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DWA PYTANIA DO...
...Stanisławy Skwarło, dyrektor SUP
- Z jakimi odczuciami pożegnała Pani miniony rok?
- Myślę, że to był dobry rok. Bez szaleństw, ale dobry. Do
naszego urzędu wpłynęło więcej ofert pracy, wśród nich
zdarzały się bardzo interesujące, na przykład dla
informatyków. Brakowało ofert dla młodzieży z konkretnymi,
posiadanymi kompetencjami, nieprzydatnymi na lokalnym
rynku pracy, na przykład dla pedagogów, ekonomistów itp.
Ciągle niewystarczający jest oferowany poziom płac. Zbyt
często także niektórzy pracodawcy widzą w stażach nie tyle
możliwość nabycia przez stażystów, ich potencjalnych
przyszłych pracowników, doświadczenia zawodowego,
umiejętności i kompetencji przydatnych w ich firmach, ale
okazję do obniżenia kosztów pracy, jako tanią silę roboczą.
No i zatrudnianie po zakończeniu programów realizowanych
przez SUP, czyli tzw. efektywność zatrudnieniowa, mogłaby
być wyższa.
Jeśli chodzi o sprawy wewnętrzne, to pracownicy nie
otrzymali podwyżek, ale i obyło się bez zwolnień. Prywatnie
też nie było najgorzej: i zdrowie jako tako, i prywatne
zamierzenia udało się realizować, więc nie ma co narzekać.

“ Chcemy pomagać zmotywowanym w znalezieniu pracy, a
osoby bez motywacji - zmotywować do jej poszukiwania.

Dyr. Stanisława Skwarło
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- Czeka nas nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy i w związku z tym wprowadzenie
szeregu nowych programów i projektów. Chciałabym, żeby
ta nowelizacja dawała realną szansę na aktywizację
zawodową poszczególnych grup bezrobotnych. Do mnie
należy przygotowanie organizacyjne Urzędu do realizacji
tych zadań, a zwłaszcza jeszcze bardziej zindywidualizowanej obsługi naszych klientów. No i liczę na poprawę
sytuacji na rynku pracy, aby wpływało jak najwięcej ofert zatrudnienia. Chcemy pomagać zmotywowanym w znalezieniu
pracy, a osoby bez motywacji - zmotywować do jej
poszukiwania.
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13
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Chciałabym także, żeby jak najwięcej młodzieży zostawało
w Nowym Sączu i tu widziało swoją szansę na rozwój
zawodowy. A nam, pracownikom Urzędu, niech przede
wszystkim dopisuje zdrowie.
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Podsumowania i zamiary

DWA PYTANIA DO...
...Tomasza Szczepanka,
zastępcy dyrektora SUP
ds. ewidencji i świadczeń

wykonywanie prac biurowych. Czas ten powinien być
przede wszystkim wykorzystany na pozyskiwanie ofert
pracy, pogłębianie współpracy z pracodawcami jak
również z osobami bezrobotnymi.
- A wyzwania na ten rok?

- Najważniejsze wydarzenie minionego roku
z punktu widzenia pionu ewidencji i świadczeń
to...
- W związku z wprowadzeniem w życie rozporządzenia
o rejestracji osób bezrobotnych, które eliminuje między
innymi konieczność składania dokumentów w wersji
papierowej, wprowadziliśmy rozwiązania umożliwiające
składanie dokumentów w wersji elektronicznej.
Dodatkowo dla naszych klientów została stworzona
możliwość rejestracji elektronicznej bez konieczności
wizyty w urzędzie.
- Jakie są najważniejsze zamierzenia na bieżący
rok?
- Chcielibyśmy dostosować naszą stronę internetową
w taki sposób, aby była zgodna ze standardami
publicznych służb zatrudnienia. Chcielibyśmy także zwiększyć liczbę usług Sądeckiego Urzędu Pracy, z których
będzie można korzystać drogą elektroniczną, bez
wychodzenia z domu. Będziemy nadal pracować nad
tym, żeby stale zwiększał się udział osób rejestrujących
się za pośrednictwem strony internetowej.
- Dziękuję bardzo.

- W tym roku z uwagi na bardzo niski poziom środków
przekazanych samorządowi powiatu w ramach tzw.
algorytmu, a także zaostrzone kryteria dostępu klientów
urzędu do środków w ramach programu systemowego
“Samozatrudnienie Umiejętności Praca” zaplanowaliśmy,
podobnie jak w roku ubiegłym, realizację programu
specjalnego. Program zostanie zrealizowany w ramach
10 procent przekazanych powiatowi, które to stanowi
warunek ubiegania się o dodatkowe środki finansowe z
rezerwy ministra pracy i polityki społecznej na realizacje
programu specjalnego. Z pewnością będziemy sięgać po
dodatkowe środki finansowe na aktywizację osób, które
ze względów formalnych nie będą mogły być objęte
pomocą w ramach projektu systemowego.
Pozytywem, który dostrzegam, jest rosnące zaufanie
pracodawców do Urzędu, pomimo krytyki, z jaką się
spotykamy ze strony różnych środowisk. Życzylibyśmy
sobie, żeby w strukturze programów rynku pracy rósł
udział programów, których realizacja powoduje
względnie stały wzrost zatrudnienia. Mam na myśli
tworzenie miejsc pracy w oparciu o program refundacji
stanowiska pracy, prace interwencyjne, a także staży
zawodowych, po których pracodawca będzie zatrudniał
na dłuższy okres.
- Dziękuję za rozmowę.

...Teresy Połomskiej,
zastępcy dyrektora SUP
ds. rynku pracy.
- Miniony rok. Jaki był?
- Nie był to łatwy rok z perspektywy konieczności
realizacji podstawowych zadań związanych z aktywizacją
lokalnego rynku pracy. Chcąc w maksymalnym stopniu
zaspokoić potrzeby zgłaszane przez osoby
zarejestrowane w SUP oraz pracodawców, Urząd
podejmował działania związane z pozyskiwaniem
dodatkowych środków finansowych, głownie z rezerwy
ministra pracy i polityki społecznej. Moim zdaniem takie
rozdrobnienie programów kierowanych do różnych grup
bezrobotnych nie do końca jest zasadne, bo wiąże się to z
koniecznością prowadzenia odrębnych ewidencji,
sprawozdań, księgowości itd. W konsekwencji następuje
zbędne angażowanie pracowników urzędu w

Rozm. WT

Liczba uczestników programów aktywizacji
zawodowej - stan w końcu grudnia 2013 r.

Staże zawodowe

- 68

Własna działalność gospodarcza

- 177

Prace interwencyjne

- 62

Wyposażenie stanowiska pracy

- 75

Roboty publiczne

-

Razem
Źródło: SUP
Źródło: SUP
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O srebra trzeba dbać

W firmach transportowych przybywa miejsc pracy i rosną płace. A kandydatów do pracy nie widać.
Dlaczego? - Bo kandydaci obawiają się, że nie sprostają wymaganiom - twierdzą pracodawcy.

W

Sądeckim Urzędzie Pracy
odbyło się spotkanie
poświęcone problematyce zgłaszanej przez sądeckie firmy
transportowe (10 stycznia ). Poza
przedstawicielami przedsiębiorstw
transportowych wzięli w nim udział
członkowie Rady Zatrudnienia dla
miasta Nowego Sącza, przedstawiciele instytucji szkoleniowych i publicznych służb zatrudnienia.
BRAKI KADROWE OGRANICZAJĄ
ROZWÓJ
Rozwój firm transportowych w regionie
ograniczony jest możliwościami
zatrudnienia nowych kierowców – takie
zdanie wyrazili właściciele firm
transportowych z regionu sądeckiego.
Spotkanie poświęcone temu zagadnieniu
odbyło się z inspiracji Piotra Litwińskiego,
właściciela jednej z takich firm i było
częścią posiedzenia Rady Zatrudnienia
(Piotr Litwiński jest członkiem RZ).
Piotr Litwiński przedstawił sytuację
kadrową firm transportowych. W wystąpieniu zaakcentował znaczenie branży
transportowej dla gospodarki narodowej
i pozycję europejskiego lidera przewozów. - Polski transport odbudował się
sam – przekonywał Piotr Litwiński. – A
teraz 94 proc. transportu w Niemczech
wykonują Polacy, a wpływy z transportu
stanowią 12 proc. polskiego PKB. Do tych
aut potrzeba dobrych, wykształconych
kierowców. A są niejednokrotnie niedokształceni – zaznaczył.
Branża transportowa chce zatrudniać,
i to zarówno w skali kraju, jak i regionu.
Zatrudnienie chce zwiększyć trzy czwarte
firm transportowych, a liczba miejsc
pracy dla wykwalifikowanych kierowców
może wynieść od 300 do 400. - Głównym
problemem pracodawców z firm transportowych jest deficyt kierowców kat.
CE z doświadczeniem zawodowym, stąd
większość przedsiębiorców deklaruje, że
w przeciągu ostatniego roku w większości przyjęci zostali do pracy kierowcy
bez doświadczenia – potwierdził
Sławomir Gałda, pośrednik pracy z SUP,

który przeprowadził rozpoznanie potrzeb
kadrowych w 20 firmach.
Pracodawcy skarżyli się, że większość
kandydatów do pracy nie potrafi
rozliczać czasu pracy, zabezpieczać
towarów czy optymalizować zużycia
paliwa. - Pracodawcy coraz częściej
oczekują od kandydatów do pracy
znajomości mechaniki samochodowej
oraz podstawowej znajomości języka
angielskiego i dość często napotykają
w tym zakresie na problem - dodał
Sławomir Gałda.
Niewystarczające kwalifikacje kandydatów na kierowców podkreśla Tadeusz Węgrzyn, egzaminator nadzorujący z Małopolskiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Nowym Sączu. – Zdający
nie dają sobie rady z programem, z czasem pracy, zabezpieczeniem ładunku
i tym podobne – zdradza. W efekcie
egzamin zdaje tylko jedna trzecia z nich,
a pracę podejmuje ledwie połowa.
ŚRODKI ZARADCZE
Stanisława Skwarło, dyrektor SUP
akcentowała, że urzędy pracy, w tym

Sądecki UP, starają się wychodzić tym
oczekiwaniom naprzeciw organizując
szkolenia kandydatów na kierowców.
Corocznie kursy na prawo jazdy kategorii
CE i D kończy kilkadziesiąt osób.
Przedstawiciele urzędów pracy podkreślali, że przy realizacji szkoleń
obowiązują ściśle określone procedury. –
Przepisy resortowe narzucają określoną
proporcje godzin: teoria 150 – 300
godzin, praktyka 20 – 30 godzin –
informował zebranych Michał Nowak
z Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu
Nowosądeckiego. – Wiemy, że Ministerstwo Pracy zastanawia się nad
uruchomieniem dodatkowych środków
na szkolenie kierowców – dodał.
Firmy radzą sobie organizując kursy
doszkalające we własnym zakresie. Tak
robi na przykład firma BATIM. Marek
Gunia, dyrektor do spraw transportu tej
firmy. – Zatrudniamy każdego świeżego
kierowcę, ale robimy mu egzamin
wewnętrzny. Zdaje co drugi - ubolewał
dyrektor. – Kandydaci boją się u nas
pracować. Bardzo dobrze płacimy, ale
kandydaci obawiają się, że nie sprostają
wymaganiom – dodał.

RYNEK PRACY
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kierunek (technik transportu drogowego
– red.) byłby bardzo drogi, a nabór
niepewny. Gdyby udało się stworzyć taki
zawód w normalnym cyklu czteroletnim
dla młodzieży po szkole gimnazjalnej, a
nie w formie szkoły policealnej, gdzie
uczeń mógłby uzyskać prawo jazdy i zdać
maturę, to co innego – przekonywał
dyrektor. Wicedyrektor szkoły do spraw
dydaktycznych Maksymilian Zieliński
wskazywał na niekonsekwencje prawne
w istniejących przepisach i brak
wystarczającej bazy do nauczania
przedmiotu, zwłaszcza odpowiedniego
placu manewrowego.
– Jesteśmy
przygotowani do uruchomienia nowego
kierunku kształcenia w 80 proc. – ocenili
goście z „samochodówki”.

Piotr Litwiński

Piotr Litwiński podparł ocenę sytuacji
w kształceniu kierowców doświadczeniem historycznym. – Najlepsi
kierowcy byli wtedy, kiedy w szkołach był
zawód „kierowca – mechanik” – przekonywał. - Skąd się wzięło zagłębie
transportowe w Nowym Sączu? Bo była
tu jedna z trzech szkół samochodowych
w Polsce. Powinna tu działać szkoła
typowo samochodowa, kształcąca od
podstaw – podsumował Piotr Litwiński.
Podobnego zdania był Marek Gunia: Teraz kierowca musi się znać na
wszystkim. Kandydaci na kierowców
muszą być kształceni od podstaw,
przekwalifikowanie się nie wystarczy.
URUCHOMIĆ NOWY KIERUNEK?
Czy kierowca może się znać na
wszystkim? Zagadnienia związane
z kształceniem kierowców wyjaśniał
Józef Klimek, dyrektor Wydziału Edukacji
Urzędu Miasta Nowego Sącza. – Wszyscy
mówią o zawodzie „kierowca mechanik”,
który w wykazie zawodów nie istnieje –
przypomniał. Obecnie sądecki Zespół
Szkół Samochodowych kształci w wielu
specjalnościach samochodowych, ale
jednolitego kierunku, łączącego umiejętności kierowcy i mechanika nie ma.
Możliwe jest natomiast uruchomienie
w formie szkoły policealnej pokrewnego
kierunku, „technika transportu samochodowego’. - Nigdy nie było przeszkód,
żeby uruchomić taki kierunek, ale czy
jesteśmy pewni, że będą chętni? –
zastanawiał się dyrektor Klimek.
Słowa dyrektora potwierdził Andrzej
Góra, dyrektor „samochodówki”. – Ten

Jednym ze sposobów na rozwiązanie
sytuacji może być projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie,
przedstawiony przez Małgorzatę Dudziak. – Żaden kurs nie nauczy tego,
czego państwo wymagają – oceniła
kierownik projektu Małopolskie Partnerstwo Instytucji w obszarze rynku
pracy, edukacji i szkoleń. – W Małopolsce
planowane jest zbudowanie kilku
centrów kompetencji zawodowych, z pewnością jeden z takich centrów będzie
dotyczył transportu i logistyki – zapowiedziała.
O SREBRA TRZEBA DBAĆ
Wnioski z dyskusji starał się zebrać Jan
Załubski z Sądeckiej Izby Gospodarczej,
skupiającej wiele podmiotów zajmujących się biznesem transportowym. –
Musimy sami sobie pomóc w perspektywie krótkoterminowej – przekonywał. Druga, długookresowa ścieżka to

W środku Marta Mordarska i Marek Gunia

szkolenie kierowców w odpowiednio
zmodyfikowanym systemie edukacji. –
Trzeba zdefiniować ośrodek szkoleniowy,
który sprosta wymaganiom branżowym.
Chcemy jako SIG włączyć się w organizację tych dwóch ścieżek –
zadeklarował Jan Załubski.
Z pomocą firmom transportowym
przyjdą także nowe instrumenty
wsparcia. Wprowadzony będzie między
innymi tzw. bon szkoleniowy dla bezrobotnych. Osoba, która otrzyma taki
bon, będzie mogła samodzielnie wybrać
firmę szkoleniową. – Rozsądek podpowiada, że będzie to firma najlepsza –
skwitowała Małgorzata Dudziak.
Spotkanie podsumowała wiceprzewodnicząca Rady Zatrudnienia i radna
wojewódzka Marta Mordarska. – W pierwszej kolejności weźmiemy się za
sprawy, na które mamy wpływ. Na
system kształcenia wpływu nie mamy –
oceniła. – Są duże pieniądze na centra
branżowe. Ściągniemy dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Marszałkowskiego i spróbujemy wypracować
model centrum kompetencji zawodowych. Sądzę, że uda nam się wypracować taki model, który będzie dla
państwa pomocny. Firmy transportowe
są naszymi srebrami rodowymi, a o srebra trzeba dbać – podsumowała Marta
Mordarska.
Kolejne spotkanie z udziałem osób
decyzyjnych, na którym będą dalej omawiane zagadnienia związane z problemami firm transportowych, odbędzie się
18 lutego.
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Projekt systemowy SUP
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
opublikowało dokument pt. Projekty systemowe
powiatowych urzędów pracy w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu
systemowego mogą być finansowane z Funduszu
Pracy instrumenty i usługi rynku pracy wymienione w Ustawie o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, obejmujące formy
wsparcia wskazane w Szczegółowym Opisie
Priorytetów PO KL.
KRYTERIA DOSTĘPU dla projektów systemowych
w Małopolsce w roku 2014
Grupa docelowa
Co najmniej 50 proc. uczestników projektu muszą
stanowić osoby powyżej 50. roku życia lub osoby młode
poniżej 25. roku życia, w tym minimum 30 proc. osoby
które nie mają zatrudnienia ani nie uczestniczą
w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET).
Osoby z kategorii NEET otrzymają ofertę aktywizacji
zawodowej w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji w PUP.
Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby,
które utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora
oświaty, figurujące w rejestrze powiatowych urzędów
pracy wg stanu na dzień 30 listopada 2013 r. , wyrażające
chęć udziału w projekcie (które utraciły zatrudnienie
przed 1 stycznia 2013 r.)
Projekt zakłada objęcie 100 proc. uczestników
indywidualnymi planami działania. Przy wyborze szkoleń
uwzględnione zostaną między innymi wyniki badania pn.
Barometr zawodów z najnowszej opublikowanej wersji,
bądź inne aktualne dane dotyczące zawodów deficytowych w danym powiecie.
Projekt zakłada na zakończenie jego realizacji
wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla:
• uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej
wymienionych grup docelowych na poziomie co najmniej
45 proc.,
• osób w wieku 15 - 24 lata - na poziomie co najmniej 40
proc.,
• osób w wieku 50 - 64 lata - na poziomie co najmniej 35
proc.,
• osób niepełnosprawnych - na poziomie co najmniej 20
proc.,
• dla osób długotrwale bezrobotnych - na poziomie co
najmniej 30 proc.
Spełnienie kryteriów dostępu ma istotne znaczenie.
Wojewódzki Urząd Pracy uwzględnia spełnienie
kryteriów dostępu przy podziale środków na powiaty.

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH
Powiatowe Urzędy Pracy z Małopolski złożyły w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie zapotrzebowanie
na środki na realizację projektów systemowych w kwocie
ponad 172 mln złotych. Zapotrzebowanie zostanie
zaspokojone w ponad 90 proc., to jest na kwotę ponad
157 mln złotych. Budżet projektu systemowego
Samozatrudnienie Umiejętności Praca na rok 2014
wynosi 5 259 567 zł.
Finansowanie projektów systemowych (w tys. zł)
180 000,0
160 000,0
140 000,0
120 000,0
100 000,0
80 000,0
60 000,0
40 000,0
20 000,0
0,0

38 239,5

157 608,3

0,0
Źródło: WUP w Krakowie

119 368,8

97 322,0

krajowy wkład publiczny

2013 r.

2014 r.

wkład unijny

W bieżącym, 2014 roku udział środków pozostających
w dyspozycji samorządu województwa w stosunku do
tzw. algorytmu powiatowego będzie się kształtował jak
70:30. W ubiegłym roku finansowanie z obydwu źródeł
było niemal takie samo, a nawet nieco wyższe z algorytmu. Podkreśla to rolę projektów systemowych
w działaniach aktywizacyjnych prowadzonych przez
powiatowe urzędy pracy.
Podział środków na aktywizację (w tys. zł)
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Projekt systemowy Sądeckiego Urzędu Pracy nosi
nazwę “Samozatrudnienie Umiejętności Praca”. Jego
realizacja w roku bieżącym już się rozpoczęła.
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PROJEKTY SUP

SAMOZATRUDNIENIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA
W 2014 roku SUP kontynuuje realizację projektu
systemowego pn. „Samozatrudnienie Umiejętności
Praca”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz
Społeczny, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013. Projekt przewiduje możliwość:
- uzyskania pomocy w poszukiwaniu pracy,
- nabycia praktycznych umiejętności do wykonywania pracy poprzez odbycie stażu u pracodawcy,
- uzyskania wiedzy, umiejętności i/lub kwalifikacji
potrzebnych do podejmowania zatrudnienia poprzez
organizację szkoleń,
- otrzymania jednorazowo środków finansowych na
rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
- skierowania do pracy w ramach utworzonego stanowiska pracy.

•
•
-

ZAPRASZAMY:
organizatorów (przedsiębiorców, pracodawców)
do składania:
wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy;
wniosków o zorganizowanie staży,
osoby bezrobotne zainteresowane podjęciem
działalności gospodarczej do składania ankiet
osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu
o kontakt (pok. 320, tel. 18 442 91 10, w. 270).

Sądecki Rynek Pracy grudzień 201/styczeń 2014

należność do więcej niż jedna kategorii, a następnie
kolejność zgłoszeń.
PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ
Projekt systemowy „Samozatrudnienie Umiejętności
Praca” realizowany jest na podstawie umowy ramowej
podpisanej na okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia
2013 roku. Projekt będzie kontynuowany na podstawie
aneksu, który podpisano w grudniu ubiegłego roku.
Od początku realizacji projektu zaktywizowano 3 125
osób (1 775 kobiet i 1 350 mężczyzn) oraz wydatkowano
kwotę 19 896 724,49 zł ( w tym 18 798 120,49 zł kwota dofinansowania, 1 098 604 zł - wkład własny).
Uczestnicy projektu skorzystali ze wsparcia w postaci:
• poradnictwa zawodowego indywidualnego i/lub grupowego – 2482 os.,
• pośrednictwa pracy – 2299 os.,
• stażu u pracodawcy – 1060 os.,
• szkoleń – 1356 os.,
• przygotowania zawodowego u pracodawcy – 65 os.,
• wypłaty środków na podjęcie działalności gospodarczej
– 593 os. (por. wykres).
Wsparcie w ramach projektu - 2008 - 2013

Działaniami w ramach projektu objęte zostaną osoby
zamieszkałe na terenie miasta Nowego Sącza,
zarejestrowane w SUP jako bezrobotne.
Formy wsparcia w ramach projektu:
- staże zawodowe - 320 osób,
- szkolenia - 90 osób,
- środki na podjęcie działalności gospodarczej - 100 osób,
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy - 20 stanowisk pracy.
Kryteria pierwszeństwa do udziału w projekcie:
a) przynależność do jednej lub więcej z niżej wymienionych kategorii osób bezrobotnych:
- bezrobotni powyżej 50. roku życia,
- bezrobotni do 25. roku życia,
- młodzież z kategorii NEET (os. do 25. roku życia
pozostające w rejestrze SUP nie dłużej niż 4 miesiące
od dnia rejestracji, które nie mają zatrudnienia ani nie
uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu),
- osoby, które utraciły zatrudnienie w instytucjach
sektora oświaty przed 1 stycznia 2013 r. i figurowały
w rejestrze SUP na dzień 30 listopada 2013 r.
b) w drugiej kolejności: długotrwale bezrobotni,
c) pozostali bezrobotni.
W przypadku kiedy liczba osób spełniających zasadnicze kryterium będzie większa niż liczba miejsc,
o przystąpieniu do projektu decydować będzie przy-

Uwaga: liczby się nie sumują, ten sam uczestnik mógł
korzystać więcej niż z jednej formy wsparcia

Spośród wszystkich osób zrekrutowanych do projektu
2940 osób go zakończyło, a 185 przerwało udział w projekcie.
1141 uczestników (ok. 40 proc.) podjęło zatrudnienie w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału
w projekcie. Ponadto:
- u 2083 osób wzrosła motywacja oraz wiara we własne
siły,
- 1846 uczestników rozwinęło kompetencje osobiste,
- 2078 osób pozyskało umiejętności kluczowe do zaistnienia na rynku pracy.
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SĄDECKI URZĄD PRACY

RADA ZATRUDNIENIA

Rada po raz pierwszy

Z

aopiniowanie podziału środków Funduszu Pracy
z przeznaczeniem na finansowanie aktywizacji
zawodowej bezrobotnych i innych zadań fakultatywnych było przedmiotem pierwszego w 2014
roku posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia dla
Miasta Nowego Sącza. Rada wydała także opinię w sprawie utworzenie nowego kierunku kształcenia
„technik energetyk” w Zespole Szkół nr 4 . Posiedzenie
odbyło się 10 stycznia w siedzibie Sądeckiego Urzędu
Pracy.
MNIEJ Z ALGORYTMU
7. 268,3 tys. złotych – tyle wyniesie kwota, którą będzie
w bieżącym roku dysponować miasto Nowy Sącz (a w praktyce
Sądecki Urząd Pracy) na finansowanie programów na rzecz
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej . Kwota ta jest wyższa od ubiegłorocznej
o prawie pół miliona złotych.
Część środków na aktywizację pochodzi z tzw. algorytmu,
ustalanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
w oparciu o liczbę ludności w powiecie i poziomu bezrobocia.
W bieżącym roku będzie to 2.008,7 tys. – To o ponad 1,7 mln
złotych mniej, czyli tylko 53 proc. kwoty z roku ubiegłego –
poinformowała zebranych Stanisława Skwarło, dyrektor SUP.
Wpływ na ustalenie mniejszej kwoty dla Nowego Sącza miał
ponadto stosunkowo niski poziom bezrobocia w porównaniu
z innymi powiatami w województwie. Przypomnijmy, że
w listopadzie 2013 roku (ostatnie dane GUS) stopa bezrobocia
w mieście Nowym Sączu wyniosła 10,8 proc., przy 13,2 proc.
w kraju i była najniższa w podregionie nowosądeckim.
W planie na bieżący rok wspomniane 2 mln złotych zostaną
przeznaczone między innymi na cieszące się dużym
zainteresowaniem osób bezrobotnych i pracodawców staże
zawodowe. Skorzysta z nich 50 osób. Inne formy aktywizacji
zawodowej sfinansowane dzięki środkom z algorytmu to
między innymi prace społecznie użyteczne dla 30 osób, roboty
publiczne dla 16 i prace interwencyjne dla 15 osób.
W planie działań znalazły się także szkolenia i dotacje na własny
biznes. Łącznie ze wsparcia skorzysta 229 osób bezrobotnych.
WIĘCEJ Z UE
Drugą formą finansowania aktywizacji zawodowej są
fundusze unijne. Te są w bieżącym roku znacznie większe i wyniosą 5.259,6 tys. złotych, o ponad 2,2 mln więcej niż w roku
ubiegłym. Wydatkowanie tych środków odbywa się w ramach
tzw. projektu systemowego, który w SUP nosi nazwę
„Samozatrudnienie Umiejętności Praca”. Działaniami w ramach
projektu zostanie objętych 500 osób bezrobotnych, w tym 100
bezrobotnych otrzyma środki na podjęcie własnej działalności
gospodarcze, 320 zostanie skierowanych na staż, dla 20 osób
zostaną utworzone stanowiska pracy w ramach refundacji
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Nie
zapomniano o szkoleniach, skorzysta z nich 90 osób. Nabory do
niektórych programów już się zaczęły.

Dyr. Skwarło zwróciła uwagę, że w bieżącym roku znacznie
zaostrzone zostały kryteria dostępu do projektu systemowego
(piszemy o nim na stronie). – W bieżącym roku doszła między
innymi tzw. młodzież NEET, czyli osoby do 25. roku życia, które
ani się nie uczą, ani nie pracują – poinformowała zebranych dyr.
Skwarło. – Trzeba także spełnić zaostrzone wymagania
dotyczące tzw. wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, czyli
liczby osób podejmujących pracę po zakończeniu programu
i kosztu ponownego zatrudnienia.
Podział środków na aktywizacje odbywa się z uwzględnieniem
zapotrzebowania rynku na określone zawody. – Cieszy fakt, że
wspomniana przez panią dyrektor efektywność form
aktywizacji się poprawia – podsumowała Marta Mordarska,
wiceprzewodnicząca Rady. Jednogłośnie wydana została
pozytywna opinia, wybór form aktywizacji w roku 2014 został
oceniony pozytywnie.
ENERGETYCY POSZUKIWANI
W Nowym Sączu będzie się można kształcić w zawodzie
„technik energetyk”. O pozytywną opinię w sprawie
uruchomienia tego kierunku kształcenia wnioskował dyrektor
Zespołu Szkół nr 4, popularnie zwanego „kolejówką”, Zenon
Ćwik. – Uciekamy od liceum, staramy się poszerzyć oferty, jeśli
chodzi o szkolnictwo zawodowe – informował dyrektor.
Przypomniał, że jego szkoła uruchomiła już kierunek „technik
dróg i mostów kolejowych”, a wszyscy absolwenci tego
kierunku dzięki współpracy z PKP mogą liczyć na zatrudnienie.
Wniosek dyrektora poparła Marta Mordarska. – Są duże
pieniądze na modernizację transportu kolejowego, więc są
i perspektywy dla technika energetyka – przekonywała.
Podobnego zdania był członek Rady Leszek Langer. – Trwają
prace nad uwolnieniem rynku energetycznego. Będą potrzebni
ludzie, którzy o tym rynku co nieco wiedzą – dowodził. Dyrektor
Ćwik wyjaśniał wątpliwości co do niżu demograficznego, jaki
dotyka szkolnictwo. – Niż nas dotyka, ale nie w takim stopniu,
żeby nam zagroził. Do nas przychodzą uczniowie nie tylko z
miasta, ale i z powiatu, a nawet spoza niego – przekonywał.
Ostatecznie Rada pozytywnie zaopiniowała wniosek i nowy
kierunek kształcenia może stać się faktem już w nowym roku
szkolnym.
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Dni Otwarte SUP

13 i 14 stycznia odbyły się na Dni Otwarte
Sądeckiego Urzędu Pracy. Zainteresowani
mogli dowiedzieć się wszystkiego na temat
form wsparcia dla pracodawców i osób
zarejestrowanych w SUP.
W godzinach od 7 do 14 na parterze Sądeckiego
Urzędu Pracy przy ul. Węgierskiej 146 dyżurowali
specjaliści w zakresie wsparcia dla pracodawców
i osób bezrobotnych. Wszyscy zainteresowani
otrzymali wyczerpującą informację na temat usług,
programów i projektów realizowanych przez SUP.
Można było dowiedzieć się między innymi jak
zorganizować staże dla bezrobotnych, jak zatrudnić
bezrobotnego i otrzymać refundację wyposażenia
stanowiska pracy, jakie warunki trzeba spełnić przy
ubieganiu się o dotację na własny biznes. Te kwestie
najbardziej interesują naszych klientów, ale można
było zasięgnąć szczegółowej informacji na każdy temat związany z działalnością SUP. O wyjaśnienie wszelkich wątpliwości
zadbali nie tylko specjalnie oddelegowani pracownicy; na parterze uruchomimy także stoisko z materiałami informacyjnymi.
Informacji można było zasięgnąć także drogą elektroniczną. W czasie Dni Otwartych w godzinach funkcjonował czat
z pracownikami Urzędu, którzy także byli do dyspozycji naszych klientów. Wystarczyło wejść na stronę
www.sup.nowysacz.pl.
Podczas Dni Otwartych zorganizowana była opieka nad dziećmi. Pozwoliło to rodzicom na nieskrępowane załatwienie
spraw w Urzędzie. W całym tygodniu (od 13 do 17 stycznia) godziny pracy Sądeckiego Urzędu Pracy zostały wydłużone do
godz. 17. Po godz. 15 do dyspozycji klientów zainteresowanych usługami SUP był specjalnie oddelegowani pracownicy.
13 stycznia 2014 r. w siedzibie Sądeckiego Urzędu Pracy
odbyła się prezentacja Platformy Usług Elektronicznych
ZUS. Wszyscy zainteresowani mogli w tym czasie założyć
własny elektroniczny profil na PUE. Wystarczyło tylko
przynieść ze sobą dowód osobisty i posiadać adres e-mail.
Uruchomiona przez ZUS Platforma Usług Elektronicznych
to zestaw nowoczesnych usług umożliwiających
załatwienie większości spraw w ZUS przez internet. W ten
sposób nie tylko można uzyskać informacje o ubezpieczeniach, świadczeniach i płatnościach czy sprawdzić
swoje dane zamieszczone na koncie w ZUS, ale także złożyć
wnioski drogą elektroniczną.
Ponadto osoby zainteresowane mogły założyć konto na
platformie usług elektronicznych e-PUAP. Osoby mogły
złożyć także wniosek o założenie profilu zaufanego i potwierdzić tożsamość u pracownika ZUS (to jedna z trzech instytucji w Nowym Sączu uprawniona do tej operacji).
Przypomnijmy, że posiadanie profilu zaufanego jest całkowicie bezpłatne i umożliwia potwierdzanie tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją. Osoby dysponujące profilem zaufanym ePUAP mogą zarejestrować się w Urzędzie
Pracy nie wychodząc z domu.
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BEZROBOCIE W NOWYM SĄCZU

W Nowym Sączu bez zmian
SĄDECKI URZĄD PRACY

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych pozostała w grudniu na podobnym poziomie jak
w poprzednim miesiącu. A nawet minimalnie spadła.

L

iczba bezrobotnych zarejestrowanych w Sądeckim
Urzędzie Pracy w końcu grudnia spadła o 9 osób. To
spadek symboliczny, ale w końcu roku kalendarzowego spodziewamy się raczej wzrostów bezrobocia niż
choćby symbolicznych spadków.
4833 - tyle osób bezrobotnych znajdowało się w ewidencji
Sądeckiego Urzędu Pracy w końcu grudnia 2013 r. To o 9 osób mniej
niż w końcu poprzedniego miesiąca. W analogicznym okresie
ubiegłego roku liczba bezrobotnych była zdecydowanie wyższa
(4928 osób).
Stabilizację liczby bezrobotnych w ewidencji SUP można
tłumaczyć najprościej - stabilizacją na lokalnym rynku pracy. Po
uruchomieniu galerii Trzy Korony poziom bezrobocia wyraźnie
spadł, potem wzrósł na skutek zakończenia prac sezonowych
w budownictwie, rolnictwie i turystyce. W grudniu przedsiębiorstwa nie wykonują większych ruchów kadrowych (zgłoszono
tylko 50 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej). Pewien
wpływ na stabilizację na rynku pracy miały z pewnością święta
i długi weekend. Wzrostu bezrobocia należy się spodziewać
tradycyjnie w styczniu, kiedy dobiegają końca umowy na czas
określony.
W grudniu zarejestrowało się znacznie mniej osób niż w listopadzie (430 wobec 559). Jeśli chodzi o wyłączenia z ewidencji,
pozostały one na podobnym poziomie co w poprzednim miesiącu
(439 wobec 416). W najbardziej interesującej z punktu widzenia
publicznych służb zatrudnienia kategorii “podjęcia pracy
niesubsydiowanej” liczby są niemal identyczne - w grudniu wyłączono z tego powodu 225 osób, w listopadzie 227.
Wyraźnie więcej niż w poprzednim miesiącu zanotowano
podjęć pracy subsydiowanej z Funduszu Pracy. W grudniu było
ich 45 wobec 18 w listopadzie; najwięcej (19) to podjęcia własnej
działalności gospodarczej.
Struktura zarejestrowanych bezrobotnych w Nowym Sączu
(mieście) praktycznie się nie zmienia. Największą grupę zarejestrowanych nadal stanowią bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy (4299 osób). Ich liczba nieznacznie spadła,
ale i tak stanowią prawie 89 proc. ogółu zarejestrowanych; ten
odsetek utrzymuje się na stałym, bardzo wysokim poziomie. Wśród
bezrobotnych w tej kategorii najwięcej (2435) jest osób długotrwale bezrobotnych. Prawo do zasiłku miały 584 osoby, czyli
12,0 proc. ogółu zarejestrowanych. To nieco więcej niż w końcu
poprzedniego miesiąca, ale i tak wskaźnik ten pozostaje na bardzo
niskim poziomie.
Na poziom bezrobocia ma wpływ także aktywizacja bezrobotnych.
Ogółem z różnych form wsparcia korzystało w końcu miesiąca
listopada 390 osób; najwięcej (177) prowadziło własną działalność
gospodarczą, która została podjęta przy wsparciu środków z Funduszu Pracy.

STOPA BEZROBOCIA W NOWYM SĄCZU
W końcu listopada 2013 r. (ostatnie dane GUS) stopa
bezrobocia rejestrowanego w mieście Nowym Sączu
wyniosła 10,8 proc. i w porównaniu ze stanem z końca
października wzrosła o 0,3 punktu proc. To pierwszy (i spodziewany) wzrost poziomu bezrobocia w naszym mieście od
9 miesięcy. W analogicznym okresie ubiegłego roku stopa
bezrobocia w naszym mieście była niemal identyczna,
wynosiła 10,7 proc.
STOPA BEZROBOCIA M. NOWYM SĄCZU (%)
Źródło: GUS

Stopa bezrobocia w Nowym Sączu jest o 0,6 punktu procentowego niższa niż w Małopolsce i o 2,4 punktu proc.
niższa niż w kraju. Poziom bezrobocia w naszym mieście jest
w dalszym ciągu najniższy w podregionie nowosądeckim, obejmującym byłe województwo nowosądeckie.
Najbliższy Nowemu Sączowi poziom bezrobocia notują powiaty gorlicki i tatrzański (13,9 i 13,8 proc.). Najwyższą
stopę bezrobocia po raz kolejny zanotowano w powiatach
limanowskim i nowosądeckim ziemskim (18,5 i 17,2 proc.).
Największy wzrost stopy bezrobocia, o 0,6 punktu proc.,
zanotowano w powiecie nowotarskim.
Liderem, jeśli chodzi o poziom bezrobocia w Małopolsce
cały czas pozostaje miasto Kraków (6,0 proc., bez zmian
w stosunku do października). Porównywalny z Nowym
Sączem pod względem potencjału gospodarczego Tarnów
zanotował w listopadzie stopę bezrobocia na poziomie 10,1
proc., identycznie jak w poprzednim miesiącu.
Wzrost stopy bezrobocia w miesiącach zimowych jest
zjawiskiem cyklicznym i z dużą dozą prawdopodobieństwa
można się go spodziewać także i w tym roku. Specjaliści
rynku pracy uważają jednak, że zjawisko to będzie miało
łagodniejszy charakter niż w latach ubiegłych.
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W strukturze także bez zmian

W strukturze bezrobotnych zarejestrowanych w SUP zmieniło się niewiele. Nadal
najwięcej jest sprzedawców i techników ekonomistów.

K

oniec roku stanowi okazję do pogłębionej analizy
statystycznej. Wiele mówiąca jest z pewnością
struktura bezrobotnych zarejestrowanych w SUP
ze względu na zawody i specjalności.
Najliczniej reprezentowaną grupą w ewidencji SUP są według
stanu na koniec ubiegłego roku są bezrobotni bez zawodu (885
osób, 18,3 proc. ogółu zarejestrowanych). Tu się nic nie
zmieniło w stosunku do ubiegłego roku, w dalszym ciągu
pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby bez konkretnego fachu.
Warto zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy osobami bez zawodu
i kolejnymi grupami zawodowymi - jest bardzo duża.
Na szczycie listy zawodów najliczniej reprezentowanych w ewidencji bezrobotnych niezmiennie od lat znajdują się sprzedawcy
(289 osób) i technicy ekonomiści (194 osoby). Inne zawody
są reprezentowane zdecydowanie rzadziej. Tak duża liczba zarejestrowanych sprzedawców wynika ze znacznej fluktuacji na stanowiskach sprzedawcy i szerzej biorąc w ogóle w handlu - wiele osób
pracę podejmuje, ale i wiele traci. Co ciekawe, w związku z uruchomieniem nowych centrów handlowych w Nowym Sączu moglibyśmy się spodziewać, że liczba bezrobotnych sprzedawców
znacząco spadnie. Nic takiego się nie stało, liczba ta spadła
zaledwie o 7 osób. Obecność techników ekonomistów nie jest
zaskoczeniem, to ciągle odczuwalne skutki nadmiernego
kształcenia w tym zawodzie i niedostatku ofert pracy na rynku.
Następne miejsca na liście zajmują zawody, co może zaskakiwać,
poszukiwane na rynku pracy - mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, krawiec, ślusarz, murarz. Wpływ na ten stan
rzeczy mogą mieć czynniki sezonowe (murarz), niedostateczne
kompetencje na współczesnym rynku pracy (ślusarz), spowolnienie w branży (kucharz, murarz) czy też szara strefa
gospodarki, gdzie lokowane są nowe miejsca pracy. W porównaniu
z rokiem ubiegłym przybyło mechaników pojazdów samochodowych (o 29 osób), a ubyło murarzy (o 20 osób; profesje te
zamieniły się miejscami na liście). Generalnie jednak od lat
następują tylko drobne przesunięcia, struktura bezrobocia w Nowym Sączu ma bardzo stabilny charakter.
Struktura bezrobotnych wg wieku- stan w końcu grudnia 2013

Analizując strukturę bezrobotnych ze względu na posiadane
kwalifikacje zawodowe (to nie to samo, co zawody) zauważymy, że
najliczniej reprezentowana jest sekcja “handel hurtowy i detaliczny” (1167 osób) oraz “przetwórstwo przemysłowe” (698 osób).
Tu także struktura bezrobocia jest bardzo stabilna.
Najliczniejsza grupa osób bezrobotnych (988 osób) pozostaje bez
pracy od 6 do 12 miesięcy. W końcu września 2013 roku (tej
analizy dokonuje się w odstępach kwartalnych) było tak samo.
Podobnie jest w odniesieniu do wieku osób zarejestrowanych.
Najliczniejszą grupę stanowią bezrobotni w wieku od 25 do 34 lat
(1558 osób). W strukturze bezrobotnych wg wykształcenia
dominują dwie grupy: bezrobotni z wykształceniem policealnym
i średnim zawodowym (1292 osoby) i zasadniczym zawodowym
(1285 osób). W porównaniu do stanu sprzed trzech miesięcy
zwiększył się udział osób po szkołach zawodowych. Może to
wskazywać na wzrost wymagań pracodawców jeśli chodzi o wykształcenie. Może na to wskazywać także fakt, że zmniejszyła się
(o 29 osób) liczba bezrobotnych z wykształceniem wyższym.
Ostatnią analizowana strukturą jest staż pracy. Najwięcej
zarejestrowanych bezrobotnych legitymuje się stażem pracy od 1
do 5 lat (1048). Tu także nie nastąpiły istotne zmiany w stosunku
do stanu sprzed trzech miesięcy.
Podsumowując: w strukturze bezrobotnych w Nowym Sączu od
czasu ostatniego badania nie nastąpiły istotne zmiany.

Struktura bezrobotnych wg zawodów
Bez zawodu

885

Sprzedawca

289

Technik ekonomista

194

Mechanik pojazdów samochodowych

122

Kucharz

112

Krawiec

104

Ślusarz

102

Murarz

98

Technik budownictwa

95

Technik mechanik

85

Fryzjer

60

Stolarz

56

Robotnik budowlany
Specjalista ds. marketingu i handlu
Źródło: SUP

Technik prac biurowych

53
52
50
Źródło: SUP
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BEZROBOCIE W POLSCE

Nie tak źle, jak miało być

W

listopadzie 2013 roku zanotowano w Polsce
wzrost zarówno liczby bezrobotnych, zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, jak
i stopy bezrobocia - informuje Główny Urząd Statystyczny.
Wzrost bezrobocia jesienią jest zjawiskiem cyklicznym;
w tym roku nastąpiło ono później niż zwykle.
2 116 tys. - tyle osób zarejestrowanych jako bezrobotne
znajdowało się w ewidencji powiatowych urzędów pracy wg stanu
na koniec listopada 2013. To o 40,9 tys. osób więcej niż w końcu
października i o 57,9 tys. osób więcej niż w analogicznym okresie
ubiegłego roku.
W stosunku do poprzedniego miesiąca wzrost liczby
bezrobotnych zanotowano we wszystkich województwach.
Najbardziej znaczący wzrost (o 3,1 proc.) miał miejsce
w województwie warmińsko - mazurskim, które od dłuższego czasu
znajduje się na czele regionów z najwyższym wskaźnikiem
bezrobocia. W porównaniu do stanu w analogicznym okresie
ubiegłego roku liczba bezrobotnych wzrosła w czternastu
województwach, najbardziej w świętokrzyskim.
Stopa bezrobocia liczona jako procentowy udział liczby
bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnej zawodowo
wyniosła w końcu listopada 13,2 proc., i była o 0,2 punktu proc.
wyższa niż w końcu października. W porównaniu do stanu w końcu
listopada 2012 stopa bezrobocia wzrosła o 0,3 punktu proc.
Najniższą stopę bezrobocia ponownie zanotowano w województwie
wielkopolskim (9,5 proc.) i mazowieckim (11,0 proc.), najwyższą
we wspomnianym warmińsko - mazurskim (21,1 proc.) i kujawsko pomorskim (17,8 proc.). Małopolska z bezrobociem na poziomie
11,4 proc. (wzrost o 0,2 punktu proc.) nadal zajmuje czwarte
miejscu w kraju (por. grafikę).

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało wstępne
dane na temat stopy bezrobocia w grudniu 2013 roku.
Według informacji z powiatowych urzędów pracy stopa
bezrobocia w końcu grudnia wyniosła 13,4 proc. - Jeszcze
na początku ubiegłego roku ekonomiści prog- nozowali, że
może to być nawet 14 - 15 proc. - podkreśla Ministerstwo.
Stopa bezrobocia jest o 0, 2 punktu procentowego wyższa
niż w poprzednim miesiącu i taka sama, jak w końcu roku
2012. - To najniższy wzrost wskaźnika bezrobocia w grudniu
od 2008 roku - podkreśla MPiPS.
W urzędach pracy w końcu grudnia zarejestrowanych było
2 157,9 tys. osób bezrobotnych. W porównaniu do listopada
ich liczba wzrosła o 41,8 tys. Grudniowy wzrost był
zdecydowanie słabszy niż w ubiegłym roku. Wówczas w grudniu przybyło 78,7 tys. bezrobotnych. - Daje to nadzieję, że
najgorsze na rynku pracy jest już za nami i nadchodzi
wyczekiwane od miesięcy ożywienie - tak skomentował dane
minister pracy i polityki społecznej Władysław KosiniakKamysz.

Źródło: GUS

Na uwagę zasługują także dane o liczbie zgłoszonych
ofert pracy. W grudniu pracodawcy zgłosili do urzędów pracy
46 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.
To o 28 proc. więcej niż rok temu. - W całym 2013 roku
urzędy pozyskały 874 tys. ofert pracy i aktywizacji zawodowej, o 87 tys. więcej niż w 2012 roku - podkreśla
Ministerstwo w opublikowanym komunikacie.
Ostateczne dane o poziomie wskaźników bezrobocia,
w tym stopy bezrobocia w powiatach, zostaną opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny w końcu
stycznia bieżącego roku. Zapowiadane przez ekonomistów
ożywienie w gospodarce może się przełożyć na wzrost
zatrudnienia i spadek bezrobocia. W statystykach spadek
bezrobocia widoczny jest cyklicznie wiosną.
10,9 proc. - tyle wyniosła wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Unii Europejskiej
w końcu listopada 2013 r. - bez zmian od maja.
Bezrobocie w strefie euro wyniosło 12,1 proc.,
także bez zmian. Bez pracy jest w Unii ponad
26,5 mln ludzi, w tym ponad 19,2 mln w strefie euro. Najniższą
stopę bezrobocia nadal notuje Austria (4,8 proc.) i Niemcy (5,2
proc.); najgorzej jest w Grecji (27,4 proc.) i Hiszpanii (26,7
proc.). Poziom bezrobocia w Polsce liczony wg metodologii
Eurostatu - 10,2 proc. (bez zmian). Polska plasuje się pod
względem poziomu bezrobocia mniej więcej w środku
europejskiej stawki.
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Nie tylko odbyć staż

- Dzięki stażowi pojawiła się okazja dopracować to, co umiałam wcześniej zdradza jedna z uczestniczek programu. Efekt? Umowa o pracę na rok i uzasadniona nadzieja na jej przedłużenie.

T

o nie ulega wątpliwości. Ze
wszystkich programów rynku
pracy największą popularnością cieszą się staże zawodowe.
Decyduje o tym kilka czynników.
Stażyści mogą nabyć tak pożądane na
rynku umiejętności praktyczne i doświadczenie zawodowe bez nawiązywania
stosunku pracy z pracodawcą. Ci ostatni
mają czas i możliwość wyszkolenia
potencjalnego pracownika i sprawdzenia
jego predyspozycji do zatrudnienia na
określonym stanowisku.
OD CZEGOŚ ZACZĄĆ
Jedną z kilkudziesięciu sądeckich firm,
z którą Sądecki Urząd Pracy podpisał
umowę na realizację staży jest spółka
Centrum, właściciel hotelu Beskid w Nowym Sączu. Szef gastronomii w rzeczonym obiekcie podkreśla znaczenie
nabywania przez stażystów praktycznych
umiejętności. - Czasami przychodzą do
nas ludzie bez żadnego doświadczenia,
czasami tacy, którzy jeszcze w ogóle nie
pracowali - zdradza. Staż jest okazją,
żeby w CV pojawiła się wzmianka o posiadaniu praktyki w określonym zawodzie. Najlepiej (i Sądecki Urząd Pracy
uważa to za istotę tego programu), żeby
stażyści po zakończeniu stażu podejmowali w tej samej instytucji stałą
pracę.
DALEJ SIĘ STARAM

Restauracja w hotelu “Beskid”

Pani Urszula pracuje w kuchni (”na
kuchni”, jak się mówi w żargonie
gastronomicznym). Zajmuje się przygotowaniem potraw, a zakres jej obowiązków jest bardzo szeroki. Przeszła
niełatwy staż. - U nas stażyści mają dużo
nauki - podkreśla kierownik hotelowej
gastronomii. - Pracują od śniadań po
kolacje, przy imprezach okolicznościowych i wszystkich innych. Muszą
znać się na wszystkim, od przyjęcia
towaru aż do produkcji potraw i rozliczenia - wymienia.
ŁATWO NIE JEST

Tak jak pani Urszula, która po
zakończeniu stażu w hotelu Beskid
otrzymała propozycję pracy. - Jestem
bardzo zadowolona, że udało mi się
zostać po stażu - nie kryje pani Urszula. W czasie stażu dużo się nauczyłam,
byłam chętna do pracy. I dalej się
staram!

Pani Urszula nie ukrywa, że ta praca nie
jest łatwa. To bardzo ciężkie zajęcie zdradza. - Ale lubię to robić i nie było
trudno się zaadaptować. Dzięki stażowi
pojawiła się okazja dopracować to, co już
umiałam - dodaje.

Pani Urszula podkreśla, że efektywny
staż to taki, gdzie pracodawca (a mówiąc
precyzyjnie organizator stażu) i stażysta
widzą wspólny cel. - Dużo zależy od
pracodawcy, ale od stażysty także przekonuje pani Ula. - Jeśli ktoś
przychodzi tylko ot tak, odbyć staż, to nic
z tego nie będzie.

Uczyć trzeba się przez całe życie
w każdym fachu, także w gastronomii. Kuchnia stale się zmienia - tłumaczy pani
Urszula. - Pojawiają się nowe potrawy, są
coraz bardziej egzotyczne przyprawy
i dekoracje - zdradza. Bez rzetelnej
praktyki w tym zawodzie, bez nabycia
doświadczenia o pracę trudno.

Pani Ula taką szansę dostała. Od
1 grudnia ma umowę na rok. - To jest
etat, a nie umowa - zlecenie - podkreśla
kierownik. I dodaje z przekonaniem: Według mojej oceny pani Ula nadaje się
do przedłużenia umowy po jej upływie .
Ciągłość pracy w kuchni jest ważna. Była zmiana karty dań, a ja się we
wszystkim orientuję, bo jestem od
początku - podkreśla pani Urszula.
Wszystko wskazuje na to, że ciągłość
zostanie zachowana.
Obydwoje poskreślają, że są bardzo
zadowoleni ze współpracy z Sądeckim
Urzędem Pracy. Na dłuższą rozmowę
i pamiątkowe zdjęcia nie ma czasu - na
kierownika czekają klienci, na panią
Urszulę przygotowanie posiłków do
hotelowej restauracji. Ważne, że w tym
przypadku staż spełnił swój cel.

470 - tyle osób bezrobotnych skorzystało ze
staży zorganizowanych
przez SUP w roku 2013
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Nasi najlepsi w kraju
Nauczyciele i uczniowie z Technikum Zawodowego nr 7 udowodnili, że w prowincjonalnym mieście też może się coś udać.
a przełomie starego i nowego roku wypada życzyć
sobie wszystkiego najlepszego i złe wiadomości
omijać. Tak też uczynimy i skupimy się na kilku
sukcesach, bynajmniej nie naciąganych.

N

uczelnie trafiło tą drogą do uczniów technikum. Nagrodę wręczyła
dyrektorowi szkoły minister oświaty Joanna Kluzik - Rostkowska.
Uroczystość odbyła się 15 stycznia w warszawskim Centrum Nauki
Kopernik.

Jest pozwolenie na budowę obwodnicy północnej
Nowego Sącza. Decyzja w tej sprawie (z rygorem
natychmiastowej wykonalności) została ogłoszona 30
grudnia ubiegłego roku, a podający ją radnym prezydent
Ryszard Nowak otrzymał brawa. - Wprawdzie to 30 grudnia, ale zdążyliśmy jeszcze przed końcem roku. Z dużym
wysiłkiem naszych służb ratuszowych i bez udziału żadnego posła. Nie chciałbym, aby ktoś się tym chwalił, nie
mając w tym najmniejszego udziału – powiedział prezydent Nowak.

Sukces świętowano bardzo hucznie. Odegrano hymn
wszystkich zwycięzców - “We are the Champions” zespołu Queen,
odwołano wszystkie kartkówki i skonsumowano tort z napisem
“Najlepsze technikum w Polsce Technikum Elektryczne”. - Długo by
wymieniać wszystkich, którzy się do tego przyczynili, bo tak
naprawdę przyczynił się każdy, kto w tej szkole pracuje, kto w tej
szkole się uczy i ktokolwiek jest z tą szkołą związany - powiedział
dyr. Szarek. Gratulujemy i cieszymy się, że sądeckie szkolnictwo
o profilu technicznym ma tak dobrą markę - im więcej dobrych
fachowców, tym cieńsza ewidencja bezrobotnych.

Inwestycja obejmuje budowę odcinka drogi o długości 2 km od
skrzyżowania ul. Tarnowskiej z ul. Witosa na terenie miasta
Nowego Sącza do ul. Marcinkowickiej wraz z estakadą nad rzeką
Dunajec oraz innymi obiektami inżynierskimi tj. drogami
dojazdowymi, kanalizacją deszczową, oświetleniem ulicznym oraz
przebudową sieci uzbrojenia terenu, kolidującymi z inwestycją. 23
stycznia w Krajowej Izbie Odwoławczej zapadła decyzja o oddaleniu skargi jednej z firm, która nie została wybrana w przetargu.
Tym samym w sensie formalnym nic nie stoi na drodze do rozpoczęcia inwestycji.

Spółka Miasteczko Multimedialne otrzymała (31 grudnia, w ostatnim możliwym terminie) pozwolenie na użytkowanie budynku parku technologicznego MMC Brainville
przy ul. Myśliwskiej w Nowym Sączu. Decyzja została
wydana z uwagami, ale jak zapewnia zarząd spółki, usterki
są łatwe do usunięcia. Niedotrzymanie (kolejnego już)
terminu zakończenia prac budowlanych przy MMC
Brainville wiązałoby się z koniecznością zwrotu przez
spółkę około 100 milionów zł dotacji.

Technikum Zawodowe nr 7 z Zespołu Szkół Elektryczno Mechanicznych im. gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu
zajęło pierwsze miejsce w rankingu szkół miesięcznika
“Perspektywy”. Szkoła od lat plasowała się na czołowych
miejscach w kraju, a w tym roku wygrała.

Przedsięwzięcie okrzyknięto “sądeckim Hollywood”, z czym
polemizują przedstawiciele spółki. W wywiadzie dla Dobrego
Tygodnika Sądeckiego prezes Małgorzata Szostkiewicz i wiceprezes
Tadeusz Węgrzyński twierdzą, że określenie to ukuli niezbyt
zorientowani dziennikarze, a całe przedsięwzięcie ma dużo szerszy
charakter. W parku ma na przykład funkcjonować jedna z największych i najnowocześniejszych serwerowni w kraju i inkubator
przedsiębiorczości. Przypomnijmy, że Sądecki Urząd Pracy
organizował już kilka naborów informatyków do pracy w firmach zainteresowanych współpracą z MMC Brainville. Zakończenie
projektu musi nastąpić najpóźniej 31 sierpnia bieżącego roku, a całe przedsięwzięcie musi funkcjonować na zasadzie non profit przez
20 lat.
I jeszcze jeden sukces, z pewnością nie tak efektowny,
ale mała rzecz też może cieszyć. Na remontowanym sądeckim dworcu PKP (a właściwie w jego pobliżu) udało się
uruchomić kasę biletową.

Fot. zrzut z ekranu www.zsem.edu.pl

W rankingu brane są pod uwagę cztery kryteria: matura z przedmiotów obowiązkowych, matura z przedmiotów dodatkowych,
wyniki egzaminu zawodowego i sukcesy w olimpiadach
przedmiotowych. Kadra placówki z dyr. Wincentym Szarkiem na
czele podkreśla, że źródłem sukcesów była nie tylko wysoka
zdawalność matur, ale i najlepsze w kraju wyniki egzaminów
zawodowych. Uczniowie “elektryka” z sukcesami startowali także
na olimpiadach przedmiotowych, aż 15 indeksów na wyższe

Nareszcie skończą się zgryźliwe uwagi podróżnych na dworcu
w Krynicy, gdzie na zamkniętej kasie mogli przeczytać: “Kasa
nieczynna. Najbliższa czynna kasa w Tarnowie.” Jest lepiej, teraz
najbliższa czynna kasa oddalona jest już tylko o 34 kilometry.
Niestety, remont dworca się opóźnia z powodu konieczności
wykonania nieprzewidzianych prac. Finał ma nastąpić w III
kwartale bieżącego roku.
Wyłącznie sukcesów w nowym roku życzy SRP.

PROJEKTY PARTNERSKIE
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Rusza Akademia młodych
Kiedy zachęcać młodych ludzi do bardziej aktywnego angażowania
się w życie społeczne? Najlepiej już w szkole.

A

kademia Młodego Samorządowca rozpoczyna nabór
chętnych do udziału w zajęciach. Uczestnicy będą mieli
okazję wzięcia udziału między innymi w specjalistycznym kursie języka angielskiego, warsztatach medialnych i dziennikarskich, jak również skorzystać z możliwości
odbycia konsultacji indywidualnych z pedagogami, psychologiem i prawnikiem.
Oferta kierowana jest do osób między 15. a 24. rokiem życia,
mieszkających na terenie miasta Nowego Sącza (gimnazjaliści,
licealiści, studenci). Projekt ma zachęcić młodych ludzi do
aktywności społecznej i podejmowania wyzwań na arenie
samorządowej.
Akademia jest kolejnym modułem projektu systemowego „Twoja
AKTYWNOŚĆ szansą na sukces!”, realizowanego przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem Rodzicielstwa Zastępczego „BETLEJEM” w
Nowym Sączu. Inicjatorką przedsięwzięcia jest Marta Mordarska,
Pełnomocnik Prezydenta Nowego Sącza ds. Społecznych.
Udział w Projekcie to szansa na wymierne korzyści :

• podniesienie motywacji i zachęta do podejmowania aktywności
oraz angażowania się w życie społeczne,
• rozwijanie wiedzy i umiejętności procentującej w przyszłości,
• umożliwienie zdobycia cennego doświadczenia,
• pomoc w rozpoznaniu swoich mocnych i słabych stron, a także
budowania poczucia własnej wartości ,
• otrzymanie wsparcia na drodze dokonywania ważnych wyborów
życiowych (szkoła? zawód ? praca?),
• stworzenie szansy twórczego spędzania czasu wolnego przez
młodych ludzi, rozwijania pasji i zdolności,
• zwiększenie pewności i wiary we własne możliwości, niezbędnych czynników w rozwoju zawodowym,
• zawarcie nowych, ciekawych znajomości, a może nawet trwałych przyjaźni.
W ramach modułu w zależności od potrzeb uczestnicy będą mieli
okazję wzięcia udziału między innymi w specjalistycznym kursie
języka angielskiego, warsztatach medialnych i dziennikarskich, jak
również skorzystać z możliwości odbycia konsultacji indywidualnych z pedagogiami, psychologiem, czy też prawnikiem.
Z pewnością nie zabraknie także zajęć realizowanych wyjazdowo.
Organizatorzy jednocześnie gwarantują, że:

• zajęcia będą prowadzone przez profesjonalną kadrę szkolącą
posiadającą odpowiednie przygotowanie merytoryczne i bogate
doświadczenie,
• każdemu uczestnikowi zostaną zapewnione przydatne materiały dydaktyczno – pomocnicze,
• w trakcie zajęć serwowane będą poczęstunki,
• osoby silnie zmotywowane mogą liczyć na dodatkowe korzyści.
Wszystkie planowane szkolenia i aktywności będą w pełni dostosowywane do potrzeb oraz oczekiwań uczestników.

Nabór chętnych odbywać się będzie codziennie w dniach 20
stycznia – 5 lutego br. (w dni robocze) w godzinach 12:00 –
16:00 przy ul. Jagiellońskiej 14 (I piętro). Organizatorzy
zapewniają ponadto możliwość umówienia indywidualnego
spotkania.
Szczegółowe informacje dostępne w biurze projektu przy ul.
Jagiellońskiej 14 (I piętro), za pośrednictwem poczty e-mail:
projekt.betlejem@poczta.fm, na stronach internetowych
www.stowarzyszeniebetlejem.pl, www.kamienicezhistoria.pl oraz
pod numerem tel. 883 281 001.
Moduł „Akademia Młodego Samorządowca” będzie trwał ok. 4
miesięcy. Każda osoba kończąca udział w projekcie otrzyma
certyfikat, stanowiący
przydatne uzupełnienie dokumentów
aplikacyjnych (CV, listy motywacyjne, podanie o pracę, podanie
o przyjęcie na uczelnię wyższą, itp.). Całkowite koszty udziału
w projekcie są pokrywane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPRASZAMY!

SĄDECKI URZĄD PRACY

JESTEŚ OSOBĄ BEZROBOTNĄ I CHCESZ
UNIKNĄĆ KOLEJKI PRZY REJESTRACJI?

ZAREJESTRUJ SIĘ PRZEZ INTERNET!
W tym celu:
1. wejdź na stronę www.sup.nowysacz.pl

2. kliknij w napis “elektroniczna rejestracja”
na żółtym pasku
3. wypełnij formularz

