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SZANOWNI PAŃSTWO!
Poziom bezrobocia w Nowym Sączu nadal utrzymuje się
na stałym, względnie niskim poziomie - tak należałoby
zaanonsować najważniejszą wiadomość kolejnego numeru
Sądeckiego Rynku Pracy. Jak zwykle na koniec kwartału
statystykom poświęcamy więcej miejsca niż zwykle. W tym
numerze piszemy nie tylko o specyfice bezrobocia
w Nowym Sączu, w szerszym wymiarze przedstawiamy
także to zagadnienie w skali regionu, kraju i UE.
To oczywiście niejedyny temat numeru. Wiele miejsca
poświęcamy programowi PO WER, adresowanemu do
młodzieży. Piszemy także o Regionalnym Programie
Operacyjnym, gdzie najwięcej środków przeznaczono na
aktywizację osób w wieku powyżej 30 lat. Łącznie na
projekty i programy przeznaczamy w bieżącym roku ponad
4 mln złotych. Programom unijnym poświęcone było także
szkolenie dla Rad Rynku Pracy. piszemy o tym w tekście pod
wymownym tytułem “Jak zdobyć kasę?”

Dyr. Stanisława Skwarło

SPIS TREŚCI:
Wiedza, edukacja, rozwój

Jak w każdym wydaniu, tak i teraz znajdą Państwo
wywiad. Tym razem o zagadnienia związane z sądeckimi
inwestycjami pytamy Grzegorza Dobosza, nowo
powołanego pełnomocnika prezydenta miasta właśnie do
spraw inwestycji.
W marcu byliśmy obecni na targach edukacyjnych.
W numerze jest oczywiście relacja z tego zdarzenia. W naszej stałej rubryce “kronika gospodarcza” ponownie
najwięcej miejsca poświęcamy “sądeczance”, drodze
szybkiego ruchu do Brzeska. Nie jest to, niestety, materiał
nadmiernie optymistyczny.
Miesięcznik Sądecki Rynek Pracy ukazuje się w formie
e-biuletynu na naszej stronie www.sup.nowysacz.pl.
Materiały z SRP (i nie tylko) na bieżąco zamieszczane są na
Facebooku pod adresem www.facebook.com/Sądecki Rynek- Pracy. Plik z najnowszą edycją SRP dostarczany jest
naszym partnerom i instytucjom współpracującym za
pomocą poczty elektronicznej. Na życzenie dostarczamy
także Czytelnikom wersję papierową.
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Wiedza,edukacja, rozwój
SĄDECKI URZĄD PRACY

Ruszył PO WER

Przy organizacji staży SUP będzie zawierał umowy z tymi pracodawcami, którzy
zagwarantują, że po zakończeniu stażu zatrudnią bezrobotnych na umowę o pracę lub na
podstawie umowy cywilnoprawnej.

P

rogram Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
tworzy w skrócie sugestywny akronim – PO
WER. Nieprzypadkowo. Program ma dać siłę
młodym bezrobotnym do odnalezienia się na rynku
pracy.

Potem następuje tzw. weryfikacja kwalifikowalności
kandydata, który na końcu wypełnia i podpisuje dokumenty
rekrutacyjne. Udział w projekcie jest dobrowolny, ale za
odmowę przyjęcia określonej propozycji wsparcia (np.
udziału w stażu) grozi skreślenie z ewidencji. Każdy
z uczestników projektu skorzysta z pośrednictwa pracy lub
poradnictwa zawodowego.

KIM JEST MŁODZIEŻ NEET?
NA CO MOŻNA LICZYĆ?
Unijny program PO WER jest skierowany właśnie do tej
kategorii osób bezrobotnych. Zgodnie z przyjętą definicją do
kategorii NEET zaliczane są osoby bezrobotne do 29. roku
życia, które nie kształcą się i nie szkolą*. Ich szansa na
zatrudnienie są więc niewielkia.
Zaliczenie do NEET to nie wszystko. Pierwszeństwo do
udziału w projekcie SUP, którego pełna nazwa brzmi:
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w Mieście Nowym Sączu (I)” Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie
udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
PO WER mają bezrobotni z kategorii długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych. Długotrwale bezrobotny
w wypadku osób do 25. roku życia to osoba pozostająca
nieprzerwanie przez 4 miesiące w ewidencji SUP, w wypadku
osób powyżej 25. roku ten okres wydłuża się dwukrotnie.
W drugiej kolejności do projektu kierowani będą pozostali
bezrobotni z kategorii NEET.
Sądecki Urząd Pracy przewiduje, że w ramach projektu
różnymi formami wsparcia objętych będzie 360 osób, dla
których ustalono I lub II profil pomocy. Znaczny procent
uczestników stanowić będą osoby długotrwale bezrobotne
i niepełnosprawne. Koszt programu to ogółem prawie 3,6
mln tys. złotych.
JAK ZOSTAĆ ZAKWALIFIKOWANYM?
Udział w projekcie proponują doradcy klienta. Przypomnijmy, że od maja ubiegłego roku każda osoba bezrobotna
zarejestrowana w urzędzie pracy takiego doradcę posiada.
Propozycja udziału musi wynikać z indywidualnego planu
działania, opracowanego przez doradcą dla swojego
podopiecznego. - Przedstawienie konkretnej oferty
aktywizacji zawodowej musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów
zawodowych – podkreślają specjaliści realizujący program.

Wachlarz propozycji wsparcia dla uczestników programu
jest szeroki. To przede wszystkim staże zawodowe.
W projekcie realizowanym w Sądeckim Urzędzie Pracy
skierowania na staże otrzyma prawie ćwierć tysiąca osób.
Drugą znaczącą formą pomocy są dotacje na własną
działalność gospodarczą, skorzysta z nich 66 osób.
Pozostałe, nie tak okazałe liczbowo formy wsparcia to
szkolenia indywidualne i bony szkoleniowe, stażowe i na
zasiedlenie oraz prace interwencyjne.
Nabór na staże i przyjmowanie wniosków o dotacje na
własny biznes już się rozpoczęły. Przy organizacji staży SUP
będzie zawierał umowy z tymi pracodawcami, którzy
zagwarantują, że po zakończeniu stażu zatrudnią
bezrobotnych na umowę o pracę lub na podstawie umowy
cywilnoprawnej. – Zagwarantowany okres zatrudnienia
(umowy cywilnoprawnej) ma być nie krótszy niż trzy
miesiące za wynagrodzeniem wynoszącym co najmniej tzw.
najniższą krajową – podkreślają realizatorzy projektu.
Szczegóły na temat projektu - obok.
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STOPA BEZROBOCIA
METRYCZKA PROJEKTU
W NOWYM SĄCZU
Nazwa projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w Mieście Nowym Sączu (I)” Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie
udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych PO WER
Okres realizacji: 1 stycznia 2015 – 30 czerwca 2016 r.
Uczestnicy projektu: osoby bezrobotne do 29. roku życia (tj.
osoby, które do dnia rozpoczęcia pierwszej usługi w ramach
projektu nie ukończyły 30. roku życia), dla których ustalono I lub II
profil pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw.
młodzież NEET), czyli:
• które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie
stacjonarnym i
• nie szkolą się oraz nie uczestniczyły w szkoleniu ze środków
publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni przed rekrutacją do
projektu.
•Kryteria pierwszeństwa do udziału w projekcie: przynależność do jednej lub więcej z wymienionych kategorii osób
bezrobotnych:
• długotrwale bezrobotni,
• osoby niepełnosprawne.
- pozostali bezrobotni.
W przypadku, kiedy liczba osób spełniających zasadnicze
kryterium będzie większa niż liczba miejsc, o przystąpieniu do
projektu decydować będzie przynależność do więcej niż jednej
kategorii.
Liczba uczestników: 360 osób, w tym:
• 117 osób długotrwale bezrobotnych ;
• 7 osób niepełnosprawnych.
Formy wsparcia:
• staże zawodowe – 248 osób;
• szkolenia indywidualne – 10 osób;
• bony szkoleniowe – 12 osób;
• dotacje na podjęcie działalności gospodarczej – 66 osób;
• bony na zasiedlenie – 15 osób;
• bon stażowy – 5 osób;
• prace interwencyjne - 4 osoby.

AKTYWIZACJA RYNKU PRACY

STOPA BEZROBOCIA
KONKURSYW
I AKCJE
NOWYM SĄCZU
MIKROPRZEDSIĘBIORCA ROKU
Już po raz 11. Fundacja Kronenberga przy
Citi Handlowy organizuje konkurs Mikroprzesiębiorca Roku. Jego ideą jest docenienie
i wyróżnienie mikroprzedsiębiorstw, które
z sukcesem prowadzą biznes.

Udział w konkursie mogą wziąć firmy zatrudniające mniej
niż 10 pracowników, o obrotach nieprzekraczających 2 mln
euro. Laureat konkursu otrzyma prestiżowy tytuł
„Mikroprzedsiębiorca Roku 2015” oraz nagrodę pieniężną
w wysokości 40 tys. złotych. Kandydatury można zgłaszać
w następujących kategoriach: ATART, PROGRES i SENIOR.
Kapituła przyzna również nagrodę w kategorii specjalnej –
MŁODY BIZNES. To kategoria dla mikroprzedsiębiorców
poniżej 30. roku życia, którzy pomimo młodego wieku
z sukcesem prowadzą firmę. Zwycięzcy każdej z kategorii
otrzymają po 10 tys. złotych.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie
www.mikroprzedsiebiorcaroku.pl Termin składania
zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2015 r.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DNI OTWARTE
Jeżeli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich
i chciałbyś pokazać odwiedzającym to, co udało się Tobie
osiągnąć lub zbudować dzięki środkom UE, zapraszamy do
udziału w akcji. Wystarczy, abyś zorganizował w Twoim
projekcie od 7 do 10 maja 2015 r. Dzień Otwarty Funduszy
Europejskich.

CO TO JEST PO WER?
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO
WER) realizowany będzie w latach 2014 – 2020
i koncentruje się na realizacji Strategii Europa 2020,
a przede wszystkim na poprawie funkcjonowania takich
obszarów jak: zatrudnienie, włączenie społeczne
i edukacja. Ze względu na niekorzystną sytuację osób
młodych na rynku pracy, w ramach programu wdrażana
jest Inicjatywa na rzecz zatrudnienia osób młodych oraz
Gwarancja dla młodzieży. Na realizację przewidzianych
przedsięwzięć dostępne będą środki w wysokości 3,7 mld
euro pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego
i z wspomnianej inicjatywy.

W takim dniu musisz zapewnić przynajmniej jedną
atrakcję. Atrakcje mogą być różne, w zależności od rodzaju
projektu – od darmowych usług (np. wizyta u fryzjera, który
otrzymał fundusze na otwarcie salonu) poprzez prezentację
nowoczesnej maszyny w fabryce, aż po przejażdżkę
autobusem zakupionym ze środków unijnych. Ile projektów
– tyle pomysłów! Następnie musisz opisać Twój Dzień
Otwarty w formularzu dostępnym na stronie internetowej
www.dniotwarte.eu Zapraszamy!

BEZROBOCIE W NOWYM SĄCZU

SĄDECKI URZĄD PRACY
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Bezrobocie w ryzach

Rok temu liczba bezrobotnych w SUP była znacznie wyższa, a potem zaczęła wyraźnie
spadać. Teraz utrzymuje się na stałym, względnie niskim poziomie.

L

iczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w SUP
od kilku miesięcy utrzymuje się na stałym poziomie.
To zasługa poprawiającej się kondycji gospodarki
i programów aktywizacji zawodowej.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych
w SUP w ujęciu rocznym

4242 - tyle osób bezrobotnych znajdowało się w ewidencji
Sądeckiego Urzędu Pracy w końcu marca 2015 r. To o 10 osób
więcej niż w lutym, ale o 822 osoby mniej niż w analogicznym
okresie ubiegłego roku.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych pozostała praktycznie na
takim samym poziomie, mimo że liczba nowo zarejestrowanych
wzrosła o 82 osoby. Ten napływ został zrównoważony odpływem,
w marcu wykreślono z ewidencji więcej bezrobotnych niż w lutym. Ważne są także powody wyłączeń: to w zdecydowanej większości podjęcia pracy niesubsydiowanej. Było ich prawie dwieście, o jedenaście więcej niż w poprzednim miesiącu.
Kolejnym czynnikiem wpływającym na utrzymanie w ryzach
poziomu bezrobocia było rozwinięcie programu staży zawodowych. W marcu na staże zostało skierowanych 50 osób, dwukrotnie
więcej niż w poprzednim miesiąc. W końcu marca na stażach było
łącznie ponad sto osób bezrobotnych, prawie połowa z nich sama
znalazła sobie pracodawcę chętnego do organizacji stażu w ramach
bonu stażowego.
O poprawiającej się sytuacji w gospodarce świadczy liczba ofert
pracy. W marcu zgłoszono ich niemal dwieście, ponad dwukrotnie
więcej niż w poprzednim miesiącu. Zdecydowana większość to
oferty pracy niesubsydiowanej. Wszystkie 83 zgłoszenia miejsc
aktywizacji zawodowej (z dofinansowaniem z Funduszu Pracy)
dotyczyły staży; to obrazuje, jaką popularnością cieszy się ten
program. Warto wspomnieć, że w marcu żaden zakład w Nowym
Sączu nie zgłosił zamiaru zwolnień grupowych.
Zdecydowaną większość bezrobotnych zarejestrowanych w SUP
(87,2 proc.) stanowią osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Zaliczamy do nich między innymi osoby do 30. i powyżej 50. roku
życia, długotrwale bezrobotne i niepełnosprawne. W marcu ich
liczba wzrosła o ponad sto osób i przekroczyła poziom 3700
zarejestrowanych. Najwięcej, mimo niewielkiego spadku, jest osób
długotrwałe bezrobotnych (2266), mniej więcej o połowę
mniej liczne są grupy bezrobotnych młodych i powyżej 50. roku
życia.
W marcu, podobnie jak w poprzednim miesiącu, zanotowano
niewielki odsetek osób uprawnionych do pobierania zasiłku (14
proc.). Przypomnijmy, że prawo do zasiłku (w olbrzymim skrócie)
przysługuje osobie, która przepracowała 365 dni w okresie ostatnich 18 miesięcy i pobierała w tym czasie wynagrodzenie w kwocie
co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Można spodziewać się dalszej poprawy na rynku pracy w związku
z czynnikami sezonowymi. Statystyka wskazuje jednak, że nie mają
one już takiego znaczenia jak kiedyś.

Źródło: SUP

Stan bezrobocia w m. Nowym Sączu
marzec 2015 - dane podstawowe
Liczba zarejestrowanych w końcu miesiąca
- w tym w szczególnej sytuacji
na rynku pracy

- 4242

Liczba zarejestrowanych w miesiącu
w tym:
- poprzednio pracujące
- dotychczas niepracujące

- 493
- 424
- 69

Z prawem do zasiłku

- 595

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

- 483

- podjęcia pracy subsydiowanej
w tym:
- prac interwencyjnych
- robót publicznych
- podjęcia własnej dział. gospodarczej
- wyposażenia stanowiska pracy
- bonu na zasiedlenie
- bonu zatrudnieniowego

- 3701

- 197
-

28

-

7
5
3
3
8
2

Rozpoczęcie szkolenia
- w tym bon szkoleniowy
Rozpoczęcie stażu
- w tym bon stażowy

-

7
1
50
10

Dodatki aktywizacyjne wypłacone

-

49

Oferty pracy i miejsc aktywizacji zawodowej

-

199

Źródło: SUP
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OŻYWIENIE NA RYNKU

STOPA BEZROBOCIA W NOWYM SĄCZU
9, 4 proc. – tyle wyniosła stopa bezrobocia w mieście
Nowym Sączu w końcu lutego 2015. W stosunku do
stycznia wskaźnik ten nie uległ zmianie.
Najnowszy komunikat Głównego Urzędu Statystycznego sygnalizuje ustabilizowanie się bezrobocia na stosunkowo niskim
poziomie. Dotyczy to zarówno kraju, jak i poszczególnych
podregionów.
Nie inaczej jest w podregionie nowosądeckim. Nasz podregion
obejmuje trzy powiaty ziemskie (nowosądecki, gorlicki i limanowski) oraz jeden grodzki (miasto Nowy Sącz). Stopa bezrobocia,
liczona jako procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie
cywilnej ludności aktywnej zawodowo wyniosła dla naszego
podregionu 14,1 proc., tyle samo co miesiąc wcześniej.
Stopa bezrobocia nie zmieniła się także w Nowym Sączu i podobnie jak w końcu stycznia wyniosła 9,4 proc. Warto
przypomnieć, że w analogicznym okresie ubiegłego roku
bezrobocie w naszym mieście było o dwa punkty procentowe
wyższe (por. wykres).
Nie tylko u nas wahania stopy bezrobocia są minimalne. W trzech
pozostałych powiatach podregionu nowosądeckiego różnica
między styczniem a lutym nie była większa niż 0,1 punktu proc.
W dwóch powiatach zanotowano wzrost, w jednym (gorlickim)
spadek o wspomnianą wielkość.
Miasto Nowy Sącz pod względem poziomu bezrobocia
nieprzerwanie jest liderem w podregionie. Różnica pomiędzy
naszym miastem a pozostałymi powiatami jest znaczna:
wspomniany powiat gorlicki, najbliższy pod względem poziomu
bezrobocia, notuje stopę o 3,9 punktu proc. wyższą. Najwyższy
poziom bezrobocia, o 7,3 punktu proc. wyższy niż w Nowym Sączu,
tradycyjnie zanotowano w powiecie limanowskim. Niewiele lepiej
jest w powiecie nowosądeckim ziemskim (zob. wykres).
Stopa bezrobocia (%) w m. Nowym Sączu - II 2015
12
11,5
11
10,5
10
9,5
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11,4
11,1

10,2
9,7

9,8

9,7
9,4

9,4
9,1

9,1

Minister podkreśla także, że o 336 tys. osób spadła liczba
bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. Mimo spadku
w końcu lutego było ich ponad 1,9 mln.
Ministerstwo zauważa także, że firmy chcą zatrudniać nowych
pracowników. W lutym zgłosiły do urzędów pracy ponad 95 tys.
miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To o blisko jedną trzecią
więcej niż w poprzednim miesiącu. Wzrost liczby ofert pracy
nastąpił we wszystkich województwach.
Nie wszystkie województwa mają jednak podobny poziom
bezrobocia. Rozpiętość stopy bezrobocia pomiędzy liderami i outsiderami zatrudnienia wynosi aż 11,3 punktu proc. Najwyższy
poziom wskaźnika bezrobocia nieprzerwanie notujemy w woj.
warmińsko – mazurskim ( 19,6 proc.), najniższy w Wielkopolsce
(8,3 proc.). W tym zestawieniu Małopolska po raz kolejny
notowana jest na czwartej pozycji (10,3 proc.).
Według najnowszych danych Ministerstwa Pracy i Polityki
społecznej stopa bezrobocia w marcu wyniosła w Polsce 11,7
proc. W porównaniu ze stanem sprzed roku oznacza to spadek
o 1,8 punktu procentowego. Dane te zostaną jeszcze zweryfikowane przez GUS, publikując dane statystyczne opieramy się
właśnie na komunikatach tej instytucji.
Należy pamiętać, że stopa bezrobocia rejestrowanego to tylko
jedna z metod badania poziomu bezrobocia. Inną jest Badanie
Aktywności Ekonomicznej Ludności, które bierze pod uwagę nie
fakt rejestracji w urzędzie pracy, ale faktyczne wykonywanie pracy,
także w szarej strefie i krótkookresowo. Według tej metody stopa
bezrobocia w Polsce wyniosła w końcu IV kwartału 8,1 proc.
Według BAEL najtrudniejsza sytuacja na rynku pracy dotyka ludzi
młodych. Bez pracy jest co piąty bezrobotny poniżej 25. roku życia.
Problem ten dostrzega Unia Europejska i kieruje do młodych
znaczące wsparcie (o programie PO WER piszemy w tym wydaniu
SRP).

Źródło: GUS

10,8

Widoczną poprawę na krajowym rynku pracy podkreśla minister
pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz. - To już
pewne, mamy długo oczekiwane ożywienie na rynku pracy. Polska
gospodarka jeszcze nigdy od rozpoczęcia transformacji nie
zatrudniała tylu osób, co obecnie. Po dobrych wynikach w ubiegłym roku, w nadchodzących miesiącach możemy się spodziewać
dalszego spadku bezrobocia – nie kryje optymizmu minister
Kosiniak – Kamysz.

9,4

8,9

8,5
8

Stabilizacja poziomu bezrobocia dotyczy także Krakowa i Tarnowa. W obydwu przypadkach wartość liczbowa wskaźnika ani
drgnęła. Identycznie jest ze stopą bezrobocia w kraju. Wg GUS
w końcu lutego w Polsce stopa bezrobocia wyniosła 12 proc., bez
zmian w stosunku do stycznia. Rok temu w końcu lutego było 13,9
proc.

Źródło: GUS
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W MAŁOPOLSCE TEŻ POPRAWA
Ubiegły rok był na małopolskim rynku pracy okresem poprawy.
Lepsza niż rok wcześniej była kondycja finansowa małopolskich
przedsiębiorstw. - Nastąpił także niespodziewany wzrost nakładów
inwestycyjnych do poziomu najwyższego od 2005 roku - zauważa
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
Stopa bezrobocia na koniec roku spadła do 9,9 proc. Było to
możliwe między innymi dlatego, że wzrosło zainteresowanie
pracodawców zatrudnianiem nowych osób. Liczba bezrobotnych
zmniejszyła się o 25 tys. osób do poziomu 139 tys. zarejestrowanych bezrobotnych. Szczególnie pozytywny jest wzrost
zatrudnienia w działach gospodarki wymagających wysokich
kwalifikacji - działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej.
Pracodawcy zatrudniali także między innymi w informacji,
komunikacji i transporcie.
Według badania, przeprowadzonego przez WUP w Krakowie,
w połowie ubiegłego roku rekrutowała co piąta firma, a prawie co
trzeci pracodawca przewidywał wzrost zatrudnienia w swoim
zakładzie. Najlepszy okres na rynku pracy to wczesna jesień, wtedy
pracodawcy zgłaszali najwięcej ofert pracy niesubsydiowanej. - To
sytuacja najlepsza od 5 lat - przekonuje Wojewódzki Urząd Pracy
w Krakowie. - W ciągu roku miały miejsce tylko sezonowe wzrosty
bezrobocia i o łagodniejszym przebiegu.

W Nowym Sączu wyszczególniono 55 zawodów deficytowych, to
znaczy takich, gdzie popyt przewyższa podaż. Poza wymienionymi
zaliczają się do nich między innymi inżynierowie automatyki
irobotyki, kierownicy budowy i lekarze. Poszukiwani będą także
wykwalifikowani robotnicy: betoniarze - zbrojarze, dekarze,
murarze i w ogóle fachowcy z dziedziny budownictwa. Na brak
pracy nie będą też narzekać specjaliści samochodowi: diagności,
mechanicy, lakiernicy. Stałym popytem cieszą się także programiści
i administratorzy stron internetowych.
A CO SŁYCHAĆ W UE?
Stopa bezrobocia na obszarze 28 państw Unii Europejskiej
wyniosła na koniec lutego 9,8 proc., co oznacza spadek o 0,1
punktu procentowego. W strefie euro (19 państw) bezrobocie było
o 0,5 punktu proc. wyższe. Jak się okazuje, euro lekarstwem na
bezrobocie raczej nie jest.
W porównaniu do lutego 2014 r. bezrobocie spadło w 22
państwach, wzrosło w 6. Ogółem w UE jest 23,8 mln osób bez
pracy, ale rok temu było znacznie gorzej, bezrobotnych było
o ponad 1,5 mln osób więcej.
Najlepiej w statystyce bezrobocia wypadają Niemcy: 4,8 proc.
ludzi bez pracy, oraz w Austrii (5,3 proc.). Na przeciwnym biegunie
jest Grecja (26 proc. bezrobotnych) i Hiszpania (23,2 proc.). We
wszystkich wymienionych krajach z wyjątkiem Hiszpanii
bezrobocie w lutym nieznacznie wzrosło.

Polska jest tutaj

Źródło: Eurostat

Źródło: WUP w Krakowie

Na tle regionu miasto Nowy Sącz prezentuje się bardzo dobrze
(por. grafikę). Stopa bezrobocia w naszym mieście jest znacząco
bardziej korzystna w porównaniu nie tylko do sąsiednich powiatów,
ale i średniej dla Małopolski. Bezrobocie w regionie, podobnie jak
w całym kraju, charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem:
porównajmy stopę bezrobocia w Krakowie (5,2 proc. na koniec
ubiegłego roku) z poziomem tego wskaźnika w nieodległym
powiecie dąbrowskim (17,1 proc.).
WUP w Krakowie prognozuje dalszą poprawę na rynku pracy
w roku bieżącym. Zdaniem autorów badania największą szansę na
zatrudnienie będą mieć wykwalifikowani pracownicy branży
transportowej: spedytorzy, logistycy i kierowcy, pracownicy finansowo - księgowi, kucharze i pielęgniarki.

A gdzie w tej statystyce plasuje się Polska? Okazuje się, że nie
jest źle: z bezrobociem szacowanym na 7,8 proc. znajdujemy się
mniej więcej w połowie listy. Statystycznie wyprzedzamy takie
kraje jak Irlandia, Francja i Włochy. W lutym stopa bezrobocia
w naszym kraju według metodologii Eurostatu spadła o 0,2 proc.
(por. wykres).
Ogólnie rzecz biorąc, zarówno w kraju jak i w Europie notujemy
stabilizację bezrobocia, a nawet niewielkie spadki. Czekamy na
dalsze, zawsze o tej porze następowało przecież sezonowe
ożywienie na rynku...
Ekonomiści dostrzegają, że na poziom bezrobocia ma wpływ nie
tylko odradzająca się gospodarka, ale i programy aktywizacji rynku
pracy. Bez realnego wsparcia grup bezrobotnych w najtrudniejszej
sytuacji na rynku pracy, do których głównie skierowana jest
pomoc, statystyka wyglądałaby gorzej.
Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób
w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie
w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy
w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych
zawodowo w danym kraju.
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Wykształcenie ma znaczenie?
SĄDECKI URZĄD PRACY

Trudno jednoznacznie wskazać na czynniki, które decydują o zatrudnieniu lub bezrobociu.
Raczej nie jest to wykształcenie, doświadczenie zawodowe i wiek.

J

ak zwykle po zakończeniu kwartału próbujemy bliżej
przyjrzeć się danym statystycznym dotyczącym
bezrobocia. W analizie skupimy się na czterech
obszarach: czasie pozostawania bezrobotnych bez pracy,
wieku, wykształceniu i stażu pracy.
Wykres obrazuje czas pozostawania w ewidencji SUP. Udział
poszczególnych grup bezrobotnych jest dosyć równomierny.
Najmniej jest osób pozostających bez pracy najkrócej, najwięcej
tych, którzy nie znajdują zatrudnienia powyżej 24 miesięcy. Od
dłuższego czasu widać tendencję do wydłużania się czasu
pozostawania w ewidencji.

Podobnie jak w poprzednich strukturach rozkład poszczególnych
grup bezrobotnych jest dosyć równomierny. Wykształcenie nie jest
czynnikiem szczególnie ułatwiającym bądź utrudniającym
znalezienie pracy. Najwięcej jest osób z wykształceniem
zawodowym oraz policealnym i średnim zawodowym. Co piąty
bezrobotny zarejestrowany w SUP legitymuje się wykształceniem
wyższym, ten odsetek pozostaje na względnie stałym poziomie.
WYKSZTAŁCENIE. I kwartał 2015

CZAS POZOSTAWANIA BEZ PRACY
I kwartał 2015

Analiza udziału osób bezrobotnych ze względu na wiek
odwzorowuje z grubsza udział poszczególnych grup wiekowych
w strukturze zatrudnienia. Największą grupę tworzą bezrobotni
w wieku 25 - 34 lata, wchodzący dopiero na rynek pracy,
najczęściej nie bez trudności. Trzeba jednak zauważyć, że grupy
osób w wieku 35+ także są liczne. A zdawałoby się, że takie osoby
już są na dobre umocowane na rynku pracy.

Wydawać by się mogło, że zasadniczym czynnikiem decydującym
o zatrudnieniu jest doświadczenie zawodowe. Statystyka tego nie
potwierdza, przynajmniej nie w pełni. Najliczniejszą grupę stanowią bezrobotni ze stosunkowo krótkim stażem pracy od 1 do 5
lat. Ale niewiele mniej liczni są bezrobotni ze stażem pracy od 10 do
20 lat. Z takim doświadczeniem nie powinno się ich w ogóle oglądać
w ewidencji urzędów pracy, a jednak... Grupa ta jest nawet
liczniejsza od grupy osób bez żadnego doświadczenia zawodowego
(por. wykres).
STAŻ PRACY. I kwartał 2015

WIEK. I kwartał 2015

Źródło: SUP
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Targi edukacyjne

W Nowym Sączu zawody deficytowe to między innymi robotnicy wykwalifikowani
(zwłaszcza w budownictwie), informatycy, inżynierowie i kierowcy.

K

ilka tysięcy uczniów z Nowego Sącza i regionu
sądeckiego odwiedziło Sądeckie Targi
Edukacyjne (17 marca). Targi mają na celu
przybliżenie młodym ludziom oferty edukacyjnej
szkół wyższych i instytucji szkoleniowych. Na
targach nie zabrakło stoiska Sądeckiego Urzędu
Pracy.
W hali przy ul. Nadbrzeżnej przedstawiło swoją ofertę
około czterdziestu szkół i instytucji szkoleniowych, od
Katowic po Rzeszów. Sposoby prezentacji także były bardzo
od siebie odległe: od klasycznych ulotek i broszur, przez
prezentacje multimedialne po masaż na oczach
publiczności. Jak zwykle bardzo okazałą i barwną promocję
swojej oferty przygotowała sądecka Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa.

najczęściej. Młodzi ludzie wiedzą, że staż u pracodawcy to
najbardziej efektywna droga do podjęcia pracy. Na rynku
pracy liczy się doświadczenie, a właśnie staże gwarantują to
w największym stopniu.
Klientów naszego stoiska ciekawiły też bony stażowe.
Przypomnijmy, że ta nowa forma wsparcia adresowana jest
właśnie do ludzi młodych, do 30. roku życia. Posiadacz bonu
może sam znaleźć pracodawcę chętnego do zorganizowania
stażu. Pracodawca zobo wiązuje się do zatrudnienia stażysty
po zakończeniu programu minimum na pół roku.
Organizator stażu nie tylko nie ponosi kosztów
przysposobienia bezrobotnego do stanowiska pracy, ale
jeszcze otrzymuje premię za wywiązanie się z umowy.
BAROMETR ZAWODÓW
Drukiem, który budził największe zainteresowanie, był
Barometr zawodów - Małopolska. Jest to prognoza zapotrzebowania na zawody z rozbiciem na poszczególne powiaty.
W Nowym Sączu zawody deficytowe to między innymi
robotnicy wykwalifikowani (zwłaszcza w budownictwie),
informatycy, inżynierowie i kierowcy. Pracodawcy stale
poszukują chętnych do pracy w tych zawodach. Z pracą
mogą natomiast mieć kłopoty pedagodzy, ekonomiści
i specjaliści administracji publicznej. Sprzedawcy często tacą
pracę, ale równocześnie dużo ofert pojawia się na rynku;
w handlu notujemy znaczną fluktuację kadr.

Informacji udziela Sławomir Gałda

Sądecki Urząd Pracy przygotował stoisko, na którym
można było znaleźć odpowiedź na pytanie: co, jeśli start na
dzienne studia wyższe się nie uda, a na rynku nie będzie
satysfakcjonującej pracy? Młodzi ludzie są świadomi takiego
niebezpieczeństwa i zawczasu starają się przygotować plan
B. Co ciekawe, niewiele osób interesowało się ofertami
pracy, skupiając się raczej na stażach i bonach stażowych.
STAŻE CIĄGLE POSZUKIWANE
Staże zdobyły już tak dużą popularność wśród młodych
ludzi, że pytania o tę właśnie formę wsparcia pojawiały się

Pielęgniarki - zawód poszukiwany
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Na wygórowane wymagania pracodawców narzekała
starsza pani, która zjawiła się na targach w zastępstwie córki
- anglistki. – Oni teraz chcą trzy języki i coś tam jeszcze!
Najwięcej ofert jest w Krakowie, ale tam takie drogie
mieszkania – narzekała. Pracownicy SUP starali się
przekonać ją, że ludzie ze znajomością języków mogą
znaleźć zatrudnienie także w Nowym Sączu. Jest także
możliwość starania się o bon na zasiedlenie. To nowa forma
wsparcia dla bezrobotnych do 30. roku życia, którzy
podejmują pracę poza miejscem zamieszkania.

STOPA BEZROBOCIA
PORTAL EDUKACYJNY
W NOWYM SĄCZU
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej uruchomił portal dedykowany
osobom, które poszukują informacji o edukacji
i rynku pracy. Ruszył portal doradztwa edukacyjno –
zawodowego.

Można tam uzyskać informacje dotyczące wyszukiwarki
zawodów w poszczególnych województwach, instytucji
wsparcia dla poszukujących doradztwa edukacyjno zawodowego oraz wiele innych informacji pomagających
w wyborze drogi zawodowej. Zamieszczona na portalu
mapa prowadzi do 16 portali wojewódzkich, gdzie znajdują
się informacje na poziomie regionalnym.
Źródło: WUP w Krakowie
Demonstracja masażu

DLA KUCHARZA? COŚ SIĘ ZNAJDZIE
Inna odwiedzająca targi, młoda dziewczyna dociekliwie
wypytywała o warunki zasady przyznawania staży. To na
wypadek, gdyby nie udało się dostać pracy w zawodzie
kucharza (szkołę kończy w czerwcu). – Dla kucharzy są
oferty i nie trzeba od razu zakładać, że będzie się pani
musiała zarejestrować jako bezrobotna – przekonywali ją
pracownicy SUP.
Organizatorem targów było Stowarzyszenie
Profesjonalnego Samorządu oraz Urząd Pracy dla Powiatu
Nowosądeckiego. Organizatorzy stawiają sobie za cel
promocję kształcenia ustawicznego, zwłaszcza w kontekście
potrzeb pracodawców i wymagań rynku pracy.

PROGRAMY
STOPA BEZROBOCIA
AKTYWIZACJI
W NOWYM
ZAWODOWEJ
SĄCZU
W końcu marca najwięcej osób bezrobotnych zarejestrowanych
w SUP korzystało z dotacji na podjęcie własnej działalności
gospodarczej. Liczna jest także grupa osób nabywających
doświadczenia zawodowego na stażu, także w ramach bonów
stażowych oraz w ramach programu refundacji wyposażenia
stanowiska pracy. Szczegóły zawiera poniższa tabela.
LICZBA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH
W PROGRAMACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
stan w końcu marca 2015
staże zawodowe
działalność gospodarcza

61
177

prace interwencyjne

26

ref. wypos. stan. pracy

84

roboty publiczne

16

bony stażowe

54

bony na zasiedlenie

8

bony zatrudnieniowe

6

Razem

432

KRONIKA GOSPODARCZA
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Braki w Programie
W Kontrakcie Terytorialnym Sądeczanka jest. W Programie Budowy
Dróg Krajowych już nie. Komu, a raczej czemu wierzyć?

S

ądeczanki nie ma w planach na lata 2014 - 2023 –
taką informację podał sądeckim mediom prezydent
miasta Ryszard Nowak. Prezydent przedstawił
odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, z
której wynika, że w perspektywie budżetowej 2014-2023
na szybkie połączenie Nowy Sącz – Brzesko nie ma co
liczyć.

Według ustaleń Kontraktu Terytorialnego prace dokumentacyjne
16-kilometrowego odcinka Łososina Dolna – Nowy Sącz mają się
zakończyć się w 2017 i wówczas Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad przystąpi do procedur wyłonienia
wykonawcy. Zarząd Województwa Małopolskiego zastrzega
jednak, że “realizacja odcinka Łososina Dolna - Nowy Sącz uzależniona jest od wyników prac dokumentacyjnych”. Pamiętajmy, że
droga ma prowadzić przez trudne tereny osuwiskowe i objęte
Naturą 2000.

Prezydent przedstawił obszerne fragmenty pisma z MIR, w którym
czytamy między innymi: "Jedną z podstawowych przesłanek przy
formułowaniu listy inwestycji w projekcie Programu (Budowy Dróg
Krajowych na lata 2014 – 2023 – przyp. red.) było dokończenie
budowy w Polsce spójnej sieci autostrad i dróg ekspresowych.
Z tego względu – poza obwodnicami miast – na listę zadań
inwestycyjnych (zarówno podstawową, jak i rezerwową) wpisane
zostały wyłącznie przedsięwzięcia polegające na budowie
odcinków dróg klasy A i S, tj. autostrad i dróg ekspresowych.
Ponieważ droga krajowa nr 75 nie należy do tych klas dróg, nie
została włączona do projektu Programu".

Źródło: www.nowysacz.pl, www.sadeczanin.info

Ministerstwo przekonuje, że nie stoi to w sprzeczności w ustaleniami tzw. Kontraktu Terytorialnego, ponieważ wpisano tam
jedynie „przygotowanie dokumentacji, przewidywana realizacja
odcinek Łososina Dolna – Nowy Sącz”. Warunkiem realizacji
inwestycji jest „dostępność środków, zaś okres prac uzależniony
jest od wyników prac dokumentacyjnych” – czytamy w wyjaśnieniach MIR.

W sądeckim ratuszu odbyły się spotkania zespołu
roboczego w sprawie "Węgierskiej bis". Poza przedstawicielami Nowego Sącza obecni byli goście ze Starego
Sącza, Chełmca, Podegrodzia i Łącka. Tematem spotkań
było ustalenie wspólnych działań na rzecz realizacji tej
ważnej nie tylko dla miasta Nowego Sącza, ale i ościennych gmin inwestycji.

Zakładając, że opinie geologów i inżynierów ochrony środowiska
pozwolą na rozpoczęcie inwestycji, koszt budowy odcinka ma
wynieść 500 mln złotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Gwarancje sfinansowania odcinka daje rząd,
a mówiąc ściślej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Nie
wiadomo jeszcze, czy Sądeczanka będzie na odcinku do Łososiny
jedno- czy dwujezdniowa – o ile będzie. Tym bardziej nie wiadomo,
kiedy powstaną kolejne odcinki.

Wszystkie strony biorące udział w spotkaniu były zgodne co do
konieczności podjęcia wspólnych działań na rzecz pozyskania
środków na realizację poszczególnych etapów inwestycji. - Byłem
bardzo pozytywnie zbudowany wspaniałą atmosferą, chęcią
współpracy, wspaniałymi pomysłami i akceptacją pomysłów
drugiej strony. Czuję, że z tego pieca będzie dobry chleb – mówi
Grzegorz Dobosz, pełnomocnik prezydenta ds. inwestycji.
Spotkania mają na celu połączenie koncepcji tzw. "Węgierskiej
bis" oraz planowanej inwestycji drogowej po stronie gminy
Chełmiec, zarówno na odcinku od ul. Jagodowej do ronda w Brzeznej, jak i od Jagodowej w kierunku Kurowa. Koncepcja zakłada
powstanie dwóch przepraw mostowych: pierwszej, łączącej
"Węgierską bis" z obwodnicą po stronie gminy Chełmiec oraz
drugą, która połączy trasę biegnącą od ul. Jagodowej do Kurowa
z drogą krajową nr 75.
Okolica Nowego Sącza. Gdzieś tędy ma przebiegać Sądeczanka.

Posłowie Platformy Obywatelskiej przekonują, że sprawa nie jest
jeszcze przegrana. - Ja, i inni posłowie Platformy Obywatelskiej
negocjujemy, żeby zlecono sporządzenie niezbędnego projektu, bo
jest on, podobnie jak na przykład decyzja środowiskowa,
wymagany by otrzymać pieniądze – przekonuje poseł Andrzej
Czerwiński w wywiadzie dla portalu Sadeczanin.Info. - Pracujemy
nad tym, żeby ta droga była zrobiona do 2023 roku i tu się nic nie
zmienia.

- Będziemy odchodzili od nazwy „Węgierska bis” – informuje
Grzegorz Dobosz. - Chcemy, żeby to była jedna duża, ponadgminna
inwestycja nazwana roboczo„ obwodnicą nad Dunajcem”.
W kolejnych spotkaniach udział wezmą przedstawiciele Głównej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i Wojewódzkiego Zarządu
Dróg, gminy Łososina Dolna oraz starostwa nowosądeckiego.
Źródło: własne, www.nowysacz.pl
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Ostatni z zamówionych pociągów Impuls pojechał
z Nowego Sącza do Szczecina. Tym samym zakończyła się
realizacja największego projektu kolejowego dla Pomorza
Zachodniego. Dostawcą Impulsów jest sądecki NEWAG
S.A.
- Cały czas gonimy ten XXI wiek, ale sądzę, patrząc choćby
na Impulsy, że już jesteśmy coraz bliżej tego, by stał się on naszym
udziałem – powiedział wicemarszałek województwa
zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, komentując zakończenie
projektu. Impulsy kursują na trasach Szczecin – Słupsk – Szczecin,
Poznań – Świnoujście – Poznań (przez Szczecin). W wakacje
uruchomiony zostanie szybki pociąg nad morze.

Firma LITWIŃSKI z Tęgoborza ma 30 lat. Założona przez
Piotra Litwińskiego w 1985 roku początkowo zajmowała się
budownictwem, LITWIŃSKI
obecny był między innymi na
budowach zapory na Dunajcu w Czorsztynie i na Ropie
w Klimkówce. Od 1991 roku firma działa także w branży spedycji
i transportu międzynarodowego, odgrywając znaczącą rolę na
rynku przewozów. - Skąd się wzięło zagłębie transportowe
w Nowym Sączu? Bo była tu jedna z trzech szkół samochodowych
w Polsce – przekonywał Piotr Litwiński na spotkaniu z przedsiębiorcami w Sądeckim Urzędzie Pracy (zob. zdjęcie).
Przedsiębiorca, który otrzymał niedawno prestiżowe wyróżnienie –
Kryształowe Jabłko Sądeckie, jest członkiem Powiatowej Rady
Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza .

5 kolejnych nowoczesnych czteroczłonowych Impulsów 31WEa
trafi do Kolei Dolnośląskich. Podpisany w połowie marca kontrakt
ma wartość 78 mln złotych. Za rok dwa Impulsy pojawią się także
w Trójmieście w barwach Szybkiej Kolei Miejskiej.
Źródło: www.newag.pl

Sądeccy rzemieślnicy obchodzili swoje święto. Przypada
ono tradycyjnie 19 marca, w dzień św. Józefa, patrona
ludzi pracy.
Pierwsza zbiorowa organizacja cechowa, tzw. Cech Wielki,
powstał w naszym mieście w 1887 roku. Cech, podobnie jak dziś,
zrzeszał przedstawicieli wszystkich rzemieślniczych specjalności:
stolarzy, kowali, bednarzy etc. Obecnie Cech zrzesza 376
rzemieślników.

Źródło: własne, www.litwinski.pl

Home Inclusive
- tak nazywa się kolekcja bram
garażowych, drzwi i ogrodzeń, którą firma WIŚNIOWSKI
pokazała na targach Made Expo 2015 w Mediolanie.
Włochy są kolejnym krajem gdzie powstaje sieć sprzedaży
produktów firmy z Wielogłowów. Eksport stanowi już 30 proc.
sprzedaży wszystkich produktów Wiśniowskiego. Nic dziwnego, że
właściciele dokonują coraz to nowych, spektakularnych zakupów.
Do helikoptera dołączył dwusilnikowy odrzutowiec Learjet 45 firmy
Bombardier. Jedyną niedogodnością jest fakt, że samolot musi
stacjonować na lotnisku Jasionka w Rzeszowie, lotnisko
w Łososinie Dolnej jest za małe.
Źródło: www.wisniowski.pl, www.sadeczanin.info

Cech prowadzi dwie szkoły zawodowe, w Nowym Sączu i Muszynie - Złockiem i wykształcił już ponad dwa tysiące rzemieślników. Zdaniem przedstawicieli Cechu największym zagrożeniem
dla rzemiosła jest tzw. szara strefa, która w niektórych obszarach
(np. w budownictwie) przybrała zastraszające rozmiary. Prezes
Cechu Jan First jest członkiem Powiatowej Rady Rynku Pracy dla
Miasta Nowego Sącza (zob. zdjęcie).
Źródło: http://www.powiat.nowy-sacz.pl

Przybywa ofert pracy. Według portalu Pracuj.pl w I kwartale bieżącego roku ich liczba w Polsce przekroczyła 103
tysiące. To o 5,5 proc. więcej niż rok wcześniej.
Najwięcej ofert kierowanych jest do specjalistów z handlu i usług,
finansów oraz IT. Najbardziej wzrosła liczba ofert dla informatyków.
W Nowym Sączu jest podobnie.
Źródło: Rzeczpospolita
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Jak zdobyć kasę?

Programy wsparcia Unii Europejskiej adresowane są przede wszystkim młodych
i starszych. Im na rynku pracy jest najtrudniej.

J

ak uzyskać dostęp do środków unijnych? Rady Rynku
Pracy dla miasta Nowego
Sącza i powiatu nowosądeckiego
zapoznały się z możliwością
wykorzystania wsparcia z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego
Programu Operacyjnego. Pierwszy z nich adresowany jest do
osób do 30. roku życia, a drugi do
osób powyżej tego progu wiekowego.

POWER DLA MŁODYCH
Szczegóły program przedstawiła
Alina Paluchowska, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój 2014 - 2020 (o jego realizacji
w Sądeckim Urzędzie Pracy piszemy
w tym wydaniu SRP) adresowany jest
do młodzieży od 15. do 29. roku życia,
które nie uczestniczą w kształceniu
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
Szacuje się, że taka młodzież stanowi
w Małopolsce 12,1 proc. ogółu
ludności.
W ramach programu PO WER
realizowane są pod patronatem
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
tzw. Gwarancje dla Młodzieży. Ideą
Gwarancji jest zapewnienie uczestnikom programu oferty zatrudnienia
dobrej jakości, dalszego kształcenia,
przyuczenia do zawodu lub stażu
w ciągu czterech miesięcy od pozostawania bez pracy lub zakończenia
kształcenia formalnego. Określenie
„oferta dobrej jakości” oznacza umowę
o pracę na minimum trzy miesiące
z wynagrodzeniem co najmniej w wy-

Uczestnicy spotkania

sokości płacy minimalnej. Podobne
zasady obowiązują przy zawieraniu
umowy o dzieło umowy o dzieło.
MŁODZI MAJĄ TRUDNIEJ
Program uwzględnia specyficzne
problemy osób młodych na rynku pracy.
Należą do nich między innymi
niewielkie doświadczenie zawodowe
lub jego brak, niewystarczające
umiejętności poszukiwania pracy i kompetencje nie w pełni dostosowane do
potrzeb rynku pracy. Na trudną sytuację
młodych wpływ mają także mała
atrakcyjność i niewielka liczba ofert
pracy. Nie bez znaczenia jest stereotyp
młodego, niedoświadczonego pracownika.
Aktywizacja zawodowa osób młodych
opierać się ma na co najmniej trzech
elementach: obligatoryjnie na przygo-

towaniu dla indywidualnego planu
działania i pośrednictwie pracy, a fakultatywnie na wybraniu takiej formy
wsparcia, która odpowiada potrzebom
i możliwościom uczestników. Program
zakłada aktywny udział uczestników
w tworzeniu własnej ścieżki aktywizacji
zawodowej oraz premie dla wyróżniających się projektów w postaci
dodatków aktywizacyjnych, bonów
stażowych, szkoleniowych, zatrudnieniowych i na zasiedlenie. Zakłada się, że
zatrudnienie w ramach programu
uzyska po jego zakończeniu co piąty
bezrobotny niepełnosprawny i 40 proc.
długotrwale bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach.
W ramach projektu PO WER
realizowanego w naszym urzędzie
wsparciem objętych zostanie 360 osób.
Koszt projektu w bieżącym roku sięgnie
3 320 tys. złotych.

14

AKTYWIZACJA RYNKU PRACY

Sądecki Rynek Pracy Nr 3 (49) marzec 2015

RPO DLA STARSZYCH
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego na lata
2014 – 2020 składa się z trzynastu tzw.
osi priorytetowych, a każda z nich
poświęcona jest innemu obszarowi
wsparcia. Oś ósma dotyczy rynku pracy.
Założenia RPO przedstawiła Sylwia
Bednarczyk – Mikuli, zastępca
dyrektora ds. EFS Małopolskiego
Centrum Przedsiębiorczości.

RPO przewiduje także wsparcie dla
kadr mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw i adaptację do rynku
pracy. Przewidziano także pomoc dla
osób powracających na rynek pracy po
przerwie na wychowanie dziecka do lat
trzech. Nowe żłobki i kluby dziecięce,
sfinansowane ze środków RPO, będą
w tym z pewnością bardzo pomocne.

MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY
Sytuację na małopolskim rynku pracy
przedstawiła Alina Paluchowska.
Prelegentka podkreśliła, że sytuacja na
naszym rynku regionalnym w ubiegłym
roku znacząco się poprawiła. Wskazuje
na to między innymi stabilizacja
zatrudnienia w firmach i spadek stopy

Kwota wsparcia przewidziana w tej
osi budzi szacunek: to 319 mln euro.
Kwota ta jest rozłożona na osiem tzw.
działań. Są to między innymi projekty
powiatowych urzędów pracy, wsparcie
w zakładaniu działalności gospodarczej, rozwój kompetencji i adaptacja
do zmieniających się warunków na
rynku pracy. Uwzględniono także
istotne z punktu widzenia starzenia się
społeczeństwa działanie – wsparcie na
rzecz wydłużenia aktywności zawodowej.
ILE DLA PUP?
Na szczególnie nas interesujące
wsparcie projektów powiatowych
urzędów pracy przeznaczono 87,5 mln
euro. Wsparcie adresowane jest do
osób w wieku powyżej 30 lat
zarejestrowanych w PUP i zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy.
Osoba objęta wsparciem musi należeć
przynajmniej do jednej z wymienionych
grup: osób nisko wykwalifikowanych,
długotrwale bezrobotnych, powyżej 50.
roku życia, niepełnosprawnych lub
kobiet. Szacuje się, że ze wsparcia
w ramach tego działania skorzysta
prawie 27,5 tys. osób.
Osobną pulę w wysokości 59 mln euro
przeznaczono dla osób w szczególnie
trudnej sytuacji na rynku pracy. Tyle
samo przeznaczono na wsparcie
w podejmowaniu własnej działalności
gospodarczej. Z dotacji i pożyczek
skorzysta około 3,3 tys. osób.

Podziękowanie za współpracę dla dyr. Skwarło

A co dla osób w wieku 50+?
Regionalny Program Operacyjny
przewiduje wsparcie dla ponad 50 tys.
osób, którzy mogą odejść z rynku pracy
z powodów zdrowotnych. Gros tego
wsparcia to programy zdrowotne, ale
przewidziano także programy przekwalifikowania pracowników.
Łącznie ze wsparcia w ramach
małopolskiego RPO ma w ciągu siedmiu
lat skorzystać prawie 135 tys. osób,
w większości bezrobotnych. Sądecki
Urząd Pracy przeznaczy w bieżącym
roku na realizację Regionalnego
Programu Operacyjnego w Nowym
Saczu niemal 750 tys. złotych.

bezrobocia do 9,9 proc. w końcu roku
(bardziej szczegółowo piszemy o tym
w artykule „Bezrobocie w ryzach”).
Szkolenie zakończył miły akcent:
Stanisława Skwarło, dyrektor SUP,
otrzymała z rąk Jana Firsta, prezesa
Cechu Rzemiosł Różnych w Nowym
Sączu dyplom z podziękowaniem za
wieloletnią współpracę. Cech obchodził
swoje święto 19 marca, w dzień św.
Józefa.
Szkolenie odbyło się w ramach
konsultacji społecznych dotyczących
podziału środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Małopolskiego 2014 - 2020.
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Sącz zasłużył na Wenecję

- Dziś wstyd iść do Parku Strzeleckiego i zobaczyć, w jakim jest stanie. A Sącz zasłużył na
to, żeby mieć wspaniałą wizytówkę – przekonuje Grzegorz Dobosz, nowo powołany
pełnomocnik prezydenta Nowego Sącza ds. inwestycji.
- Jakie znaczenie ma w takim razie Węgierska bis?
- Jest także bardzo ważnym projektem. Obecnie, jak
wszyscy wiemy, działamy w porozumieniu pięciu gmin i już
będziemy odchodzili od nazwy „Węgierska bis”. Chcemy to
wspólnie połączyć z sąsiednią gminą Chełmiec, aby ich
inwestycja, droga od Kurowa do ronda w Brzeznej połączona
była z naszą Węgierską bis i żeby ta jedna duża, ponadgminna inwestycja nazwana roboczo „obwodnicą nad
Dunajcem” była dla nas priorytetem. Jeżeli ruch pójdzie od
Kurowa, od nowego mostu w Dąbrowie do Brzeznej, czy do
Świniarska, a w Świniarsku do Nowego Sącza i dalej przez
Poprad w kierunku granicy, to nam bardzo rozwiąże ruch
w centrum miasta. Po prostu uwolni miasto.

Grzegorz Dobosz

(SRP) – Pana zdaniem - „sądeczanka” powstanie? To
realny projekt?
(Grzegorz Dobosz) - Bardzo bym chciał. Ująłbym to w ten
sposób: jeśli powstanie, to będę miał jak najlepsze zdanie
o wszystkich, którzy do tego się przyczynili: o parlamentarzystach, o naszych władzach wojewódzkich i samorządowych, o wszystkich, którzy walczą o to i jak to mówią,
krew będą przelewać.
- Myśli pan, że ktoś będzie przelewać krew za
„sądeczankę”?
- Gdzieś takie słowa zostały wypowiedziane, łącznie
z wypruwaniem flaków. Ja bym może aż tak strasznie tego
nie ujmował. Nie chciałbym, żeby ktoś zginął albo poniósł
jakieś ofiary, ale to jest nasza bardzo ważna… przepraszam,
będzie nasza bardzo ważna arteria. Ona musi być, bo
gdybyśmy chcieli cokolwiek w Nowym Sączu robić, to nie
mamy szansy na rozwój. Jeżeli nie będzie drogi kolejowej lub
drogi szybkiego ruchu, która pomoże nam w wywiezieniu
towarów z naszego regionu, to nikt tu nie zainwestuje i nie
zatrzymamy naszej najlepszej młodzieży.
- Może alternatywą dla „sądeczanki” mogłaby być
właśnie kolej?
- Oczywiście. Połączenie Nowy Sącz – Kraków przez
Piekiełko to też jest alternatywa, może nawet bardziej
ekologiczna od trasy szybkiego ruchu. Idea jest szczytna
i tak samo pochylę czoła przed wszystkimi, którzy doprowadzą do końca ten projekt. On istnieje już od wojny, albo
i wcześniej.

- A jakie jest stanowisko gmin?
- Pierwsze spotkanie odbyło to akurat w tym dniu, kiedy
przejąłem obowiązki pełnomocnika. Czytając przekazy
medialne sądziłem, że są jakieś problemy, jakieś tarcia
między gminami. Tymczasem byłem bardzo pozytywnie
zbudowany wspaniałą atmosferą, chęcią współpracy, wspaniałymi pomysłami i akceptacją pomysłów drugiej strony.
Czuję, że z tego pieca będzie dobry chleb.
- Zostawmy inwestycje drogowe. Co poza tym
widziałby Pan w Nowym Sączu?
- Intensywnie pracujemy nad projektem Sądeckiej Wenecji
z torem kajakowym. Nie wiem, dlaczego ludzie tak krytykują
ten pomysł. Jeśli nie będziemy aplikować o pieniądze na ten
projekt, to w zamian nic nie dostaniemy, ani złotówki więcej
na drogi. Tu nie ma takiej alternatywy, że jeśli zrezygnujemy
z jednego, to dostaniemy więcej na coś innego. To są różne
sprawy i przeznaczone różne pieniądze. Starsi pamiętają
wspaniałe czasy Parku Strzeleckiego, koncerty w muszli.
Dziś wstyd iść do parku i zobaczyć, w jakim jest stanie. Lata
zaniedbań, lata niedoinwestowania. A Sącz zasłużył na to,
żeby mieć tak wspaniałą wizytówkę jak Sądecka Wenecja.
Wiem, że nieżyczliwi będą ten projekt krytykowali do końca,
do ostatniego dnia, nawet jak będzie sukces to będzie
można się do czegoś przyczepić. Sercem i obydwiema
rękami jestem za tą inwestycją.
- To trudna praca? Ta, której się Pan podjął?
- Ja się żadnej pracy nie boję. To początek, pierwszy miesiąc.
Nie jest łatwo, bo dużo rzeczy muszę poznać, jak zwykle,
kiedy człowiek wchodzi w coś nowego. Mam co robić.
- Dziękuję za rozmowę. (Rozm. WT)
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CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
w Nowym Sączu
zaprasza do korzystania ze swoich usług

