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Aktywnie i efektywnie walczymy z bezrobociem
Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach na
realizację programów dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2012
roku pozyskał 10.187 tys. zł.
Źródła:
• 4.282 tys. zł – środki przyznane decyzją Ministra
Pracy i Polityki Społecznej na podstawie algorytmu,
• 2.305,2 tys. zł – środki przyznane na realizacje projektu systemowego pt. „Z Nami łatwiej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, (umowy stażowe – 189 osób,
dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 50 osób),
• 3.599,8 tys. zł – dodatkowe środki finansowe przyznane z Rezerwy Ministra, z czego:
• 473,1 tys. zł – (decyzja koniec lipca br.) z przeznaczeniem na usuwanie skutków gradobicia na
terenie gminy Bisztynek, poprzez finansowanie zatrudnienia 30 osób bezrobotnych, w ramach robót
publicznych w okresie od sierpnia do listopada, jednorazowe środki dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 8 osób oraz
dotacje dla pracodawców na wyposażenie/doposażenie dodatkowych miejsc pracy – 5 stanowisk.
• 2.626,7 tys. zł - (decyzja koniec sierpnia br.) z przeznaczeniem na realizacje programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej bezrobotnych:
- do 30 roku życia – 1.249 tys. zł. (112 osób do
zaktywizowania w ramach: prac interwencyjnych, staży, szkoleń, dotacji dla osób bezrobotnych i pracodawców),
- powyżej 50 roku życia – 833,5 tys. zł (106 osób
do zaktywizowania w ramach: prac interwencyjnych, robót publicznych, staży, szkoleń, dotacji dla osób bezrobotnych i pracodawców),
- znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy - 544,2 tys. zł (42 osoby długotrwale
bezrobotne do zaktywizowania w ramach:
prac interwencyjnych, szkoleń, dotacji dla
osób bezrobotnych i pracodawców),
• 500,0 tys. zł (decyzja koniec września br.) –
z przeznaczeniem na aktywizację osób bezrobotnych w ramach udzielonych dotacji (środki na sfinansowanie 25 miejsc pracy, tj. dla 15 osób bezrobotnych poprzez udzielenie jednorazowo środków finansowych na rozpoczęcie działalności
gospodarczej oraz w formie dotacji dla pracodawców na sfinansowanie 10 dodatkowych miejsc
pracy).

• Inne projekty PUP współfinansowane ze środków EFS
• Projekt pt.: „Dołącz do Nas” – podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników
PUP oraz utworzenie 4 dodatkowych etatów.
Urząd pracy pozyskał na ten cel kwotę w wysokości 771,7 tys. zł. Czas trwania projektu to okres
od 2 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2013r. (5 lat).
Przewidziane działania to:
• zatrudnienie w okresie realizacji projektu dwóch
doradców zawodowych;
• zatrudnienie w okresie realizacji projektu dwóch
pośredników pracy;
• przeszkolenie osiemnastu kluczowych pracowników urzędu pracy.
Osiągnięcie powyższych założeń powinno przyczynić się do upowszechnienia usług doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy poprzez zwiększenie ich dostępności. Celem organizowanych
szkolenie będzie podnoszenie jakości usług świadczonych zarówno osobom bezrobotnym, jak i pra-

codawcom, w myśl zasady, że wykwalifikowany personel to sprawniej funkcjonujący urząd.
• Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku
Warmińskim „Twój biznes – Twoja szansa”,
gdzie partnerami są Powiatowy Urząd Pracy
w Bartoszycach oraz Powiatowy Urząd Pracy
w Kętrzynie, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS) w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Przewidziane działania w projekcie to:
• Doradztwo zawodowe;
• Szkolenie w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej;
• Doradztwo biznesowe;
• Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Kwota w projekcie przypadającego na każdego partnera dotycząca wsparcia w zakresie środków na założenie własnej firmy – 569,2 tys. zł (29 dotacji).

• Projekty innych instytucji, w których PUP zadeklarował udział partnerski

Systemu Wspierania Innowacji z siedzibą główną w Olsztynie przy Warmińsko-Mazurskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego SA – współpraca
dotycząca przekazywania informacji dla osób
bezrobotnych z zakresu usług oferowanych przez
Agencję, w tym możliwości skorzystania z pomocy
finansowej w postaci pożyczki na założenie działalności gospodarczej.
• Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy w Olsztynie (OHP)
Punkt Pośrednictwa Pracy oraz Młodzieżowe
Centrum Kariery w Bartoszycach – przekazywanie informacji bezrobotnej młodzieży w wieku
15-25 lat o usługach świadczonych przez OHP
oraz udział pracowników PUP w organizowanych
dla młodzieży spotkaniach informacyjnych.
• Współpraca z jednostkami szkoleniowymi realizującymi projekty:
- Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie - współpraca przy udostępnianiu dla osób bezrobotnych i poszukujących
pracy informacji o realizowanych przez jednostkę
szkoleniową bezpłatnych kursach zawodowych,
w zawodach: „Spawacz metodą TIG i Mag”, „Cieśla”, dla mieszkańców naszego powiatu w wieku
18-25 lat, organizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków EFS.

z Niepublicznym Zakładem Medycyny Paliatywnej z Bartoszyc – realizacja projektu „Inwestuj
w siebie – reintegracja zawodowa i społeczna” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Jego głównym celem jest wykształcenie 15 osób
z powiatu bartoszyckiego w zawodzie „Opiekun
medyczny/opiekunka medyczna”,
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Olsztyn – współpraca przy udostępnianiu dla osób
bezrobotnych i poszukujących pracy informacji,
o realizowanym przez jednostkę szkoleniową
projektu pt. „Bądź na fali – zostań ratownikiem
wodnym – edycja 2”, bezpłatnych kursach zawodowych, dla mieszkańców naszego powiatu
w wieku 18-25 lat, organizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków EFS,
- Fundacja Zachęta z Pieszkowa – współpraca
przy udostępnianiu dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy informacji o realizowanym
przez jednostkę szkoleniową projektu pt. „Strefa 50+”, bezpłatnych kursach zawodowych, dla
mieszkańców naszego powiatu w wieku 50+, organizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków EFS,
- Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum
Edukacji w Bartoszycach – współpraca przy
udostępnianiu informacji realizowanej przez jednostkę oferty szkolnej – Gimnazjum, Liceum

• Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych „SION” w Bartoszycach – urząd pracy partnerem w projekcie pt. „Krok ku zatrudnieniu”, dofinansowanym ze środków EFS, zakładającym aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych poprzez organizację szkoleń zawodowych i umów
stażowych.
• Lokalna Grupa Działania (LGD) „Warmiński
Zakątek” z siedzibą w Dobrym Mieście – PUP
partnerem w projekcie aktywizacji zawodowej
osób odchodzących z rolnictwa (trzy powiaty:
olsztyński, lidzbarski i bartoszycki) – EFS Działanie 8.1.2. Realizacja projektu w 2012 -2013r.
• Zgłoszenie do testowania Modelu współpracy
ośrodka pomocy społecznej, powiatowego urzędu pracy i organizacji pozarządowej w celu realizacji usługi integracji społeczno-zawodowej,
wypracowanego przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS w ramach
projektu „Modelowy system na rzecz integracji
społecznej” (Priorytet I POKL, zgłoszone jednostki to: PUP B-ce, MOPS B-ce, SION B-ce).

• Instytucje, z którymi urząd pracy współpracuje
na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i innych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
• Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie oraz instytucje rynku pracy i edukacji z terenu województwa warmińsko – mazurskiego – współpraca
w ramach „Warmińsko-Mazurskiego Paktu na
rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego”.
• Miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej oraz
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – współpraca przy realizacji przez ośrodki ich projektów
systemowych współfinansowanych ze środków
EFS.
• Współpraca dotycząca przekazywania informacji
w zakresie usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych:
• Areszt Śledczy w Bartoszycach – współpraca przy
realizacji programów resocjalizacji: „Wykluczenie
społeczne – podstawowe uprawnienia”, „Aktywne poszukiwanie pracy”.
• Zakład Karny w Kamińsku – przekazywanie informacji osadzonym, opuszczających zakład karny, o usługach świadczonych przez urząd pracy.
• Powiatowy Punktu Kontaktowy Regionalnego

Konferencja „Aktywność w każdym wieku — tradycja i nowoczesność”, na której aktywizowano zawodowo osoby
w wieku do 25 i powyżej 50. roku życia, jest jednym z wielu działań, jakie podejmuje Powiatowy Urząd Pracy
w Bartoszycach
Fot. Elżbieta Kordyś
- Olsztyńskie Centrum Szkolenia Spawaczy
„DOSZ” w Olsztynie – współpraca przy udostępnianiu dla osób bezrobotnych i poszukujących
pracy informacji o realizowanych przez jednostkę
szkoleniową bezpłatnych kursach zawodowych,
w zawodach: „Spawacz metodą TIG i Mag”,
„Operator koparko – ładowarki”, dla mieszkańców naszego powiatu w wieku 18-25 lat, organizowanych w ramach projektów finansowanych ze
środków EFS.
- Techpal Sp. z o.o. w Olsztynie – współpraca przy
udostępnianiu dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy informacji o realizowanych przez
jednostkę szkoleniową bezpłatnych kursach zawodowych, w zawodach meblarsko-drzewnych, tj.
„Tapicer”, pracownik mebli tapicerowanych z językiem angielskim i obsługą komputera – świadectwo ECDL”, dla mieszkańców naszego powiatu
w wieku 18-25 lat, organizowanych w ramach projektów finansowanych ze środków EFS.
• Federacja Organizacji Socjalnych Województwa
Warmińsko-Mazurskiego FOSA w partnerstwie

Ogólnokształcące, Policealne Studium Zawodowe.
- Business School Biuro Projektu w Bartoszycach
– współpraca przy udostępnianiu dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy informacji
o realizowanym przez jednostkę szkoleniową
projektu pt. „Młodzi w działaniu”, bezpłatnych
kursach zawodowych, dla mieszkańców naszego
powiatu w wieku 15-24 lat, organizowanych
w ramach projektów finansowanych ze środków
EFS.
• Caritas Archidiecezji Warmińskiej – Biuro Aktywizacji Zawodowej „ANIMATOR” w Bartoszycach – współpraca przy udostępnieniu informacji dla osób po 45 roku życia również z orzeczeniem o niepełnosprawności z Bartoszyc i powiatu bartoszyckiego dot. realizacji projektu pt.
„Rynek pracy bez tajemnic”. Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
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