Program Regionalny dla osób długotrwale bezrobotnych z powiatu
chodzieskiego, gnieźnieńskiego, gostyńskiego oraz konińskiego

Cel programu regionalnego
Aktywizacja osób długotrwale bezrobotnych w województwie wielkopolskim, wymagających
dodatkowego wsparcia poprzez działania aktywizacyjne realizowane w ramach programu
regionalnego.

Grupy docelowe programu
Program regionalny kierowany do 4 powiatów województwa wielkopolskiego obejmuje
osoby długotrwale bezrobotne (w tym co najmniej 50% kobiet), pozostające w rejestrze
powiatowego urzędu pracy (PUP) łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich
2 lat.
Dokonując doboru uczestników programu regionalnego Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu (WUP) przeprowadził analizę, obejmującą w szczególności kategorie
bezrobotnych o najwyższym udziale w ogólnej liczbie bezrobotnych w województwie.
Wykazała ona, że w maju 2016 r. w 10 powiatach, tj.: chodzieskim, gnieźnieńskim,
gostyńskim, kolskim, konińskim, ostrzeszowskim, słupeckim, średzkim, wrzesińskim oraz
złotowskim, procentowy udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie
bezrobotnych był wyższy od średniej (49,2%) w całym województwie.

Finansowanie programu
Na finansowanie programu regionalnego Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
(MRPiPS) przeznaczyło środki z rezerwy Funduszu Pracy. Marszałek Województwa Wielkopolskiego zarekomendował wnioski 4 samorządów powiatowych: PUP w Chodzieży, PUP w
Gnieźnie, PUP w Gostyniu oraz PUP w Koninie, na realizację ww. programu, na łączną kwotę 951,5 tys. zł.
Program regionalny w województwie wielkopolskim będzie realizowany od 2016 r.
do 2018 r.

Podstawa prawna


ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
rozdział 13b Programy regionalne (Dz. U. 2016 r. poz. 645, ze zm.),



Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 października 2011 r. w
sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. 2016 r.
poz. 472),



Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U.
2014 r. poz. 1294)



dokument MRPiPS Zasady ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy w 2016 roku z dnia 30 grudnia 2015 roku.

