRACY

Ludzie lubią brąz

- Życie zmusza nas do różnych wyborów - mówią beneficjenci programu
“Nowy Sącz - Nowa firma”. Mimo trudności nie dają za wygraną i prowadzą
własne biznesy. - Nie mogę się poddać, choć, jak to w życiu, są wzloty i upadki
- przekonuje jedna z naszych rozmówczyń.

Z

akładają solaria, inwestują w pensjonaty,
sprzedają zabawki przez internet. Beneficjenci
programów pomocowych, realizowanych przez
Sądecki Urząd Pracy, wykazują się godną podziwu
pomysłowością. Dotację na podjęcie działalności
gospodarczej potrafią wykorzystać bardzo efektywnie. Łączy je to, że są w wieku, kiedy wielu Polaków
kończy działalność zawodową. Oni - wręcz przeciwnie.
SOLARIUM POZA MIASTEM
“Czy tylko mieszkańcy dużych miast skłonni są poświęcić
czas i pieniądze na upiększenie swojego ciała? Na pewno nie” pomyślała Grażyna Sekuła i przy wsparciu Sądeckiego Urzedu
Pracy otworzyła solarium w Białej Niżnej koło Grybowa.
Dotację wspierającą ją w tym przedsięwzięciu otrzymała w
ramach programu “Nowy Sącz - Nowa firma”, wspierającego
osoby bezrobotne w wieku 50+ w podjęciu własnej działalności
gospodarczej. Ryzykowny pomysł wypalił. - Interes się kręci,
choć na początku była tragedia - zdradza pani Grażyna. Klienci
wpadają głównie przed rodzinnymi uroczystościami, na których
chcą pokazać nienaganną opaleniznę - weselami, chrzcinami i
tym podobne. Nie brakuje także klientów, którzy solarium
traktują jako stały element dbałości o wygląd. - I to są nie tylko
osoby młode, choć takie oczywiście przeważają - mówi pani
Grażyna. Do mitów należy także przekonanie, że solarium to
wyłączne terytorium płci pięknej. - Przychodzi do nas coraz
więcej panów - zdradza pani Grażyna. - Jest taki, który zawsze
wpada w przerwach między wyjazdami do Nowego Sącza uśmiecha się. - Ludzie lubią brąz!
WKRÓTCE GWIAZDKA
Dotacje na własny biznes są jednym z najbardziej
popularnych i efektywnych programów wsparcia dla osób
bezrobotnych. W sytuacji niedoboru ofert zatrudnienia na
otwartym rynku pracy własna działalność to często jedyna
forma ucieczki przed bezrobociem i wbrew obiegowej opinii nie
tylko dla ludzi młodych. Pani Barbara Pancerz zalicza się do
“50+” i podobnie jak pani Grażyna postanowiła zaryzykować. Byłam na bezrobociu 4 lata i coś trzeba było robić - wspomina. Lubię komputer i internet i tak strzeliłam - a może wypali. Dużo
pomogły mi dzieci - zaznacza.
Pani Barbara sprzedaje zabawki edukacyjne za
pośrednictwem strony internetowej teczowyglobus.pl. Nie
ukrywa, że początki są trudne. - Wszyscy mnie ostrzegali, że
pierwsze pół roku to będzie posucha i rzeczywiście tak jest zwierza się pani Barbara. - Mam jednak nadzieję, że będzie
lepiej, bo skończyły się wakacje, zbliża się gwiazdka i inne
okazje.

Źródłem wiedzy o własnym (niewielkim, ale jednak) biznesie
były nie tylko dzieci. Pani Barbara uczestniczyła w kursie wiedzy
o podstawach prowadzenia biznesu, jaki musieli zaliczyć
wszyscy beneficjenci tego programu. - Nigdy nie byłam
przedsiębiorcą i na kursie naprowadzaliśmy wykładowców na
te pytania, które nas najbardziej interesowały - wspomina pani
Barbara. - I muszę powiedzieć, że naprawdę dużo się
dowiedziałam.
Pani Barbara, mimo przeciwności, nie traci optymizmu. Cóż, życie zmusza nas do różnych wyborów - mówi. - Nie mogę
się poddać, choć, jak to w życiu, są wzloty i upadki.
PENSJONAT NA KOŃCU ŚWIATA
Beneficjenci programów wsparcia, realizowanych przez
Sądecki Urząd Pracy, różnią się skalą podejmowanych działań.
Obok skromnych przedsięwzięć są i bardziej okazałe, gdzie
osoby bezrobotne ryzykują swoje oszczędności i nabyte
wcześniej dobra. Tak było w przypadku pani Elżbieta Płowiec.
Jej także nie ominęło długoletnie bezrobocie . Bez pracy była 3
lata. W końcu postanowiła działać na własny rachunek
i otworzyła w Żegiestowie - Zdroju pensjonat “Irena”. Dotacja
z Sądeckiego Urzędu Pracy nie wystarczyła, oczywiście, na
pokrycie wszystkich kosztów, ale przy takiej inwestycji liczy się
każdy grosz. - Obawa o powodzenie tego przedsięwzięcia nie
opuszcza mnie do dziś - zwierza się pani Elżbieta. Nic dziwnego,
Żegiestów, urokliwe uzdrowisko w Beskidzie Sądeckim, popadł
w zapomnienie. - Mamy gości od tylko czerwca do września ubolewa pani Elżbieta.
Dla pani Elżbiety i mieszkańców Żegiestowa rysuje się szansa
na powrót do świetności sprzed II wojny światowej. Niedawno
sąd uznał prawa przedwojennych właścicieli do popadającego
w ruinę Domu Zdrojowego. Ta decyzja otwiera drogę do
kapitalnego remontu okazałego sanatorium. Bardzo
zaangażowany w ratowanie Żegiestowa jest znany przedsiębio-
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rca Stanisław Cechini. - Radzimy sobie w dużej mierze dzięki
niemu - potwierdza pani Elżbieta.
Trzy różne życiorysy. Trzy różne biznesy. Właścicielki łączy nie
tylko wiek, ale i przekonanie, że bierne czekanie na ofertę pracy
na ogół nie kończy się powodzeniem. Panie Grażyna, Barbara
i Elżbieta wzięły los we własne ręce i mimo trudności nie dają
się wypchnąć z rynku. I o to chodzi.

Adrian Komycz z tradycyjnej reklamy korzystać nie musi.
Adresy dobrych mechaników samochodowych klienci
przekazują sobie nawzajem. Nasza wizyta odrywa Adriana od
pracy nad kolejnym silnikiem, który odmówił posłuszeństwa. Zawsze chciałem iść na swoje i robić to, co lubię - wyjaśnia
Adrian. Ma jedno i drugie, w czym pomogła dotacja z SUP. Wystarczyło na kilka nowych urządzeń - mówi Adrian. - I na
razie nie ma co narzekać.
NIE MA CO NARZEKAĆ
Nie narzeka także Natalia Serednicka, która przy wsparciu
Urzędu otworzyła gabinet stylizacji paznokci. Ukończyła liczne
kursy zawodowe i bardzo jej się to spodobało. - Naprawdę
jestem zadowolona - podkreśla i z pewnością nie jest to
zadowolenie na pokaz. Klientów nie brakuje, a wśród nich jest
coraz więcej panów. Mężczyzn metroseksualnych nie brak
także w Nowym Sączu.

Natalia Bednarek

TAKŻE DLA MŁODYCH
Projekt “Nowy Sącz - Nowa firma” adresowany jest nie tylko
do osób w wieku 50+. Połowa z 40 beneficjentów to osoby
bezrobotne w wieku 18 - 24 lata, którym nie udało się znaleźć
zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Jedną z nich jest Natalia
Bednarek, absolwentka resocjalizacji. Odwiedzamy ją w Chełmcu, gdzie prowadzi sklep “Domino” ze wszelkiego rodzaju
materiałami piśmiennymi. - Chciałam spróbować, czy się uda
i na razie idzie dobrze - wyjaśnia motywy podjęcia własnej
działalności gospodarczej. Na półkach piętrzą się kolorowe
zeszyty, kredki, pisaki i gadżety. Tajemnica sukcesu leży w lokalizacji - sklep znajduje się tuż obok szkoły. - Moją największą
klientelą są uczniowie - zdradza Natalia. Dzieci przychodzą tutaj
nie tylko po zeszyty i ołówki, mogą przy okazji skserować
potrzebne materiały, bo Natalia przezornie wyposażyła sklep
w kserokopiarkę. Dorosłym klientom firma oferuje usługi
poligraficzne - ulotki, druki reklamowe i tym podobne.

Natalia Serednicka

Dobrze wyglądać musi z pewnością Mariusz Mróz, w zawodzie
agenta ubezpieczeniowego to reguła bez wyjątków. Wyzwania,
jakie stoją przed Mariuszem, są naprawdę duże: w naszym
mieście jest 360 agentów ubezpieczeniowych i 30 agencji. - To
naprawdę trudny rynek - nie ukrywa Mariusz. Radzi sobie
jednak bardzo dobrze: na 27 firm działających na rynku Mariusz
ma licencję na obsługę 14, w tym wszystkich najważniejszych.
Dotacja z SUP pozwoliła mu zaopatrzyć się w niezbędny
w takim zawodzie sprzęt komputerowy. Co ważne, działalność
przynosi zyski. - To przynosi pieniądze - zapewnia Mariusz. Nie
są to, kolokwialnie mówiąc, kokosy, ale są.
Nasi rozmówcy nie pogodzili się z bezrobociem, nie pozostali
bierni, nie dali się zepchnąć na margines. Podjęli ryzyko, które,
jak na razie, się opłaca. Udział dotacji z Urzędu Pracy w ich
przedsięwzięciach jest różny, od istotnego po niewielki, zawsze
jednak zastrzyk gotówki (ok. 21 tys. zł) był impulsem do
rozkręcenia biznesu. Beneficjenci programów wsparcia w
podjęciu własnej działalności gospodarczej przyznają często,
że właśnie konieczność utrzymania działalności minimum przez
rok (inaczej dotację trzeba zwrócić) motywuje ich do
codziennego wysiłku.

Adrian Komycz

Dzięki pożyczkom i dotacjom na podjęcie działalności
gospodarczej z SUP powstało w Nowym Sączu ponad 3 tysiące
firm.
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Najgorsze za nami?

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy po raz kolejny
spadła.Czy to oznacza, że gospodarka wreszcie ruszyła? Są takie sygnały.

W

sierpniu w Sądeckim Urzędzie Pracy zarejestrowało się o ponad 150 osób mniej niż
w poprzednim miesiącu. Nieznacznie spadła
także liczba bezrobotnych ogółem. Wzrasta liczba ofert
pracy - to najważniejsze dane statystyczne z sierpnia.
4974 - tyle osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia
znajdowało się w ewidencji Sądeckiego Urzędu Pracy w końcu
sierpnia 2013 r. To o 59 osób mniej niż w końcu poprzedniego
miesiąca, ale o 337 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego
roku.
Nadal mimo spadku o ponad sto osób największą grupę
zarejestrowanych stanowią bezrobotni w szczególnej sytuacji
na rynku pracy (4382 osoby). Prawo do zasiłku miało 586 osób,
o 34 mniej niż w lipcu. To zaledwie 11,7 proc. ogółu zarejestrowanych, o 0,6 punktu mniej niż w poprzednim miesiącu.
Odsetek bezrobotnych z prawem do zasiłku z miesiąca na
miesiąc się zmniejsza, i nic nie zapowiada, że ta tendencja się
zmieni. Statystyka pokazuje, że pracownikom coraz trudniej
przepracować pełny rok niezbędny do uzyskania zasiłku.
W sierpniu wyłączono z ewidencji 528 osób, o 97 mniej niż
w poprzednim miesiącu. Nadal najczęstszym powodem wyłączenia
jest podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (233, o 65
mniej niż w lipcu). Zdecydowana większość to podjęcia pracy
niesubsydiowanej (212). Drugą najistotniejszą przyczyną
wyłączeń jest niepotwierdzenie gotowości do podjęcia
zatrudnienia, nie zgłosiło się w wyznaczonym terminie do
pośrednika pracy 186 osób, o 27 mniej niż w poprzednim miesiącu.
Dane statystyczne wskazują, że szczyt zatrudnień w związku
z pracami sezonowymi mamy już zdecydowanie za sobą. Dane
wrześniowe odnośnie zatrudnienia mogą utrzymać się na
podobnym poziomie w związku z uruchomieniem galerii Trzy
Korony w Nowym Sączu.
Na ożywienie w gospodarce wskazuje liczba zgłoszonych
ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. W sierpniu było
ich 342, o 117 więcej niż w poprzednim miesiącu. Co ważne, nie
było zgłoszeń zwolnień grupowych.
Na spadek poziomu bezrobocia wpływ miała także aktywizacja
bezrobotnych. Najwięcej osób (308 według stanu w końcu
miesiąca) tradycyjnie korzystało ze staży zawodowych. Ponad 50
osób zatrudnionych było przy pracach interwencyjnych. To
najważniejsze pod względem ilościowym aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu.
Statystyka z sierpnia potwierdza wieloletnie tendencje na
lokalnym rynku pracy, wynikające głównie z letnich prac
sezonowych. Można przypuszczać, że wkrótce odzwierciedlenie
w liczbach znajdą jesienne, niekorzystne tendencje na rynku pracy
związane z zakończeniem prac w rolnictwie, leśnictwie i turystyce.
Złagodzenie tych tendencji może przynieść wspomniane już
uruchomienie galerii Trzy Korony.

Liczba uczestników programów aktywizacji
zawodowej - stan w końcu sierpnia 2013

Staże zawodowe

- 308

Własna działalność gospodarcza

- 204

Prace interwencyjne

- 51

Wyposażenie stanowiska pracy

- 57

Roboty publiczne

- 16

Razem

- 636

Źródło: SUP

Stan bezrobocia w m. Nowym Sączu
sierpień 2013 - dane podstawowe

Liczba zarejestrowanych w końcu miesiąca
- w tym w szczególnej sytuacji
na rynku pracy

- 4974

Liczba zarejestrowanych w miesiącu
w tym:
- poprzednio pracujących
- dotychczas niepracujących

- 469
- 380
- 89

Z prawem do zasiłku

- 586

Wyłączenia z ewidencji
w tym z powodu:
- podjęcia pracy niesubsubsydiowanej

- 528

- podjęcia pracy subsydiowanej
w tym:
- prac interwencyjnych
- robót publicznych
- podjęcia własnej dział. gospodarczej
- wypos. stanowiska pracy

- 4382

- 233
-

21

- 3
- 1
- 11
6

Rozpoczęcie szkolenia

- 13

Rozpoczęcie stażu

- 19

Dodatki aktywizacyjne wypłacone

- 53

Źródło: SUP

STATYSTYKA BEZROBOCIA

W

sierpniu 2013 roku zanotowano w Polsce
kolejny, nieznaczny spadek bezrobocia informuje Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej. W porównaniu ze stanem z końca lipca
stopa bezrobocia rejestrowanego spadła o 0,1
punktu procentowego i wyniosła 13 proc. To szósty
miesiąc spadku bezrobocia w naszym kraju.
W końcu sierpnia w urzędach pracy zarejestrowanych było
2085 tys. bezrobotnych, o 8,4 tys. mniej niż miesiąc
wcześniej. - W sześć miesięcy liczba zarejestrowanych
bezrobotnych spadła w tym roku o 252 tys. osób. Ten wynik,
jak i kolejne pozytywne sygnały z gospodarki dają nadzieję,
że najgorsze na rynku pracy już za nami - skomentował
sierpniowe dane minister pracy i polityki społecznej
Władysław Kosiniak - Kamysz.
Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych zmniejszyła
się w jedenastu województwach. Największy spadek miał
miejsce w województwie łódzkim (o 1,9 tys. osób),
dolnośląskim (o 1,2 tys. osób) oraz zachodniopomorskim
i lubelskim (po 1 tys. osób). Niewielki wzrost odnotowano
w pięciu województwach - między innymi w mazowieckim
i świętokrzyskim.
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STOPA BEZROBOCIA W NOWYM SĄCZU
W końcu lipca 2013 roku (ostatnie dane GUS) stopa
bezrobocia rejestrowanego w mieście Nowym Sączu
wyniosła 11,2 proc. i w porównaniu ze stanem z końca
poprzedniego miesiąca pozostała na takim samym poziomie.
W analogicznym okresie ubiegłego roku stopa bezrobocia
w Nowym Sączu była niższa o 0,9 punktu procentowego.
Stopa bezrobocia w Nowym Sączu była o 0,2 punktu
procentowego niższa niż w Małopolsce i o niemal dwa punkty
procentowe niższa niż w kraju. Stopa bezrobocia w naszym
mieście w dalszym ciągu jest najniższa w podregionie
nowosądeckim, obejmującym byłe województwo
nowosądeckie. W naszym subregionie obserwuje się
znaczną rozbieżność wartości wskaźnika w różnych
powiatach. Powiaty tatrzański i gorlicki notują stopę
bezrobocia odpowiednio na poziomie 13,3 i 13,5 proc. W powiatach o najwyższym bezrobociu - limanowskim i nowosądeckim ziemskim - stopa bezrobocia wynosi odpowiednio
18,3 i 17,2 proc.
STOPA BEZROBOCIA W M. NOWYM SĄCZU (%)
Źródło: GUS

Najniższa stopa bezrobocia wystąpiła w województwie
wielkopolskim - 9,5%, najwyższa w warmińsko - mazurskim
- 20,2%. W Wielkopolsce stopa bezrobocia spadła
w stosunku do lipca o 0,1 punktu procentowego, na Warmii
i Mazurach utrzymała się na tym samym poziomie.
Małopolska według danych GUS-u z lipca z bezrobociem na
poziomie 11,4 proc. znajdowała się na czwartym miejscu
w kraju (por. grafikę). Poziom bezrobocia w poszczególnych
regionach jest bardzo stabilny.
Nie ma także jakiejś stałej prawidłowości w wahaniach
bezrobocia w odniesieniu do całego subregionu. Spadające
z miesiąca na miesiąc bezrobocie w Gorlicach w lipcu
wzrosło, odwrotnie niż w powiecie tatrzańskim, gdzie na
spadek wskaźnika z pewnością mają wpływ czynniki
sezonowe. Podobnie w powiecie nowosądeckim ziemskim
(lekki spadek) w porównaniu do Limanowej (zauważalny
wzrost, o 0,4 pkt procentowego).
Liczba bezrobotnych w sierpniu pozostała w naszym
mieście na podobnym poziomie, co w lipcu, więc i stopa
bezrobocia zasadniczo się nie zmieni.

Źródło: GUS

11 proc. - tyle wyniosła wyrównana sezonowo
stopa bezrobocia w Unii Europejskiej w końcu
lipca 2013. W porównaniu z czerwcem
bezrobocie pozostało na tym samym
poziomie. Bezrobocie w strefie euro wyniosło
12,1 proc. i także pozostało na tym samym poziomie. Bez pracy
jest w Unii ponad 26,6 mln ludzi, o prawie 1 mln więcej niż rok
temu. Najniższą stopę bezrobocia nadal notuje Austria (4,8
proc.); najgorzej jest w Grecji (27,6 proc. i rośnie ). Poziom
bezrobocia w Polsce liczony wg metodologii Eurostatu - 10,4
proc. W porównaniu ze stanem sprzed miesiąca zanotowaliśmy
spadek bezrobocia o 0,2 proc.
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SĄDECKI URZĄD PRACY

Kto pyta, nie błądzi

W kolejnym odcinku poradnika odpowiedzi na wiele szczegółowych pytań, zadanych naszym
kolegom z Biura Obsługi Klienta. Wątpliwości dotyczyły między innymi rejestracji działalności
gospodarczej przez internet, urlopu podczas stażu i prawa do składki zdrowotnej.
Jakie dokumenty muszę dostarczyć po zakończeniu stażu
do Sądeckiego Urzędu Pracy?

Czy mogę zrezygnować ze stażu w związku z przyjęciem
mnie na studia dzienne?

Osoba odbywająca staż zobowiązana jest do sporządzenia
sprawozdania z przebiegu stażu, zawierającego informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych umiejętnościach
praktycznych i dostarczenia go w terminie 7 dni od zakończenia
stażu.

Przerwanie stażu związane z podjęciem nauki na studiach
w systemie stacjonarnym traktowane jest jako przerwanie stażu
z winy osoby korzystającej z tej formy wsparcia. W tej sytuacji
pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania
stażu na okres: 120 dni – w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni –
w przypadku drugiej odmowy, 270 dni – w przypadku trzeciej i
każdej następnej odmowy.

Kiedy nabędę prawo do zasiłku w przypadku skróconego
okresu wypowiedzenia?
Bezrobotnemu, który zarejestruje się niezwłocznie po rozwiązaniu
stosunku pracy, a więc w okresie, za który otrzymał odszkodowanie
zasiłek będzie przysługiwał dopiero po upływie okresu, za który
otrzymał odszkodowanie, w wymiarze krótszym o okres, za który
dostał odszkodowanie. Jeżeli natomiast bezrobotny dokona
rejestracji po upływie okresu, za który otrzymał odszkodowanie za
skrócenie okresu wypowiedzenia, wówczas zasiłek będzie mu
przysługiwał po 7 dniach od daty rejestracji przez pełny okres.
Jestem osobą niepełnosprawną i pobieram zasiłek
pielęgnacyjny. Czy mogę uzyskać ubezpieczenie
zdrowotne w urzędzie pracy?
Tak. Osoba niepełnosprawna pobierająca zasiłek pielęgnacyjny
może się zarejestrować w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna
i tym samym uzyskać prawo do ubezpieczenia zdrowotnego. Takiej
możliwości nie ma przy pobieraniu świadczenia pielęgnacyjnego
(nie mylić z zasiłkiem pielęgnacyjnym).
Osoba pobierająca
świadczenie pielęgnacyjne jest ubezpieczana przez Ośrodek
Pomocy Społecznej.

Jako osoba długotrwale bezrobotna mógłbym zostać
skierowany na staż. Czy okres pozostawania w rejestrze
Urzędu Pracy w innym kraju UE zostanie mi zaliczony do
okresu 12 miesięcy pozostawania w rejestrze bezrobotnych w ostatnich 24 miesiącach?
Tak. Urząd pracy dla potrzeb określenia czy dany bezrobotny jest
bezrobotnym długotrwale uwzględnia okresy pozostawania w rejestrze bezrobotnych w innych krajach UE.
Jestem w ciąży. Czy pracodawca może zwolnić mnie
z pracy?
Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy
o pracę (z wyjątkiem umowy na okres próbny) w okresie ciąży oraz
w trakcie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą
przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja
związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Rozwiązanie
przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie
ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie
ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy.

Czy w trakcie stażu mogę wziąć urlop bezpłatny?
Nie, ponieważ stażysta dalej jest osobą zarejestrowaną jako
bezrobotna i nie nawiązuje stosunku pracy z pracodawcą. Nie
obejmuje go Kodeks pracy. Stażyście przysługują dwa dni wolne za
każde 30 dni kalendarzowych odbytego stażu.
Czy od odmownej decyzji w sprawie przyznania środków
na podjęcie działalności gospodarczej mogę się odwołać?

Czy mogę zarejestrować działalność gospodarczą za
pośrednictwem Internetu?
Tak. Działalność gospodarczą można założyć samodzielnie
korzystając ze strony internetowej www.firma.gov.pl bez
wychodzenia z domu. Zaletą rejestracji własnego biznesu on-line
jest możliwość rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej
od momentu wysłania wniosku CEIDG-1. Ponadto nie należy
martwić się o inne formalności, bowiem to CEIDG przekaże
wniosek przedsiębiorcy do odpowiednich urzędów oraz dokona
zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w ZUS. Realizacja tych
usług jest całkowicie bezpłatna.

Bezrobotny nie może się odwołać od oceny komisji urzędu pracy,
która odmówi mu dotacji. Rozstrzygnięcie komisji nie jest decyzją
administracyjną, stąd też nie można zastosować tu trybów
odwoławczych przewidzianych w kodeksie postępowania
administracyjnego.

(Oprac. Michał Maśko)

Miesiąc temu urodziłam dziecko. Czy mogę zarejestrować
się w urzędzie jako bezrobotna?

Pytania można kierować na adres: sup@sup.internetdsl.pl

Tak, kobieta po porodzie może zarejestrować się jako osoba
bezrobotna, o ile zadeklaruje gotowość do podjęcia zatrudnienia.

PROJEKTY PARTNERSKIE
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Expressem do zatrudnienia
Podmioty niepubliczne przejmują część zadań publicznych służb zatrudnienia. Na początek aktywizowani będą długotrwale bezrobotni.

E

xpress do zatrudnienia - innowacyjny model
aktywizacji osób bezrobotnych” to nowatorski
projekt, którego liderem jest Wojewódzki Urząd
Pracy w Krakowie. Projekt ma za zadanie przetestowanie
możliwości sprawnego i efektywnego zlecania pośrednictwa pracy przez podmioty publiczne (urzędy pracy)
podmiotom niepublicznym (prywatnym agencjom
zatrudnienia).
Metoda testowana jest w powiatach: tarnowskim, oświęcimskim,
chrzanowskim, dąbrowskim, gorlickim i w mieście Nowym Sączu.
Partnerem projektu w naszym mieście jest Sądecki Urząd Pracy.
WUP zakończył procedurę przetargową na wybór operatora (czyli
prywatnej agencji przyjmującej zlecenie na aktywizację osób
bezrobotnych), którym zostało konsorcjum Ingeus sp. z o.o.,
Ingeus SAS (Francja).
ZASADY
- Operator będzie miał za zadanie pomóc osobie bezrobotnej
zniwelować bariery, ułatwić podjęcie pracy i zapewnić wsparcie
w pierwszych miesiącach zatrudnienia. Forma wsparcia jest
dowolna i nie jest narzucana operatorowi. Uczestnik projektu
otrzyma pomoc dopasowaną do swoich potrzeb. Będzie miał
indywidualnego opiekuna, z którym będzie się kontaktował
i współpracował w celu znalezienia zatrudnienia. Ponadto po
podjęciu pracy opiekun nadal będzie wspierał uczestnika projektu
przez pierwsze miesiące zatrudnienia - wyjaśnia zasady pilotażu
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Wynagrodzenie operatora
będzie zależało od liczby bezrobotnych, którzy znajdą i utrzymają
zatrudnienie przez co najmniej 6 miesięcy.

Spotkanie w SUP w sprawie realizacji projektu. Zaawansowanie prac
omawia Paweł Banczew ze spółki Ingeus. Obok Anna Karaszewska.

Anna Karaszewska podkreśla, że osoby bezrobotne napotykają
różnego rodzaju bariery, które należy przezwyciężyć. - Po pierwsze
należy z taką osobą pracować indywidualnie, po to, żeby rozpoznać
podstawowe przyczyny pozostawania poza rynkiem pracy wyjaśnia. - Należy także rozpoznać mocne strony i kompetencje
takiej osoby i na tym bazować przy poszukiwaniu pracy.
Dla każdej osoby przygotowywany jest indywidualny plan działań
związanych z poszukiwaniem pracy. W skład tych działań wchodzi
także rozwijanie brakujących umiejętności, niezbędnych na
konkretnym stanowisku pracy.
ZAŁOŻENIA

- Efektywność naszych działań opiera się w dużej mierze na tym,
że płatność za usługę powiązana jest ściśle z efektami pracy, czyli
z doprowadzeniem bezrobotnego do zatrudnienia i utrzymaniu na
rynku pracy - wyjaśnia Anna Karaszewska, dyrektor zarządzająca
spółki Ingeus. - Do tej pory nawet jeśli zlecało się podmiotom
niepublicznym jakiś projekt, na przykład szkoleniowy, to tak
naprawdę płaciło się za działania, a nie za efekty. Tu jest inaczej.
We wrześniu i październiku przeprowadzone zostaną spotkania
informacyjne, w których weźmie udział także przedstawiciel
wybranej w przetargu firmy. Wsparciem zostanie objętych łącznie
1 000 osób bezrobotnych, które są zarejestrowane we właściwym
dla nich powiatowym urzędzie pracy nieprzerwanie od ponad 12
miesięcy i zostaną wylosowane do udziału w projekcie. Z Nowego
Sącza udział wezmą 122 osoby. - Aby móc skorzystać z nowej formy
wsparcia uczestnik musi tylko mieć chęć do podjęcia pracy,
współpracować z opiekunem i aktywnie uczestniczyć w zajęciach wyjaśnia Wojewódzki Urząd Pracy.

Dzięki programowi osoby bezrobotne mają być efektywniej
aktywizowane, a powiatowe urzędy pracy, odciążone przez
prywatnych operatorów, będą mogły skupić się na bardziej
wydajnym realizowaniu swoich zadań w stosunku do pozostałych
bezrobotnych. Skorzystają także pracodawcy, którzy uzyskają
możliwość pozyskania pracownika z kwalifikacjami adekwatnymi
do potrzeb. - Nasza działalność to nie konkurencja w stosunku do
urzędów pracy, jesteśmy raczej ich podwykonawcami - przekonuje
Anna Karaszewska.
Projekt zostanie zakończony w czerwcu 2015 roku. Szacowany
budżet przedsięwzięcia wynosi około 12 mln złotych. Projekt
współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: www.wup-krakow.pl/projekty-wup, własne
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NASI PARTNERZY

Po prostu robić swoje
- Poznaliśmy nie tylko innych uczestników zajęć, ale
przede wszystkim siebie, kim jesteśmy i kim chcemy być
- mówią uczestnicy projektu. To im pomoże w lepszym
poruszaniu się lokalnym rynku pracy.

T

o były bardzo intensywne 4
miesiące i na zawsze wpiszą
się w wasze głowy i w wasze
serca - tak podsumowała Marta
Marta Mordarska, pełnomocnik
prezydenta Nowego Sącza ds.
społecznych,
zakończenie zajęć
w ramach Akademii Młodego
Przedsiębiorcy. Podsumowanie
modułu odbyło się 28 sierpnia w sądeckim ratuszu.
AKADEMIA MŁODEGO PRZEDSiĘBIORCY
Moduł pn. "Akademia Młodego
Przedsiębiorcy" jest jednym z komponentów projektu systemowego "Twoja
AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!"
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Projekt wdrażany jest przez miasto Nowy Sącz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu w partnerstwie Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego
"Betlejem" w Nowym Sączu.

Organizatorzy i uczestnicy projektu.

jętności przywódcze, interpersonalne,
zawodowe i społeczne, ułatwiających
start w dorosłe życie, a także skuteczne
poruszanie się na lokalnym rynku pracy.
W module wzięło udział 22 młodych
ludzi, którzy uczestniczyli między innymi
w treningu kompetencji i umiejętności
społecznych, intensywnym kursie
biznesowego języka angielskiego i zajęciach dziennikarskich. - Poznaliśmy nie
tylko innych uczestników zajęć, ale
przede wszystkim siebie, kim jesteśmy
i kim chcemy być - mówili podczas
uroczystości zakończenia modułu
uczestnicy Akademii.
ZAJĘCIA

Nagrodę prezydenta otrzymuje
Bartosz Kołtuniak.

Adresatami są młodzi ludzie, którzy
prezentują aktywną postawę w swoim
środowisku lokalnym i rówieśniczym.
Uczestnikom zależało na nabyciu umie-

Szczególnie cenne były zajęcia z podstaw przedsiębiorczości, gdzie uczestnicy
tworzyli (i mogli modyfikować) własny
biznesplan, oraz doradztwo zawodowe
i prawne. Zajęcia z doradztwa poprowadziła Sylwia Lachowska z Sądeckiego
Urzędu Pracy. Młodzież wzięła także
udział w niezwykle atrakcyjnym
przedsięwzięciu - wizycie studyjnej
w firmie FAKRO w Nowym Sączu,
połączonej ze spotkaniem z jej twórcą,

Ryszardem Florkiem. Była to okazja do
uzyskania cennych wskazówek na temat
przedsiębiorczości, wyboru odpowiedniego kierunku studiów i zasad prowadzenia nowoczesnego biznesu. Reportaż
ze spotkania ukazał się w czerwcowym
wydaniu Sądeckiego Rynku Pracy.
PODSUMOWANIE
Podczas spotkania uczestnicy otrzymali
certyfikaty ukończenia Akademii;
wręczono także wyróżnienia, między
innymi w kategoriach frekwencja,
aktywność na zajęciach i liderowanie
w swoim środowisku. W tej ostatniej
kategorii nagrodę prezydenta Ryszarda
Nowaka otrzymał Bartosz Kołtuniak.
W planie są kolejne moduły projektu:
Jestem, Pomagam, Poznaję (właśnie
kończy się nabór) oraz Akademia
Młodego Samorządowca. - Przyszli
uczestnicy projektu, będziecie do nas
porównywani - żartował Bartek Kołtuniak. - Ale dam wam dobrą radę: po
prostu róbcie swoje.

KRONIKA GOSPODARCZA
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Kontrakt, czyli gra o wszystko
Od umieszczenia Sądeczanki w Kontrakcie Terytorialnym dla
Małopolski bez przesady zależy przyszłość naszego miasta

M

iejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu ogłosił
przetarg na budowę tzw. obwodnicy
północnej Nowego Sącza. Ulica klasy GP
połączy drogę krajową nr 75 od skrzyżowanie ulic
Tarnowskiej i Witosa z ulicą Marcinkowicką. Za
skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1551 K projektowane połączenie przekracza potok Szymanowianka, dalej przewidywana jest budowa przejazdu
gospodarczego. Nad torami kolejowymi, ulicą
Dunajcową i rzeką Dunajec projektuje się budowę
obiektu mostowego. Na końcu opracowania trasa
łączy się z ulicą Witosa i Tarnowską w rejonie
istniejącego mostu na rzece Łubince.
Jezdnia będzie posiadała dwa pasy ruchu o szerokości po
3,5 m oraz opaski zewnętrzne o szerokości 0,5 m. Przewidziano także wykonanie chodnika z dwukierunkową
ścieżką rowerową o szerokości 4 m.
Otwarcie ofert nastąpi 3 października bieżącego roku.
Planowany termin realizacji inwestycji to 30 lipca 2015 roku.
Jeśli pozwoli pogoda, prace mogą się rozpocząć jeszcze
w tym roku.
Na kolejnym spotkaniu samorządowców z subregionu sądeckiego, które odbyło się w sądeckim
ratuszu, przygotowano wspólną listę przedsięwzięć
w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Małopolski
2014 - 2020. Po długiej dyskusji wypracowano kompromis, po czym uczestnicy spotkania podpisali listę,
którą radny wojewódzki Zygmunt Berdychowski
zawiezie do Krakowa i przekaże marszałkowi
województwa Markowi Sowie.
Na liście znajdują się między innymi najważniejsze dla
Nowego Sącza inwestycje: droga ekspresowa Brzesko Nowy Sącz - granica państwa, linia kolejowa Podłęże Piekiełko oraz obwodnice północna i zachodnia Nowego
Sącza. Lista zawiera także trzy nowe oddziały w sądeckim
szpitalu: psychiatryczny, onkologiczny i chirurgii rekonstrukcyjnej. Wśród przedsięwzięć z obszaru dziedzictwa i przemysłu czasu wolnego znalazły się tzw. Sądecka Wenecja
i Ośrodek Dziedzictwa Kultury Regionalnej. Ciekawą
propozycją jest ośrodek badawczo - rozwojowy superlekkich
pojazdów szynowych.
Kontrakt Terytorialny to umowa zawierana pomiędzy
rządem a samorządem województwa, której przedmiotem
będą wspólnie uzgodnione konkretne przedsięwzięcia, mające istotne znaczenie dla rozwoju województwa. Kontrakt
współfinansowany jest z funduszy UE. W Małopolsce
wszystkie zgłoszone projekty opiewają na 56 mld złotych,
z czego tylko 15% ma szanse na wsparcie rządowe.

Rozpoczęła się budowa nowego hotelu w Nowym
Sączu. Obiekt, zlokalizowany przy ul. I Brygady,
należy do międzynarodowej marki ibis Styles. Hotel
ma pomieścić 450 w 54 pokojach i trzech apartamentach. Obiekt ma być oddany do użytku
w ostatnim kwartale przyszłego roku i dać zatrudnienie 35 osobom.
5 września rozpoczął się długo oczekiwany remont dworca
PKP w Nowym Sączu. Przywrócenie zabytkowego dworca
do stanu gwarantującego pełną używalność ma kosztować 8
mln 300 tys. złotych. Po remoncie dworzec ma być bardziej
funkcjonalny i przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Remont ma zostać zakończony w drugim kwartale przyszłego roku.
19 nowoczesnych, trójczłonowych pojazdów
szynowych z napędem elektrycznym będzie jeździć
po torach czterech południowych województw:
małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Pojazdy o nazwie Impuls to dzieło
nowosądeckiego Newagu. Pociągi mieszczą do 270
pasażerów i posiadają szereg nowoczesnych udogodnień. To już kolejny sukces sprzedażowy
nowosądeckiej firmy, która wyrosła na potentata na
rynku kolejowym.
(cdn)
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