Marcowy spadek bezrobocia
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W marcu br. odnotowano kolejny spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w
Sądeckim Urzędzie Pracy. Z rejestrów SUP ubyło 198 osób, a liczba bezrobotnych w
ewidencji na koniec marca wynosiła 2684 osoby. W stosunku do analogicznego okresu
ubiegłego roku, spadek liczby bezrobotnych wyniósł 968 osób. Wszystkie dane,
spływające również z Głównego Urzędu Statystycznego, potwierdzają trend spadku
bezrobocia nie tylko w Nowym Sączu, ale również w całej Polsce.

Mając na uwadze trendy występujące w poprzednich latach, można założyć, że kolejne
miesiące przyniosą dalszy spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych, a wpływ na
to będą miały różne programy wsparcia realizowane przez Sądecki Urząd Pracy.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku za pośrednictwem urzędu pracę podjęło 3281 osób
(w tym podjęcie pracy niesubsydiowanej – 2349 osób).
Kolejnym pozytywnym zjawiskiem jest wzrost liczby podjęć pracy. W marcu było ich o
47 więcej niż w lutym. Ogólnie mówiąc, luty i marzec to najgorsze miesiące z punktu
widzenia publicznych służb zatrudnienia. W ubiegłym roku najwięcej bezrobotnych
notowano właśnie we wspomnianych miesiącach zimowych, potem było już tylko
lepiej.
Warto w tym miejscu przyjrzeć się statystykom, które obrazują nam strukturę

bezrobotnych zarejestrowanych w Nowym Sączu według kryteriów: czasu
pozostawania bez pracy, wieku, poziomu wykształcenia oraz stażu pracy.
Zacznijmy od statystyk związanych z czasem pozostawania bez pracy. Znaczną część
stanowią tutaj osoby zarejestrowane od 1 do 3 mc – 571 osób. Bardzo dużo, bo prawie
1/5 wszystkich zarejestrowanych, stanowią osoby zarejestrowane w urzędzie powyżej
24 miesięcy – 530 osób. Najmniej, bo 412 osób, pozostaje bez pracy przez okres 3-6
miesięcy.

Najliczn

iejszą grupę osób zarejestrowanych w kategorii uwzględniającej wiek bezrobotnych są
osoby w wieku 25 do 34 lat – 811 osób. Najmniej liczna jest grupa osób powyżej 60 r.ż.
– 144.

W rejestrach Sądeckiego Urzędu Pracy pozostają 673 osoby z wykształceniem
policealnym i średnim zawodowym. Jest to najliczniejsza grupa. Najmniej liczna jest
grupa osób po ukończeniu liceum ogólnokształcącego – 326.

Ostatni

ą kategorią, której przyjrzymy się bliżej, jest staż pracy zarejestrowanych
bezrobotnych. W tym przypadku najliczniejszą grupą jest ta, w której zarejestrowane
są osoby mające „przepracowany okres" od 1 do 5 lat – 623 osoby. Najmniej liczna jest
grupa, która swój staż pracy ma powyżej 30 lat – 104 osoby.

ZAREJESTROWANI
Zdecydowana większość zarejestrowanych w SUP to bezrobotni w szczególnej sytuacji
na rynku pracy. Zaliczamy do nich między innymi osoby do 30. i powyżej 50. roku
życia, niepełnosprawne i długotrwale bezrobotne. Bezrobotni w szczególnej sytuacji
stanowią 86,1 proc. wszystkich zarejestrowanych. Warto zauważyć, że wskaźnik ten w
porównaniu z ostatnimi miesiącami nieznacznie wzrósł.
Największy udział w strukturze bezrobotnych stanowią długotrwale bezrobotni, czyli
pozostający w rejestrze Urzędu Pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie
ostatnich 2 lat. Udział tej grupy wynosi obecnie 50,1 % i jest to główny powód, dla
którego osoby te aktywizowane są w pierwszej kolejności.
Nieznacznie spadł odsetek osób powyżej 50. roku życia i niepełnosprawnych. Osoby te
są aktywizowane m.in. w ramach realizowanego przez SUP projektu pn. „Aktywizacja
osób
w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Mieście Nowym Sączu (III). W grupie
osób do 30. roku życia zaobserwowano niewielki wzrost udziału osób bezrobotnych.
Urząd przygotował dla nich między innymi w ramach programu operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w
Mieście Nowym Sączu (III)", w ramach którego przewidziano następujące formy
wsparcia: staże – dla 143 osób, bony szkoleniowe – dla 15 osób, jednorazowe środki na
podjęcie działalności gospodarczej – 56 osób, bony na zasiedlenie – 50 osób, prace
interwencyjne – 16 osób).
KOBIETY

Kobiety stanowią 54 proc. zarejestrowanych ogółem. Odsetek bezrobotnych kobiet
nieznacznie wzrósł. Kobiety stanowią większy odsetek zarejestrowanych, oraz więcej z
nich pobiera zasiłek dla bezrobotnych. Kobiet jest także więcej wśród osób w
szczególnej sytuacji na rynku pracy (55,2 proc.). Szczególnie niepokojąca jest
statystyka długotrwale bezrobotnych, tu kobiety stanowią 58,4 zarejestrowanych.
Wsparcie w programach aktywizacji zawodowej będzie więc w pierwszej kolejności
kierowane do tej grupy bezrobotnych.
PODJĘCIA PRACY
W marcu pracę podjęło 261 osób bezrobotnych (w lutym – 214). Zdecydowana
większość to podjęcia pracy niesubsydiowanej, czyli bez wsparcia ze środków
będących w dyspozycji urzędu. Ponadto 122 osoby straciły status bezrobotnego w
związku z niepotwierdzeniem gotowości do podjęcia pracy (najczęściej oznacza
niezgłoszenie się do doradcy klienta
w wyznaczonym terminie), a kolejne 83 osoby, dobrowolnie zrezygnowały ze statusu
bezrobotnego.
Spadł odsetek osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych. W końcu marca prawo
do tego świadczenia miało 15,7 proc. ogółu zarejestrowanych; w poprzednim miesiącu
o pół punktu procentowego więcej (16,2). Przypomnijmy: żeby uzyskać prawo zasiłku
trzeba (w największym uproszczeniu) przepracować minimum 12 miesięcy w ciągu
osiemnastu poprzedzających datę rejestracji i osiągać w tym czasie co najmniej
minimalne wynagrodzenie za pracę. Charakterystyka współczesnego rynku pracy nie
pozwala w wielu wypadkach na osiągnięcie tego kryterium.
PRACODAWCY
W marcu pracodawcy złożyli w SUP 310 ofert pracy i aktywizacji zawodowej. To
znacznie więcej niż w lutym (239 ofert). Do Urzędu zaczynają spływać oferty
zorganizowania miejsc aktywizacji zawodowej, zwłaszcza staży – w marcu wpłynęło ich
89.
W dniu przygotowywania materiału pracodawcy oferowali na stronie internetowej
Sądeckiego Urzędu Pracy 158 wolnych miejsca zatrudnienia. Większość ofert związana
była z transportem i logistyką, produkcją i usługami oraz handlem. Pracodawcy
oferowali przeważnie pojedyncze miejsca pracy, rzadko było ich kilka.
Stale poszukiwani są kierowcy ciągników siodłowych. Przedświąteczne ożywienie widać
w handlu, pracodawcy poszukują sprzedawców, przedstawicieli handlowych i
kierowników sklepów. Część z tych ofert dotyczy zorganizowania stażu.
Poszukiwani byli także między innymi krawcy, stolarze i pracownicy gastronomii.
Zdecydowana większość ofert zaczynała się od najniższej krajowej (2000 złotych
brutto) plus dodatki. Umowy w zdecydowanej większości dotyczyły zatrudnienia na
czas określony lub okres próbny.
ZANIM BEZROBOTNY WRÓCI NA RYNEK
W marcu przygotowano indywidualne plany działania (IPD) dla kolejnych 391
bezrobotnych. Ogółem w Sądeckim Urzędzie Pracy realizuje je prawie 2,6 tys. osób.
Przypomnijmy, że IPD to nic innego jak nakreślenie ścieżki powrotu osoby bezrobotnej
na rynek pracy i zawiera listę czynności, które mają wykonać obydwie strony, zarówno
bezrobotny, jak i urząd. IPD przygotowują doradcy klienta.

Ponad 2,6 tys. osób zarejestrowanych w SUP ma ustalony profil pomocy. Każdemu
bezrobotnemu przypisany zostaje jeden z trzech profili: od I, gdzie wymagana pomoc
sprowadza się w zasadzie do pośrednictwa pracy; przez II, gdzie bezrobotny może
korzystać z większości form wsparcia do III, gdzie wsparcie ma charakter
specjalistyczny, np. w postaci Programu Aktywizacja i Integracja.
Większość bezrobotnych w SUP, 1772 osoby, mają ustalony II profil pomocy. Co trzeci
bezrobotny to osoba oddalona od rynku pracy, zaliczana do III profilu wsparcia (808
osób). Bezrobotnych wymagających minimalnego wsparcia jest zaledwie 93.

