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18 lutego odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia dla Miasta Nowego Sącza.
Gremium, któremu przewodniczy prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak, pozytywnie zaopiniowało
działania Sądeckiego Urzędu Pracy w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i
aktywizacji zawodowej.
KONIECZNOŚĆ WSPARCIA
Stanisława Skwarło, dyrektor SUP, przedstawiła zebranym sytuację na lokalnym rynku pracy. Zwróciła
uwagę między innymi na coraz mniejszy procent bezrobotnych, którzy mają prawo do zasiłku (w końcu
grudnia 2013 roku było to tylko 12 % ogółu zarejestrowanych). Dyrektor Skwarło zwróciła uwagę, że
Nowy Sącz w dalszym ciągu jest miastem o znacznej dynamice przedsiębiorczości. Liczba
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych zwiększyła się w roku 2012 (ostatnie dane GUS) w
stosunku do roku 2011 o 161 podmiotów. Minimalnie wzrosła także liczba zatrudnionych.
W październiku ruszyła galeria Trzy Korony i to miało znaczenie dla liczby wyłączeń z ewidencji – mówi
dyr. Stanisława Skwarło. Z prawej Marta Mordarska.
Dyrektor SUP przedstawiła także bieżące dane dotyczące poziomu bezrobocia w mieście Nowym Sączu.
Według stanu w końcu grudnia 2013 roku stopa bezrobocia w naszym mieście wynosiła 10,8% i była
zdecydowanie niższa niż w całym podregionie nowosądeckim i w kraju. Ma to swoje skutki – w 2014
roku miasto otrzyma mniej w ramach algorytmu, a Sądeckiemu Urzędowi Pracy trudniej niż urzędom z
powiatów dotkniętych wyższym bezrobociem pozyskiwać dodatkowe środki na aktywizację. Mimo to
środki unijne przyznane SUP będą w tym roku o ponad 2,2 mln złotych większe niż w roku ubiegłym.
W prezentacji znalazło się miejsce na przedstawienie liczby wyłączeń z ewidencji SUP. – W październiku
ruszyła galeria Trzy Korony i to miało znaczenie dla liczby wyłączeń z ewidencji – wyjaśniła dyrektor
Skwarło. Przypomniała, że najwięcej wyłączeń (ponad 44%) spowodowanych było podjęciem pracy
niesubsydiowanej. Pani dyrektor zwróciła także uwagę na wzrost liczby ofert pracy zgłoszonych do SUP.
W roku 2013 było ich 2 175, o 520 więcej niż w roku poprzednim. Najwięcej, ponad 300, to oferty dla
sprzedawców, co także miało związek z uruchomieniem nowej galerii handlowej.
Teresa Połomska, zastępca dyrektora SUP ds. rynku pracy, przypomniała strukturę wydatków na
aktywizację w roku ubiegłym. Ponad 43,5% przeznaczonych zostało na staże zawodowe dla osób
bezrobotnych; skorzystała z nich prawie połowa ogółu aktywizowanych. Ogółem aktywizacją objętych
zostało 1 056 osób, o ponad 200 więcej niż w roku 2012. Ogółem na aktywizację wydano ponad 9,6 mln
złotych, czyli ponad połowę ogółu wydatków.
Przypomnijmy, że ponad 60% środków na aktywizację osób bezrobotnych w ubiegłym roku zostało
pozyskanych ze źródeł poza algorytmem, czyli kwoty przypadającej Nowemu Sączowi na podstawie
poziomu bezrobocia w stosunku do liczby mieszkańców.
Teresa Połomska wspomniała także o dotacjach na podjęcie własnej działalności gospodarczej.
W ubiegłym roku na tę popularną formę aktywizacji przeznaczono jedną trzecią ogółu środków na
aktywizację. – Coraz częściej napotykamy na przypadki, że osoby, które podjęły działalność w oparciu o
nasze środki, prowadzą ją 7, 8 lat. A 90% prowadzi działalność co najmniej dwa lata – powiedziała
Teresa Połomska. Przypomnijmy, że osoby otrzymujące środki na podjęcie działalności gospodarczej
muszą ją prowadzić co najmniej rok, inaczej dotację trzeba zwrócić.
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Informacje o działalności SUP w roku ubiegłym podsumowała Marta Mordarska. - Aktywność
Sądeckiego Urzędu Pracy jest wysoka, pozyskiwanie środków również, na ile pozwalają czynniki
zewnętrzne – powiedziała wiceprzewodnicząca Rady. – Mamy stosunkowo niski odsetek osób
korzystających z pomocy społecznej i osób bezrobotnych i to jest powód, dla którego jesteśmy
wykluczeni z części konkursów ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej –
dodała Marta Mordarska.
PLAN DZIAŁAŃ
Plan działań na rok 2014 został przez Radę pozytywnie oceniony już na poprzednim posiedzeniu i na
teraz wrócono tylko do jego najważniejszych założeń. – Nadal powinniśmy kierować wsparcie do osób
długotrwale bezrobotnych i z kategorii bezrobocia rodzinnego – zaznaczyła Teresa Połomska. – W
projekcie systemowym PO KL „Samozatrudnienie Umiejętności Praca" mamy małe możliwości manewru
ze względu na zaostrzenie kryteriów dostępu – dodała. Przypomnijmy, że projekt skierowany jest w
pierwszej kolejności do osób bezrobotnych w wieku do 25. i powyżej 50. roku życia, młodzieży z
kategorii NEET (nie uczącej się i niepracującej) oraz osób, które utraciły zatrudnienie w instytucjach
sektora oświaty.
Podobnie jak w latach ubiegłych, najwięcej osób (480) zaplanowano skierować na staże. Własną
działalność gospodarczą dzięki dotacji z SUP będzie mogło podjąć 120 osób. Urząd zamierza pozyskać
1700 ofert pracy. – Złożyliśmy wstępne zapotrzebowanie na 1,2 mln złotych koniecznych do
sfinansowania nowych instrumentów (między innymi bonów stażowych i migracyjnych oraz
dofinansowania pierwszej pracy i zatrudnienia osób w wieku 50+ - red.), które zostaną wprowadzone
nowelizacją ustawy O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – dodała wicedyrektor Połomska.
Ustawa jest obecnie procedowana w sejmie.
Łączna kwota Funduszu Pracy z przeznaczeniem na aktywizację osób bezrobotnych, jaką przyznano
samorządowi Nowego Sącza, wynosi ponad 7,2 mln złotych. – Plan działań na rok bieżący został
opracowany w oparciu o wyniki analiz i możliwości finansowe – podsumowała Teresa Połomska. – Spora
część tych środków powinna zostać przeznaczona na wsparcie podejmowania działalności gospodarczej
– zaznaczyła Marta Mordarska. Program wsparcia dla osób, które chcą wyjść z bezrobocia tworząc sami
dla siebie miejsce pracy ciągle jest bardzo skuteczny i popularny.
PROGRAM SPECJALNY
Program specjalny „Re-aktywacja" skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych z terenu miasta
Nowego Sącza. Statystyka pokazuje, że takich osób w ewidencji bezrobotnych Sądeckiego Urzędu Pracy
przybyło: w końcu grudnia 2012 roku stanowili oni 45,8% ogółu zarejestrowanych, a w końcu grudnia
ubiegłego roku 50,4%, czyli o 4,6 punktu procentowego więcej.
Programem objętych zostanie 20 osób długotrwale bezrobotnych, czyli takich, którzy znajdują się w
rejestrze urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat. Stosowane
wobec nich usługi lub/i instrumenty okazały się niewystarczające w powrocie na rynek pracy.
Aktywizacją objęte zostaną w pierwszej kolejności osoby w wieku do 30. roku życia, osoby bez
wykształcenia średniego i doświadczenia zawodowego. W ewidencji SUP jest ich procentowo najwięcej.
Program zakłada organizację sześciomiesięcznych staży zawodowych dla 16 osób. Staże poprzedzone
będą pośrednictwem pracy, poradnictwem zawodowym oraz badaniami lekarskimi. Programy specjalne
umożliwiają wsparcie w postaci tzw. elementów specyficznych spoza katalogu usług i instrumentów
rynku pracy określonych w ustawie. Tym specyficznym elementem będą warsztaty psychomotywacyjne
dla bezrobotnych. Pracodawcy, u których uczestnicy programu odbywali staż, za zatrudnienie stażysty
na okres minimum trzech miesięcy otrzymają jednorazową kwotę, tzw. wsparcie na zatrudnienie.
Cztery osoby będą mogły podjąć działalność gospodarczą w oparciu o dotację przyznaną przez Sądecki
Urząd Pracy. Początkujący przedsiębiorcy także mogą liczyć na finansowe „wsparcie na starcie". Koszt
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całego programu wyniesie ponad 246 tys. złotych, co stanowi jedną dziesiątą środków Funduszu Pracy w
ramach tzw. algorytmu przyznanych Nowemu Sączowi na rok bieżący. Rada Zatrudnienia jednogłośnie
pozytywnie zaopiniowała realizację programu. – Wypada pochwalić Sądecki Urząd Pracy za
podejmowanie wyzwań projektowych i poszukiwanie środków wszędzie, gdzie to jest możliwe –
podsumowała Marta Mordarska, wiceprzewodnicząca Rady.
W programie spotkania znalazło się również zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia w Zespole
Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej. Uruchomienie kierunku kształcenie w zawodzie „technik
technologii żywności" zostało zaopiniowane pozytywnie.
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