Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy
i realizacji zada w zakresie
polityki rynku pracy w 2004 roku

SPIS TRE CI
CHARAKTERYSTYKA REGIONU .................................................................................................................. 4
STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM.............................................. 7
Wykształcenie bezrobotnych................................................................................................................................ 8
Sta pracy bezrobotnych ...................................................................................................................................... 9
Czas pozostawania bez pracy............................................................................................................................. 11
KATEGORIE BEZROBOTNYCH ................................................................................................................... 11
Kobiety................................................................................................................................................................. 11
Mieszka cy terenów wiejskich........................................................................................................................... 12
Osoby niepełnosprawne...................................................................................................................................... 12
Bezrobotni w wieku 18-24 lata ........................................................................................................................... 13
Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotycz cych zakładu pracy......................................................................... 14
Zwolnienia grupowe............................................................................................................................................ 14
AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH................................................................................... 15
Nowe rejestracje i wył czenia z ewidencji ........................................................................................................ 15
Podj cia pracy ..................................................................................................................................................... 16
Oferty pracy ........................................................................................................................................................ 17
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu .................................................................................................. 18
Struktura wydatków Funduszu Pracy w 2004 r............................................................................................... 18
ZAWODY OSÓB BEZROBOTNYCH ............................................................................................................. 21
REALIZACJA PROGRAMÓW AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W WIELKOPOLSCE....................... 23
Realizacja Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”.......................................... 24
Programy realizowane we współpracy z Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa .................. 26
Programy zainicjowane przez Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu........................................................... 27
Program „Rowy”.................................................................................................................................................. 27
Program „Lepsza droga” ..................................................................................................................................... 27
Program „Zielone wakacje” ................................................................................................................................ 28
Ramowy Plan Działa na rzecz Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych ......................................... 30
Programy aktywizacji zawodowej realizowane w powiatach Wielkopolski .................................................. 30

2

REALIZACJA PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ............................................................................... 30
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich ........................................................................ 31
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego ......................................................................... 31
Zako czenie realizacji Programu Phare 2001.................................................................................................. 32
PORADNICTWO ZAWODOWE I PO REDNICTWO PRACY.................................................................. 34
Doradztwo zawodowe ......................................................................................................................................... 34
Kluby pracy ......................................................................................................................................................... 34
Po rednictwo pracy za granic .......................................................................................................................... 35
Zatrudnienie sezonowe......................................................................................................................................... 35
Zatrudnienie długookresowe................................................................................................................................ 37
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego........................................................................................ 38
WSPÓŁPRACA WOJEWÓDZKIEGO URZ DU PRACY W POZNANIU Z PARTNERAMI RYNKU
PRACY ................................................................................................................................................................ 38
Akademickie biura karier .................................................................................................................................. 39
Gminne centra informacji .................................................................................................................................. 39
Model Partnerstwa Lokalnego........................................................................................................................... 42
Inicjatywa wspólnotowa EQUAL ...................................................................................................................... 43
TENDENCJE NA WIELKOPOLSKIM RYNKU PRACY W 2004 roku ..................................................... 44
PODSUMOWANIE ............................................................................................................................................ 45
PUBLIKACJE WOJEWÓDZKIEGO URZ DU PRACY W POZNANIU .................................................. 51

3

CHARAKTERYSTYKA REGIONU
Województwo wielkopolskie jest drugim pod wzgl dem powierzchni województwem
w kraju i zajmuje 29826 km kwadratowych. Tworzy je 35 powiatów (w tym: 31 powiatów
ziemskich oraz 4 miasta na prawach powiatu: Pozna , Kalisz, Konin i Leszno) oraz 226 gmin
(19 miejskich, 89 miejsko-wiejskich i 118 wiejskich).
Zró nicowany przemysł, wysokotowarowe rolnictwo, dobrze rozwini te usługi i wci
rozbudowywana infrastruktura tworz dobre warunki dla rozwoju regionu. Przemysł stanowi
ródło utrzymania dla około 30% ogółu pracuj cych i dostarcza główn cz

produktu

krajowego brutto wytwarzanego w Wielkopolsce. Cech charakterystyczn wielkopolskiego
przemysłu jest zdecydowana przewaga przedsi biorstw małych i rednich, których zalet jest
du a mobilno
produkcyjn

i elastyczno

w dostosowywaniu si do reguł gry rynkowej. Działalno

przemysłu Wielkopolski cechuje najwi kszy udział bran

znaczna ró norodno

spo ywczych oraz

pozostałych gał zi. Poza przemysłem spo ywczym, znacz cy udział

w strukturze sprzeda y ma produkcja pojazdów mechanicznych, produkcja drewna i wyrobów
z drewna ł cznie z meblami, produkcja maszyn i urz dze

oraz maszyn i aparatury

elektrycznej. Produkcja artykułów spo ywczych opiera si na doskonałej bazie surowcowej
wielkopolskiego

rolnictwa.

Wielkopolska

to

region

o

du ych

zasobach

ziem

wykorzystywanych rolniczo. Dwie trzecie, tj. blisko 1,8 mln ha powierzchni województwa
stanowi u ytki rolne.
Według danych Urz du Statystycznego w Poznaniu na dzie 30 czerwca 2004 roku na
terenie województwa wielkopolskiego zarejestrowane były 333653 podmioty gospodarcze,
z czego 97,1% to podmioty działaj ce w sektorze prywatnym.
Liczba podmiotów gospodarczych w województwie wielkopolskim wg stanu na 30 czerwca 2004r.
Podmioty
gospodarcze

Sektor publiczny
Liczba
podmiotów

Sektor prywatny

Udział %

Liczba
podmiotów

Ogółem

Udział %

Liczba
podmiotów

Udział %

MIKRO

5 196

53,9

310 372

95,7

315 568

94,6

MAŁE

3 414

35,3

11 233

3,5

14 647

4,4

883

9,1

2 108

0,7

2 991

0,9

DU E

168

1,7

279

0,1

447

0,1

Razem

9 661

100,0

323 992

100,0

333 653

100,0

REDNIE

Najliczniejsz kategori s podmioty zatrudniaj ce od 0 do 9 pracowników, okre lane
mianem mikoroprzedsi biorstw, stanowi one 94,6% ogólnej liczby podmiotów (315568).
Małe przedsi biorstwa zatrudniaj ce od 10 do 49 osób stanowi w Wielkopolsce 4,4% (14647),
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rednie zatrudniaj ce od 50 do 249 pracowników stanowi 0,9% (2991). Natomiast du e, czyli
zatrudniaj cych powy ej 250 pracowników stanowi zaledwie 0,1% (447).
Współpraca powiatowych urz dów pracy z małymi firmami, stanowi cymi 94,6%
wszystkich przedsi biorców w Wielkopolsce, jest zdecydowanie zbyt w ska. Urz dy pracy
współpracuj

z 12,1% podmiotów gospodarki narodowej, które działaj

na terenie

Wielkopolski. Mimo trudno ci z nawi zywaniem współpracy z pracodawcami, nale y
zintensyfikowa działania w tym zakresie.
Podmioty gospodarcze w województwie
wielkopolskim
w podziale na wielko zatrudnienia
0,9%
0,1%
4,4%

94,6%
mikro

małe

rednie

du e

Pod wzgl dem liczby mieszka ców Wielkopolska zajmuje trzecie miejsce w kraju,
wg stanu na 30 czerwca 2004 roku ludno

województwa wyniosła ogółem 3362011 osób. W

populacji dominuj ca jest grupa w wieku produkcyjnym, ich liczba wyniosła 2144223 osoby,
co stanowi 63,8% ludno ci województwa. Województwo cechuje wzrostowy trend liczby
ludno ci, zarówno z tytułu salda migracji, jak i przyrostu naturalnego. Dodatnie saldo migracji
wiadczy o du ej atrakcyjno ci województwa na tle innych regionów kraju. Prawie 34%
mieszka ców to ludzie młodzi w wieku od 18-39 lat. Struktura wiekowa, a tak e umiej tno
szybkiej adaptacji do działalno ci w warunkach gospodarki rynkowej sprzyjaj powstawaniu
nowych firm i nowych miejsc pracy.
W ko cu grudnia 2004 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Wielkopolsce
wynosiła 232251 osób. W stosunku do grudnia roku 2003 nast pił spadek o 15618 osób, co
stanowi 6,3%. Stopa bezrobocia dla województwa wyniosła w ko cu grudnia 2004 r. 16,2%,
czyli zmniejszyła o 0,9 punktu procentowego w stosunku do grudnia 2003 r. W ród
województw o najni szej stopie bezrobocia Wielkopolska znalazła si na czwartym miejscu
po: małopolskim 15%, mazowieckim 15% oraz podlaskim 15,9%. Stopa bezrobocia dla kraju
wyniosła w ko cu grudnia 19,1% i zmalała o 0,9 punktu procentowego w porównaniu
z grudniem 2003r.
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Stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim
według miesi cy 2004r. w porównaniu z 2003r.
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Na terenie województwa najni sza stopa bezrobocia w ko cu 2004r. wyst piła
w powiecie pozna skim 7,8%, a nast pnie w k pi skim 9,2%, grodziskim 11%
i wolszty skim 11,4%. Powiatami o najwy szej stopie bezrobocia s : złotowski 26,8%
i w growiecki 26,1%, a nast pnie powiaty: słupecki 25,7% i kolski 24,9%.
W stosunku do analogicznego okresu 2003 r. w 30 powiatach województwa
zanotowano spadek stopy bezrobocia, z czego najwi kszy w k pi skim o 3,8 punktu proc.,
nast pnie w czarnkowsko-trzcianeckim i wolszty skim o 2,9 punktu procentowego oraz
w krotoszy skim o 2,6 punktu. Wzrost stopy bezrobocia zanotowano w powiecie redzkim
o 0,4 punktu procentowego.
W celu poprawienia sytuacji na rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu oraz
zwi kszenia aktywno ci osób poszukuj cych zatrudnienia na wielkopolskim rynku pracy,
urz dy pracy realizowały w 2004 roku wiele projektów. Kontynuowano działania w ramach
rz dowego Program „Pierwsza Praca” oraz z inicjatywy Wojewódzkiego Urz du Pracy
wojewódzkie programy przeciwdziałania bezrobociu – „Rowy”, „Lepsza droga” oraz „Zielone
wakacje”, projekty finansowane z funduszy Unii Europejskiej oraz ustawowe działania urz du,
takie jak doradztwo zawodowe, po rednictwo pracy krajowe i zagraniczne oraz kierowanie
poborowych (przewa nie bezrobotnych) do odbycia zast pczej słu by wojskowej. Du e
znaczenia miała współpraca z partnerami rynku pracy.
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STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM
W województwie wielkopolskim w ko cu 2004 r. liczba bezrobotnych wynosiła
232 251 osób. Najliczniejsz grup bezrobotnych s osoby młode do 34 roku ycia, stanowi
55,4% (tj. 128660 osób) ogółu bezrobotnych. Osoby w wieku 35-54 lat stanowi 41,5% (tj.
96295 osób), a powy ej 55 roku ycia 3,1% (tj. 7296 osób) bezrobotnych.
Zmiany liczby bezrobotnych w województwie wielkopolskim w 2004r. według podziału na
kategorie wiekowe
wyszczególnienie

15-24 lat

25-34 lat

35-44 lat

45-54 lat

55-59 lat

60-64 lat

rok 2004

63 654

65 006

47 452

48 843

6 638

658

rok 2003

73 343

69 870

52 066

47 090

4 954

546

-13,2

-7,0

-8,9

3,7

34,0

20,5

% wzrost/spadek liczby
bezrobotnych w 2004r.
w stosunku do 2003r.

Odsetek bezrobotnych w 2004r. w porównaniu z 2003r. w kategoriach 15–24 lat,
25-34 lat oraz 35-44 lata zmniejszył si odpowiednio o 2,2; 0,2 i 0,6 punktu procentowego,
natomiast w kategoriach 45-54 lata oraz 55-59 lat wzrósł odpowiednio o 2,0 i 0,9 punktu, co
wynika z niech ci pracodawców do zatrudniania osób starszych, które cz sto maj wi kszy
problem z przekwalifikowaniem si i dostosowaniem do potrzeb pracodawcy. W ród grupy
osób bezrobotnych po 60 roku ycia odsetek zwi kszył si o 0,1 punktu proc.
Liczba bezrobotnych według wieku i czasu pozostawania bez pracy
w województwie wielkopolskim w ko cu 2004r.
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Jak wida na powy szym wykresie, najwi ksza jest liczba osób bezrobotnych w wieku
15-24 lata. Charakterystyczn cech w przypadku tej kategorii wiekowej jest fakt, e liczba
7

bezrobotnych zmniejsza si w miar upływu czasu pozostawania bez pracy. W trudnej sytuacji
znajduj si bezrobotne osoby w wieku 25-34 lata – ich liczba jest wprawdzie nieco ni sza ni
osób w wieku 15-24 lata, lecz wzrasta gwałtownie po upływie 12 miesi cy pozostawania bez
pracy. W przypadku osób w wieku 35-44 lata i 45-54 lata liczba osób bezrobotnych kształtuje
si na jednakowym poziomie i wzrasta proporcjonalnie do wydłu ania si okresu pozostawania
bez pracy. Równie

w tej grupie nast puje gwałtowny wzrost liczby bezrobotnych w

momencie wej cia do grupy długotrwale bezrobotnych. Zdecydowanie najni sza jest liczba
osób w wieku 60-64 lata. Utrzymuje si ona zasadniczo na takim samym poziomie bez
wzgl du na czas bezrobotnych pozostawania bez pracy, jedynie w przypadku osób
bezrobotnych powy ej 12 miesi cy nieznacznie wzrasta.
Wykształcenie bezrobotnych
Z analizy struktury wykształcenia wynika, e pod wzgl dem poziomu wykształcenia
najwi cej jest bezrobotnych bo a

36,8% z wykształceniem zasadniczym zawodowym.

Kolejna grupa to bezrobotni posiadaj cy wykształcenie gimnazjalne i ni sze, stanowi
oni 31,2% ogółu bezrobotnych. Najmniej bezrobotnych jest z wykształceniem wy szym 4,3%
oraz rednim ogólnokształc cym 6,1%.
Zmiany liczby bezrobotnych w województwie wielkopolskim w 2004r. według wykształcenia
wyszczególnienie

wy sze

policealne
i rednie
zawodowe

rednie
ogólnokształc ce

zasadnicze
zawodowe

gimnazjalne i
ni sze

ł cznie

rok 2004

10 084

50 214

14 152

85 322

72 479

232 251

rok 2003

8 942

51 166

13 638

97 487

76 636

247 869

% wzrost/spadek
liczby bezrobotnych
w 2004r.
w stosunku do
2003r.

12,8

-1,9

3,8

-12,5

-5,4

-6,3

W porównaniu z grudniem 2003r. odsetek bezrobotnych na poszczególnych poziomach
wykształcenia zmienił si w nast puj cy sposób:
- z wykształceniem wy szym wzrost o 0,7 punktu procentowego,
- z wykształceniem policealnym i rednim zawodowym wzrost o 0,9 punktu procentowego,
- z wykształceniem rednim ogólnokształc cym wzrost o 0,6 punktu procentowego,
- z wykształceniem zasadniczym zawodowym spadek o 2,5 punktu procentowego,
- z wykształceniem gimnazjalnym i ni szym wzrost o 0,3 punktu procentowego.
Przyczyn powy szych zmian jest ogólna tendencja do wzrostu poziomu wykształcenia
społecze stwa.
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Liczba bezrobotnych według wykształcenia i czasu pozostawania bez pracy
w województwie wielkopolskim w ko cu 2004r.
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W najtrudniejszej sytuacji znajduj si osoby posiadaj ce wykształcenie gimnazjalne i
ni sze oraz zasadnicze zawodowe. Liczba osób bezrobotnych w obu tych kategoriach
gwałtownie wzrasta z chwil , gdy okres pozostawania bez pracy przekracza 12 miesi cy,
wzrost ten utrzymuje si w miar wydłu ania si okresu pozostawania bez pracy. W przypadku
osób z wykształceniem policealnych i rednim zawodowym pozostaj cych bez pracy do
dwunastu miesi cy, sytuacja kształtuje si

podobnie jak dla osób z wykształceniem

gimnazjalnym i poni ej. Dla tej grupy bezrobotnych nie ma jednak takiego znaczenia wej cie
w długotrwałe bezrobocie, bowiem wzrost liczby bezrobotnych po upływie 12 miesi cy
pozostawania bez zatrudnienia jest znacznie łagodniejszy, ani eli w przypadku opisanych
powy ej grup. Zdecydowanie najmniej dotkliwie skutki długotrwałego bezrobocia odczuwaj
osoby z wykształceniem

rednim ogólnokształc cym oraz wy szym. Osób z takim

wykształceniem jest najmniej w ród bezrobotnych, a ich liczba w miar

upływu czasu

pozostawania bez pracy wzrasta w minimalnym stopniu.
Sta pracy bezrobotnych
W ród grupy bezrobotnych osoby dotychczas niepracuj ce stanowi 19,9%. Bezrobotni
ze sta em stanowi :
- do 1 roku - 14,2%,
- od 1 do 5 lat - 20,9%
- od 5 do10 lat - 14,8%,
- od 10 do 20 lat - 17,2%,
- od 20 do 30 lat - 11,4%.
Najmniej jest osób z ponad 30-letnim do wiadczeniem zawodowym – 1,6%.

9

Zmiany liczby bezrobotnych w województwie wielkopolskim w 2004r. – według podziału na
sta pracy
lata
2004
2003
% wzrost/spadek
liczby bezrobotnych
w 2004r. w stosunku
do 2003r.

do 1
roku
33 081

1-5

26 538

30
i wi cej
3 700

bez
sta u
46 126

232 251

42 922

27 407

3 278

50 993

247 869

-7,1

-3,2

12,9

-9,5

-6,3

5-10

10-20

20-30

48 531

34 413

39 862

35 573

50 864

36 832

-7,0

-4,6

-6,6

ł cznie

W porównaniu z analogicznym okresem roku 2003 zwi kszył si odsetek bezrobotnych
maj cych sta pracy 1-5 lat o 0,4 punktu procentowego, 20 do 30 lat oraz powy ej 30 lat o 0,3
punktu procentowego. Znacznie zmniejszył si odsetek osób bezrobotnych bez sta u pracy o
0,7 punktu procentowego, zmalał równie ze sta em do 1 roku o 0,2 punktu proc. natomiast ze
sta em 5-10 lat i 10-20 lat o 0,1 punktu.
Liczba bezrobotnych według sta u pracy i czasu pozostawania bez pracy
w województwie wielkopolskim w ko cu 2004r.
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Najtrudniej kształtuje si sytuacja osób bez sta u pracy oraz posiadaj cych sta pracy
od 1 roku do 5 lat. W obu kategoriach liczba osób jest podobna, w obu te w momencie
upłyni cia 12 miesi cy pozostawania bez pracy nast puje jej wyra ny wzrost, przy czym w
miar wydłu ania si tego okresu liczba bezrobotnych bez sta u pracy przewy sza liczb osób
o sta u 1-5 lat. Znacznie ni sza jest liczba osób bezrobotnych o sta u pracy do jednego roku,
wzrasta ona jednak gwałtownie po upływie roku pozostawania bez pracy, by zbli y si do
liczby bezrobotnych w dwóch opisanych powy ej kategoriach. Liczba osób o sta u pracy od
5 do 10 lat oraz od 10 do 20 lat w przypadku osób pozostaj cych bez pracy poni ej roku
kształtuje si niemal identycznie. W przypadku bezrobotnych o sta u 10-20 lat wej cie w
długotrwałe bezrobocie powoduje gwałtowny wzrost ich liczby, która w miar wydłu ania si
10

okresu pozostawania bez pracy przewy sza liczb

bezrobotnych nale cych do innych

kategorii. Dynamika zmian liczby bezrobotnych o sta u pracy od 20 do 30 lat kształtuje si
podobnie jak w przypadku grupy o sta u 5-10 lat, jednak liczba ta jest nieco ni sza.
Zdecydowanie najmniej jest w ród bezrobotnych osób posiadaj cych sta pracy powy ej
30 lat. W przypadku tej grupy bezrobotnych okres pozostawania bez pracy wywiera jedynie
minimalny wpływ na ich liczb .
Czas pozostawania bez pracy
W 2004r. zmniejszyła si

liczba bezrobotnych pozostaj cych bez pracy ponad

12 miesi cy o 11283 osoby, tj. o 9,1 % i wyniosła 112370 osób (w tym liczba osób
pozostaj cych bez pracy powy ej 24 m-cy spadła o 1,9% i wyniosła 74064 osoby, tj. 31,9%
ogólnej liczby bezrobotnych). W ko cu grudnia 2004 r. długotrwale bezrobotni stanowili
48,4% ogólnej liczby bezrobotnych wobec 49,9% w ko cu grudnia 2003r. Spadek liczby osób
długotrwale bezrobotnych zwi zany jest m.in. z realizacj działania 1.3 SPO RZL.
KATEGORIE BEZROBOTNYCH
Udział wybranych kategorii bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych

kategorie bezrobotnych

dane z ko ca 2004 roku
% udział
poszczególnych
liczba
kategorii
bezrobotnych
bezrobotnych
w ogólnej liczbie
bezrobotnych

dane z ko ca 2003 roku
% udział
poszczególnych
liczba
kategorii
bezrobotnych
bezrobotnych
w ogólnej liczbie
bezrobotnych

liczba bezrobotnych ogółem

232 251

-

247 869

-

liczba bezrobotnych kobiet

127 938

55,1

132 100

53,3

liczba bezrobotnych m czyzn

104 313

44,9

115 769

46,7

105 810

45,6

112 966

45,6

63 654

27,4

73 338

29,6

6 109

2,6

5 698

2,3

38 333

16,5

43 100

17,4

186 125

80,1

196 879

79,4

14 903

6,4

18 819

7,6

liczba bezrobotnych
zamieszkałych na wsi
liczba bezrobotnej młodzie y
18-24 lata
liczba bezrobotnych
niepełnosprawnych
liczba osób z prawem do
zasiłku
liczba osób poprzednio
pracuj cych
liczba osób zwolnionych
z przyczyn dot. zakładu pracy

Kobiety
Liczba bezrobotnych kobiet na koniec grudnia 2004 roku wynosiła 127938 osób,
tj. 55,1% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W porównaniu z grudniem 2003 roku udział
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procentowy kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych zwi kszył si o 1,8 punktu procentowego.
Najni szy odsetek kobiet (poni ej 50%) odnotowano w powiecie: grodziskim 41,5%
oraz wolszty skim 48,6%, natomiast najwy szy w powiecie k pi skim 72,8% (tak wysoki
odsetek kobiet w powiecie k pi skim wynika z faktu, e nast pił spadek bezrobocia o 32,2% w
stosunku do 2003 r. w zwi zku z du

ilo ci podj

pracy przez m czyzn w bran y

tapicersko-meblowej, natomiast liczba bezrobotnych kobiet utrzymała si
poziomie),

krotoszy skim

59,7%,

obornickim

59,1%,

wrzesi skim

na tym samym
58,0%

oraz

mi dzychodzkim 57,9%.
Utrudnienia, jakie na rynku pracy mog spotka kobiety poszukuj ce zatrudnienia
wynikaj

ci gle jeszcze ze stereotypów, jakimi kieruj

społecze stwie wci

si

pracodawcy. W naszym

obserwuje si tradycyjne podej cie do podziału pracy i obowi zków

rodzinnych, obci aj cych prawie wył cznie kobiety i sprawiaj ce, e postrzegane s one jako
mniej atrakcyjni pracownicy. Pracodawcy traktuj

przywileje socjalne kobiet jako

dyskwalifikuj ce, preferuj c tym samym m czyzn jako bardziej dyspozycyjnych. Kolejn
istotn przyczyn

jest brak odpowiednich rozwi za

mogłyby wspiera mobilno

prawnych i instytucjonalnych, które

zawodow kobiet. Efektem takiej sytuacji jest tak e ni szy

poziom wynagrodzenia kobiet ni m czyzn, nawet przy pracy na tych samych stanowiskach.
Mieszka cy terenów wiejskich
Liczba bezrobotnych zamieszkuj cych tereny wiejskie w województwie wielkopolskim
wyniosła na koniec grudnia 2004 roku 105810 osób, czyli 45,6% ogółu zarejestrowanych, w
tym kobiety stanowiły 54,4% (57552 osoby), a osoby pobieraj ce zasiłek 16,0% (16955 osób).
Najwi kszym odsetkiem bezrobotnych zamieszkałych na wsi charakteryzuje si
podregion koni ski 57,6% (24959 osób) ogółu bezrobotnych mieszka ców terenów wiejskich.
W ród powiatów najwy szy odsetek zamieszkałych na wsi wyst puje w powiecie
wolszty skim 74,8% i pleszewskim 71,8%.
W stosunku do analogicznego okresu w 2003 roku, populacja bezrobotnych
zamieszkałych na wsi zmniejszyła si o 6,3% (w ród bezrobotnych zamieszkuj cych tereny
wiejskie nast pił spadek liczby kobiet o 1550 tj. 2,6% oraz spadek liczby m czyzn o 5606
tj. 10,4%).
Osoby niepełnosprawne
Grup społeczn , która w bardzo wysokim stopniu odczuwa trudn sytuacj na rynku
pracy, s osoby niepełnosprawne. Maj one trudno ci ze znalezieniem oraz utrzymaniem
miejsca pracy. S te grup o stosunkowo niskim poziomie wykształcenia, co zmniejsza
zainteresowanie potencjalnych pracodawców ich zatrudnieniem.
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Z danych powiatowych urz dów pracy wynika,

e na koniec grudnia 2004 roku

zarejestrowanych było ł cznie w województwie 6109 osób bezrobotnych niepełnosprawnych tj.
2,6% ogółu bezrobotnych (w tym 3130 kobiet) oraz 2467 osób niepełnosprawnych
poszukuj cych pracy (w tym 981 kobiet).
W 2004 roku liczba niepełnosprawnych osób bezrobotnych wzrosła o 7,2%
w stosunku do roku poprzedniego. Równocze nie liczba osób niepełnosprawnych
poszukuj cych pracy uległa zmniejszeniu o 11,9%.
Bezrobotni w wieku 18-24 lata
Młodzie w ko cu grudnia 2004 roku stanowiła 27,4% ogólnej liczby bezrobotnych (tj.
63654 osoby). Najwi kszy odsetek młodzie y odnotowujemy w powiecie: grodziskim 37,4%,
k pi skim 33,2%,

remskim 32,9% oraz nowotomyskim i wolszty skim po 32,6%.

Najmniejszy odsetek natomiast w powiecie pozna skim 20,6%, pilskim 24,4%, złotowskim
24,8% oraz chodzieskim 25,2%.
W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba bezrobotnych w tej
grupie uległa obni eniu o 9684 osoby, na co wpływ miała m.in. realizacja działania 1.2
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Wspieranie młodzie y na
rynku pracy oraz kontynuacja programu Pierwsza Praca, w ramach którego 9202 osoby podj ły
prac .
W ród bezrobotnej młodzie y wi cej jest osób zamieszkałych na wsi – 52,5%
(dla porównania udział mieszka ców wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosi 45,6%).
Bezrobotni uprawnieni do otrzymywania zasiłku
W ko cu grudnia 2004 roku do pobierania zasiłku uprawnionych było 16,5% ogółu
bezrobotnych (tj. 38333 osoby). W stosunku do 2003 roku odsetek ten zmalał
o 0,9 punktu procentowego (tj. o 4767 osób).
Bezrobotni z prawem do zasiłku w województwie wielkopolskim
wyszczególnienie

liczba
bezrobotnych
ogółem

liczba bezrobotnych
z prawem do zasiłku

% udział
bezrobotnych z
prawem do zasiłku w
ogólnej liczbie
bezrobotnych

% wzrost/spadek
liczby bezrobotnych
z prawem do zasiłku
w 2004r. w stosunku
do 2003r.

rok 2004

232 251

38 333

16,5

-11,1

rok 2003

49 338

43 100

17,4

-

Najwy szy odsetek zasiłkobiorców wyst puje w powiecie: obornickim 22,4%,
jaroci skim 21,9%, gnie nie skim 21,4%, gosty skim i złotowskim po 21,3%. Najni szy
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natomiast (poni ej 12%) w kaliskim 8,0%, k pi skim 10,6%, remskim 10,8 oraz kolskim
i szamotulskim 11,4%.
Na przestrzeni lat polityka zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu koncentrowała
si głównie na wypłacaniu zasiłków dla bezrobotnych, podczas gdy du o skuteczniejszym
sposobem przeciwdziałania bezrobociu jest aktywizacja zawodowa. W 1999 roku odsetek osób
posiadaj cych prawo do zasiłku wyniósł 24,3%. W kolejnych latach malała liczba osób
uprawnionych do zasiłku i w ko cu 2004 roku prawo to posiadało 16,5% bezrobotnych. Jest to
w cz ci efektem unormowa

prawnych znacznie zaostrzaj cych warunki przyznawania

zasiłku dla bezrobotnych. Jednak zmniejszenie kosztów wypłacanych zasiłków umo liwia
przeniesienie cz ci funduszy i tym samym zwi kszenie rodków na programy aktywizuj ce.
Wi cej osób mo na było skierowa do prac interwencyjnych, robót publicznych, udzielano
wi cej po yczek oraz dotacji na prowadzenie własnej działalno ci. Du

popularno ci

cieszyły si tak e szkolenia, sta e oraz przygotowania zawodowe w miejscu pracy. Działania te
miały jeden cel – usprawni model aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotycz cych zakładu pracy
Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotycz cych zakładu pracy to 14903 osoby, co
stanowi 6,4% ogółu zarejestrowanych (w grudniu 2003r. 7,6%). Najwy szy odsetek tej grupy
bezrobotnych wyst pił w ko cu grudnia 2004 roku w powiatach: kaliskim 11,8%, koni skim
10,0%,

k pi skim 9,4%, ostrowskim 9,3% oraz gnie nie skim 9,1%. Najni szy odsetek

odnotowujemy w powiatach: obornickim 0,7%, grodziskim 1,3%, wrzesi skim 1,4%
i rawickim 1,7%.
W ród osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotycz cych zakładu pracy prawo
do zasiłku posiadało 33,7%. Kobiety stanowi 59,6% bezrobotnych zwolnionych z przyczyn
dotycz cych zakładu pracy.
Zwolnienia grupowe
Według informacji otrzymanych z powiatowych urz dów pracy w województwie
wielkopolskim, w 2004 roku 122 pracodawców zgłosiło do urz dów pracy zamiar zmniejszenia
zatrudnienia o 4482 osoby.
Zwolnienia w 2004 roku zgłosiło:
- z sektora publicznego 42 pracodawców (810 osób) – wzrost o 13,5% zakładów i spadek o
39,6% osób,
- z sektora prywatnego 80 pracodawców (3672 osoby) – spadek o 48,7% zakładów i o 44,1%
osób.
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Najwi ksza liczba osób, tj. 665 dotyczyła zgłosze

zwolnie

w zakładach

cukrowniczych na terenie województwa.
Równie du

liczb osób tj. 487 zgłosiły do zwolnienia przedsi biorstwa materiałów

budowlanych, zakłady bran y mi snej 260 osób, sektor obronny 236 osób, zakłady bran y
tytoniowej 140 osób. Pozostałe sektory zgłosiły zwolnienia, które obj ły ok. 100 pracowników.
W stosunku do roku 2003 nast piło zmniejszenie o 71 zakładów, tj. o 36,8% oraz
spadek zgłoszonych osób do zwolnienia o 3430, tj. o 43,4%.
W 2004 roku 124 pracodawców zwolniło 4587 osób w stosunku do roku 2003, nast pił
spadek o 40,1% zakładów i o 29,7% osób.
Zwolnie dokonało:
- z sektora publicznego 38 pracodawców (699 osób) - wzrost o 5,6% zakładów i spadek o
18,8% osób,
- z sektora prywatnego 86 pracodawców (3888 osób) - spadek o 49,7% zakładów i o 31,3%
osób.
W

ramach

pomocy

dla

pracodawców

dokonuj cych

zwolnie

grupowych,

w analizowanym okresie powiatowe urz dy pracy organizowały spotkania z kierownictwem w
celu ustalenia dalszych działa

zwi zanych z dokonywanymi zwolnieniami grupowymi.

Odbywały si tak e spotkania informacyjno-doradcze ze zwalnianymi pracownikami, których
zapoznawano ze wiadczonymi przez słu by zatrudnienia usługami: w zakresie po rednictwa
pracy, poradnictwa zawodowego, rejestracji, mo liwo ci przekwalifikowania, przepisami
dotycz cymi przyznawania zasiłków dla bezrobotnych i wiadcze przedemerytalnych.
Pomoc pracodawcom i osobom zwalnianym w ramach zwolnie grupowych oferowały
równie Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP. W proponowanej ofercie
były porady indywidualne i zaj cia warsztatowe maj ce wspiera

w

rozwi zywaniu

problemów z poszukiwaniem pracy – pomoc w sporz dzaniu dokumentów aplikacyjnych, w
przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej a tak e wsparcie psychologiczne. Na podstawie
podpisanych w 2004 r. przez Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu porozumie zrealizowano
dwa programy outplacamentowe: z Telekomunikacj Polsk i Invest Bankiem S.A.

AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH
Nowe rejestracje i wył czenia z ewidencji
W ci gu całego 2004 roku powiatowe urz dy pracy województwa wielkopolskiego
zarejestrowały 235256 osób bezrobotnych (w tym 111568 kobiet). W porównaniu z 2003r.
napływ do bezrobocia był wi kszy o 12578 osób tj. 5,6%.
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W ród tej grupy 28,7% (tj. 67486 osób) zarejestrowało si po raz pierwszy, natomiast
a 71,3% (tj. 167770 osób) wróciło do urz du pracy po raz kolejny (głównie po pracach
sezonowych w kraju jak i za granic m. in. w budownictwie, ogrodnictwie), a tak e po pracach
okresowych np. zatrudnieniu w ramach robót publicznych oraz programów specjalnych.
Ponownie rejestrowali si równie bezrobotni po szkoleniu, rzadziej po zatrudnieniu w ramach
prac interwencyjnych, odbytym sta u i przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy). W
2004r. odsetek bezrobotnych poprzednio pracuj cych wyniósł 72,6% (tj. 170895 osób) a
zwolnieni
z przyczyn dotycz cych zakładu pracy stanowili 4,7% (tj. 11083 osoby).
Liczba nowo zarejestrowanych i wył czonych z ewidencji bezrobotnych
w województwie wielkopolskim według miesi cy 2004r.
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odpływ

W analizowanym okresie wył czono z ewidencji 250874 osoby co w stosunku do
poprzedniego roku stanowiło wzrost o 26827 osób tj. 12,0%. Najwa niejsz

przyczyn

wył cze z ewidencji było podj cie pracy przez 126138 osób (tj.50,3% odpływu). Cz stym
powodem skre lenia z rejestru bezrobotnych był fakt niepotwierdzenia gotowo ci do podj cia
pracy - 75842 osoby (tj. 30,2% odpływu), co jest warunkiem posiadania statusu osoby
bezrobotnej. Pozostałe przyczyny wył czenia z ewidencji bezrobotnych to: rozpocz cie
szkolenia lub sta u (27532 osoby), dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego (8270
osób), nabycie praw emerytalnych lub rentowych (3524 osoby), nabycie uprawnie

do

wiadczenia przedemerytalnego (221 osób) a tak e podj cie nauki, uko czenie 60/65 lat i inne
(9347 osób).
Wzrost odpływu uzasadnia du a liczba ofert pracy –75247 ofert – w stosunku do roku 2003
wzrost o 12,8%.
Podj cia pracy
W roku 2004 prac podj ło 126138 osób, w stosunku do roku 2003 nast pił wzrost
o 7517 osób tj. 6,3 %, z tego:
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- 111424 (88,3%) podj ło prac niesubsydiowan ,
- 14714 (11,7%) podj ło prac subsydiowan .
Wzrost podj

pracy w 2004 r. wynika m.in. z ogólnego o ywienia gospodarczego,

które zaowocowało zwi kszeniem liczby ofert pracy (o 12,8%), a w konsekwencji wzrostem
podj

pracy.
Podj cia pracy - subsydiowanej i niesubsydiowanej w województwie wielkopolskim w poszczególnych miesi cach 2004r.
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Z ofert pracy subsydiowanej skorzystało 14714 osób, z czego w ramach prac
interwencyjnych 6154 osoby, robót publicznych 5925 osób, po yczek i dotacji na własn
działalno

gospodarcz lub utworzenie dodatkowego miejsca pracy 1056 osób oraz innych

prac subsydiowanych* 1579 osób.
Oferty pracy
Ogółem w 2004 roku do powiatowych urz dów pracy wpłyn ło 75247 ofert pracy,
w stosunku do 2003 roku było ich wi cej o 12,8% (66713 ofert pracy w 2003 roku) z tego:
- 29148 (38,7%) dotyczyło pracy subsydiowanej,
- 46099 (61,3%) dotyczyło pracy niesubsydiowanej,
- 14642 (19,5%) z zakładów sektora publicznego,
- 60605 (80,5%) z zakładów sektora prywatnego,
- 10814 (14,4%) dla absolwentów,
- 2450 (3,3%) dla osób niepełnosprawnych.
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Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
W ci gu roku 2004 aktywnymi formami przeciwdziałaniu bezrobociu obj to
w Wielkopolsce 42246 osób. W stosunku do roku 2003 nast pił wzrost o 1011 osób tj. 2,5%.
W skali województwa o 72,0% wzrosła aktywizacja osób bezrobotnych z tytułu
udzielonych po yczek i dotacji, 33,6% wi cej osób skierowano na sta pracy i przygotowanie
zawodowe w miejscu pracy oraz 32,0% wi cej osób skierowano na szkolenia w celu
uzupełnienia b d zmiany kwalifikacji zawodowych.
Powiatowe urz dy pracy województwa wielkopolskiego o 61,3% mniej osób
bezrobotnych zaktywizowały w ramach innych prac subsydiowanych*, 34,6% mniej osób
skierowano do pracy w ramach prac interwencyjnych oraz 7,5% mniej osób skierowano
do pracy w ramach robót publicznych.
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w województwie wielkopolskim w 2004 i 2003 roku
miesi ce

prace
interwencyjne

roboty
publiczne

udzielone
po yczki
i dotacje

rok 2004

6 154

5 925

1 056

rok 2003

9 410

6 407

614

sta e i
przygotowanie
zawodowe w
miejscu pracy

inne prace
subsydiowane*

12 285

15 247

1 579

42 246

9 309

11 411

4 084

41 235

szkolenia

ogółem

*w 2004 r. inne prace subsydiowane obj ły zatrudnienie bezrobotnych w ramach: umów absolwenckich, programów
specjalnych, udzielonych po yczek na utworzenie nowych miejsc pracy rodków innych ni Fundusz Pracy,
np. PFRON.

Liczba bezrobotnych obj tych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu
w województwie wielkopolskim w 2004r. w porównaniu z 2003r.
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Struktura wydatków Funduszu Pracy w 2004 r.
Wydatki

Funduszu

Pracy

w okresie

od stycznia do

grudnia

2004 roku

w województwie wielkopolskim wyniosły 738123 tys. zł i były ni sze o 88984,7 tys. zł
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w stosunku do roku 2003. Z kwoty tej zasiłki i wiadczenia dla bezrobotnych wyniosły
583379,9 tys. zł, co stanowi 79%.
- zasiłki

303 200,5 tys.

52,0%

- zasiłki przedemerytalne

106 886,3 tys.

18,3%

- wiadczenia przedemerytalne 173 293,1 tys.

29,7%

Razem:

583 379,9 tys. 100,0%

Na przygotowanie zawodowe młodocianych wydano 23733,5 tys. zł, co stanowi
3,2% ogółu wydatków. Refundacje wynagrodze pracowników młodocianych były o 58%
ni sze w stosunku do 2003 r. Na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu wydano
119092,9 tys. zł, to jest 16,1% ogółu wydatków. Inne wydatki (kluby pracy, badanie rynku
pracy, poradnictwo zawodowe, rozwój systemu informatycznego, itp.) wyniosły 11916,7 tys.
zł, to jest 1,6% wi cej ni w roku poprzednim.
Wydatki Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i wielko
w latach 2003 i 2004
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Analizuj c dane dotycz ce liczby aktywizowanych osób bezrobotnych oraz poniesione
na ten cel wydatki zauwa y nale y, e nast pił wzrost wydatków na prace subsydiowane
(prace interwencyjne, roboty publiczne) przy jednoczesnym spadku liczby aktywizowanych.
Przyczyn nale y dopatrywa si we wzro cie płacowych i pozapłacowych kosztów pracy,
takich jak wzrost minimalnego i przeci tnego wynagrodzenia za prac

oraz zasiłku dla

bezrobotnych, a tak e wzrost stawki składki zdrowotnej. Odwrotna sytuacja miała miejsce w
przypadku po yczek i dotacji. Spadek wydatków spowodowany był obni eniem warto ci
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udzielanych dotacji w stosunku do dotychczasowych po yczek, co pozwoliło na udzielenie ich
wi kszej ilo ci osobom.
Ponadto, w wyniku spadku refundacji wynagrodze
mo liwe było wydatkowanie pozostałych

młodocianych pracowników,

rodków finansowych na aktywne formy

przeciwdziałania bezrobociu.
Struktura wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – porównanie roku 2004 z
rokiem 2003
Rok 2003
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Szkolenia

2.

Rok 2004

Struktura
Kwota w tys.
wydatków w
zł
%

Kwota w
tys. zł

Struktura
wydatków w
%

Procentowy
wzrost/ spadek
kwoty na aktywne
formy w roku 2004
w stos. do 2003r.
(2003r.=100%)

7 944,9

7,1

11 359,3

9,6

43,0

Prace interwencyjne

17 729,4

15,8

17 146,0

14,4

-3,3

3.

Roboty publiczne

18 124,0

16,2

23 030,5

19,3

27,1

4.

Po yczki dla
bezrobotnych na
rozpocz cie działalno ci

8 819,7

7,8

5 685,4

3,9

-35,5

5.

Po yczki na dodatkowe
miejsca pracy

9 388,6

8,4

1 194,8

1,0

-87,3

6.

Programy specjalne

3 544,2

3,2

1 457,4

1,2

-58,9

7.

Refundacja
wynagrodze i składki
na ubezpieczenia
społeczne za
absolwentów

6 582,1

5,9

3 781,6

3,2

-42,6

8.

Stypendia i nadzór nad
sta em

38 906,9

35,2

49 185,1

41,3

26,4

9.

Pozostałe

386,1

0,4

6 252,8

6,1

1 519,5

111 425,9

100

119 092,9

100

6,9

Razem

Porównuj c wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, widoczny jest ich
znaczny, bo o 6,9% (o 7667,0 tys. zł) wzrost w roku 2004 w stosunku do roku 2003, na który
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wpłyn ły mniejsze od planowanych wydatki na refundacj

wynagrodze

pracowników

młodocianych.
Bardzo du y wzrost wydatków w stosunku do roku 2003 odnotowano w pozycji
szkolenia. Wydatki te wyniosły 11359,3 tys. zł i były wy sze w porównaniu z rokiem 2003
o 43%. Znacz co wzrosły wydatki na pozostałe formy przeciwdziałania bezrobociu, do których
zalicza si : po yczki szkoleniowe (37,0 tys. zł), zwrot kosztów szkole , konsultacji i doradztwa
(4,1 tys. zł), koszty obsługi po yczek (0,3 tys. zł), refundacje składek na ubezpieczenie rentowe
i wypadkowe za absolwentów (4,1 tys. zł). Na pozostał cz
ogółu pozostałych form składaj

si

wydatków, stanowi c 99,3%

wydatki na dotacje na działalno

gospodarcz ,

wyposa enie i doposa enie stanowisk pracy, koszty pomocy prawnej i doradztwa oraz sta e i
przygotowanie zawodowe w ramach EFS. Wydatki te ksi gowane były pod pozycj „Pozostałe
aktywne formy” z uwagi na niedostosowanie sprawozdania ksi gowego MIPS-02 do ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wzrost o 26,4%, dotyczył wydatków na
stypendia i nadzór nad sta em.
Analizuj c struktur

wydatków na aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu

w roku 2004, widoczny jest spadek wydatków Funduszu Pracy na po yczki na dodatkowe
miejsca pracy o 87,3% i na programy specjalne o 58,9% oraz po yczki dla bezrobotnych na
rozpocz cie działalno ci o 46,8%, a tak e wydatków na refundacje wynagrodze i składki na
ubezpieczenia społeczne za absolwentów. W roku 2003 stanowiły one 5,9% z ogólnie
wydatkowanej kwoty, natomiast w roku 2004 nast pił spadek o 42,6% wydatków. Tak wysoki
spadek powy szych wydatków spowodowany jest wej ciem w ycie w czerwcu 2004 r. ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która zniosła omawiane formy.
ZAWODY OSÓB BEZROBOTNYCH
Bior c pod uwag

kwalifikacje bezrobotnych stwierdza si , i

83,8% populacji

bezrobotnych posiada konkretny zawód (specjalno ).
Wyszczególnienie zawodów pod wzgl dem najwi kszej liczby bezrobotnych – według stanu w
ko cu grudnia 2004 roku w porównaniu z rokiem 2003
Rok 2004
L.p.

wyszczególnienie zawodu

liczba

bezrobotnych

w ko cu
roku

1.

Sprzedawca

2.

Rok 2003

oferty pracy
zgłoszone
w roku

liczba

bezrobotnych

w ko cu
roku

oferty pracy
zgłoszone
w roku

22 776

6 257

24 217

6 277

Kucharz

3.

6 369

775

6 955

856

lusarz

4.

5 865

1 543

6 746

1 076

Krawiec

5 823

1 421

7 002

859
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5.

Asystent ekonomiczny (zawód
szkolny: Technik ekonomista)

6.

5 700

368

5 318

230

Murarz

5 141

1 840

5 807

1 784

7.

Robotnik pomocniczy w przemy le
przetwórczym

4 267

1 940

4 650

2 195

8.

Pracownik biurowy (zawód szkolny:
Technik prac biurowych)

9.

4 109

4 709

4 614

3 954

Mechanik samochodów osobowych

10.

4 092

393

5 188

478

Szwaczka

11.

4 070

3 167

4 626

2 706

Technik rolnik

12.

3 368

67

3 502

112

Sprz taczka

13.

3 206

899

3 384

674

Robotnik budowlany

14.

3 202

1 161

3 586

1 413

Technik mechanik

15.

3 036

144

3 119

154

Stolarz meblowy

16.

2 499

538

3 394

386

Robotnik gospodarczy

17.

2 328

4 246

2 120

4 706

Cukiernik

18.

2 192

232

2 548
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Fryzjer

19.

2 109

405

2 346

466

Piekarz

2 061

404

2 341
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Liczba bezrobotnych o wymienionych wy ej kwalifikacjach w 2004 roku to
92213 osób, co stanowi 21,4% bezrobotnych posiadaj cych zawód. Doda nale y, i od lat
zawód sprzedawca najliczniej reprezentowany jest w ród bezrobotnych, jak równie oferty
pracy dla tej grupy zawodowej nale

do najcz ciej zgłaszanych przez pracodawców, mi dzy

innymi z powodu wysokiej fluktuacji w tej grupie pracowników.
Porównuj c

liczb

bezrobotnych

reprezentuj cych

wymienione

zawody

z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez pracodawców do urz dów pracy na pracowników
w tych zawodach, stwierdzi

nale y, i

istnieje zdecydowana dysproporcja mi dzy tymi

wielko ciami (np. zawód sprzedawca - dla prawie 23 tys. osób bezrobotnych wpłyn ło
w 2004r. 6257 ofert pracy).
Liczba bezrobotnych poprzednio pracuj cych według rodzaju działalno ci ostatniego
miejsca pracy
Z analizy struktury bezrobotnych według rodzaju działalno ci ostatniego miejsca pracy
wynika, e najwi ksza liczba pozostaj cych bez pracy to osoby, które poprzednio pracowały w
przetwórstwie przemysłowym; osoby te stanowiły 27,9% ogółu bezrobotnych poprzednio
pracuj cych. Liczn grup stanowiły równie osoby bezrobotne poprzednio pracuj ce w handlu
i naprawach 22,1%, w budownictwie 9,3% oraz w pozostałej działalno ci usługowej
komunalnej i społecznej 9,1%.

22

W porównaniu z rokiem 2003 najwi kszy procentowy spadek odnotowano w ród osób
bezrobotnych, którzy poprzednio zatrudnieni byli w sektorze pozostała działalno

usługowa,

komunalna i społeczna o 20,3% (tj. 4317 osób), w budownictwie o 13,3% (tj. 2657 osób),
w rolnictwie , łowiectwie i le nictwie o 9,5% (tj. 1206 osób), w handlu i usługach o 9,3%
(tj. 4218 osób) oraz w obsłudze nieruchomo ci i wynajmie o 9,3% (tj. 432 osoby).
Liczba bezrobotnych według rodzaju działalno ci ostatniego miejsca pracy
w województwie wielkopolskim w ko cu 2004r.
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REALIZACJA PROGRAMÓW AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W WIELKOPOLSCE
Celem aktywnego zmniejszania skutków bezrobocia oraz zwi kszania stopnia
zatrudnialno ci instytucje rynku pracy inicjuj szereg działa .
Jednym z głównych zada

stoj cych przed tymi instytucjami jest opracowywanie

i wdra anie programów aktywizacji zawodowej przeznaczonych dla grup znajduj cych si w
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. W 2004 roku na terenie województwa
wielkopolskiego realizowano działania wynikaj cych z inicjatyw podj tych na szczeblu
rz dowym, wojewódzkim oraz powiatowym.
Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu dokonał na pocz tku 2004 r. podziału pomi dzy
samorz dy powiatowe rodków Funduszu Pracy według kryteriów okre lonych przez Sejmik
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Województwa Wielkopolskiego. Ze rodków tych realizowane były powiatowe programy
aktywizacyjne. W ci gu roku samorz dy powiatowe składały tak e, za po rednictwem
Wojewódzkiego Urz du Pracy, wnioski o dodatkowe rodki Funduszu Pracy na wdro enie
konkretnych projektów maj cych na celu popraw sytuacji bezrobotnych w 2004 roku.
W 2004 r. samorz d województwa, dostrzegaj c trudn

sytuacj

długotrwale

bezrobotnych, niewykwalifikowanych osób z terenów wiejskich, zabezpieczył

rodki na

wdro enie wojewódzkich programów aktywizuj cych długotrwale bezrobotnych, tj. „Rowy”,
„Lepsza droga”. Realizowano tak e program „Zielone wakacje”.
Jednym z zada Urz du, realizowanym równie w 2004 roku, było koordynowanie
trwaj cego od połowy 2002 roku Rz dowego Programu Aktywizacji Zawodowej
Bezrobotnych „Pierwsza Praca”. Ka dy zainteresowany bezrobotny mógł uzyska w Urz dzie
informacje na temat programu oraz wskazówki, jak sta si jego beneficjentem.
Realizacja Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”
Głównym celem Programu „Pierwsza Praca” jest pobudzenie aktywno ci lokalnej
w kreowaniu nowych miejsc pracy oraz umo liwienie młodzie y zdobycia pierwszego
do wiadczenia zawodowego poprzez obj cie ich usługami aktywizuj cymi. Adresatami
programu byli absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wy szych w wieku do 25
roku ycia lub do 27 roku ycia w przypadku absolwentów wy szych uczelni skierowanych na
sta e.
Działania

w

Programie

realizowane

s

obecnie

na

terenie

województwa

wielkopolskiego w nast puj cych segmentach:
1. „Małe i rednie przedsi biorstwa”,
2. „Samozatrudnienie”,
3. „Informacja, poradnictwo zawodowe i po rednictwo pracy”,
4. Działania wynikaj ce z programów „PAOW” oraz PHARE.
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W ramach segmentów „Małe i rednie przedsi biorstwa” oraz „Samozatrudnienie”,
realizowanych przez powiatowe urz dy pracy, od pocz tku trwania programu najwi ksz
popularno ci ciesz si sta e.
Do czerwca 2004 r. funkcjonowała forma aktywizacji zawodowej, która równie
cieszyła si du ym zainteresowaniem w ród bezrobotnej młodzie y, tj. refundacja z tytułu
zatrudnienia absolwentów.
Realizacja

działa

podejmowanych

w

ramach

w 2004 roku jest w znacz cej mierze kontynuacj

programu

działa

„Pierwsza

Praca”

rozpocz tych w 2003 roku.

W całym 2004 roku program „Pierwsza Praca” umo liwił zdobycie zatrudnienia 9202
osobom obj tym formami aktywizacji przewidzianymi przez ustaw
i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz od czerwca 2004 r. ustaw

o zatrudnieniu

o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy. Zatrudnienie uzyskało 428 osób bior cych udział w warsztatach
poszukiwania pracy w ramach Indywidualnego Planu Działania oraz 185 osób, które
brały udział w zaj ciach prowadzonych przez powiatowe urz dy pracy oraz centra
informacji i planowania kariery zawodowej w ramach klubów pracy.
Z przytoczonych wcze niej danych wynika, i efekty realizacji programu to przede
wszystkim zdobycie pierwszego do wiadczenia zawodowego i podniesienie kwalifikacji
zawodowych osób młodych. Du a liczba osób obj tych programem uzyskała zatrudnienie
wskutek samodzielnych poszukiwa , przy wykorzystaniu technik i wiadomo ci uzyskanych na
zaj ciach

organizowanych

przez

powiatowe

urz dy

pracy

oraz

centra

informacji

i planowania kariery zawodowej.
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Zauwa y

ponadto nale y,

beneficjentów, ale równie

e podj te działania znalazły aprobat

nie tylko ich

głównych partnerów rynku pracy, czyli przedsi biorców

tworz cych nowe miejsca pracy.
Program Aktywizacji Zawodowej „Pierwsza Praca” okazał si

du ym sukcesem

w województwie wielkopolskim. wiadczy o tym utrzymuj ca si wysoka, wynosz ca w 2004
roku 52%, efektywno

zatrudnienia (ł cznie w ramach programu zatrudnienie znalazły 9202

osoby) w ramach dwóch najwa niejszych jego segmentów – „Małe i rednie przedsi biorstwa”
oraz „Samozatrudnienie”.
Programy realizowane we współpracy z Agencj

Restrukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa
Kolejn

inicjatyw

rz dow

w 2004 roku było podpisanie porozumie

pomi dzy

Ministrem Gospodarki i Pracy, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencj
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, których celem była wspólna realizacja programów
ułatwiaj cych zdobycie nowych kwalifikacji i ułatwienie znalezienia pracy osobom
bezrobotnym.
Pierwsze z porozumie , podpisane 15 grudnia 2003 r., zakładało stworzenie
publicznym słu bom zatrudnienia mo liwo ci skierowania osób bezrobotnych na szkolenia
podnosz ce kwalifikacje zawodowe, w szczególno ci dotycz ce procedur ubiegania si
o dopłaty obszarowe w rolnictwie i przemy le rolno – spo ywczym, a tak e przygotowanie
Oddziałów Regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do wypełniania
zada

zwi zanych z obsług

Zintegrowanego Systemu Zarz dzania i Kontroli (IACS)

przeznaczonego do administrowania i kontrolowania dopłat bezpo rednich w rolnictwie.
W kwietniu 2004 roku podpisano „Porozumienie w sprawie aktywizacji zawodowej
bezrobotnych w wieku do 25 lat oraz absolwentów szkół wy szych poprzez realizacj zada na
rzecz pomocy rolnikom w pozyskaniu rodków z funduszy Unii Europejskiej, w tym płatno ci
bezpo rednich”. Zadaniem aktywizowanych osób była pomoc rolnikom zamieszkałym w
gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, ubiegaj cym si

o

rodki z funduszy Unii

Europejskiej, w tym płatno ci bezpo rednie. Młodzi bezrobotni byli kierowani do pracy przez
powiatowe urz dy pracy. Niezb dnej pomocy gminom w szkoleniu udzieliła Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju
Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Bezrobotni, zgodnie z umow , zatrudnieni byli w formie
sta u lub subsydiowanego zatrudnienia.
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Programy zainicjowane przez Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu
W 2004 roku Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu był inicjatorem realizacji trzech
programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, na które rodki zabezpieczył samorz d
województwa. W programach tych udział wzi ło ogółem 1745 osób bezrobotnych
z Wielkopolski.
Dwa z nich, „Rowy” i „Lepsza droga”, skierowane były do niewykwalifikowanych,
długotrwale bezrobotnych osób pochodz cych z terenów wiejskich. Oba programy trwały
w okresie od kwietnia do pa dziernika 2004 r. Program „Rowy” realizowany był w tym okresie
we wszystkich powiatach województwa wielkopolskiego, jedynie w subregionie koni skim
trwał od maja do pa dziernika 2004 r. Program „Lepsza droga” realizowany był w
14 powiatach, które zostały okre lone przez pracodawc .
Program „Zielone wakacje”, skierowany do osób bezrobotnych ze

rednim

wykształceniem, maj cych predyspozycje do pracy z dzie mi, realizowany był od czerwca do
wrze nia 2004 roku.
Program „Rowy”
Głównymi

celami

programu

była

aktywizacja

zawodowa

osób

długotrwale

bezrobotnych, pochodz cych z terenów wiejskich oraz wykonanie prac melioracyjnych na
terenie województwa wielkopolskiego.
Prace zwi zane z melioracj

oraz zakres ich wykonywania opracowane przez

Wielkopolski Zarz d Melioracji i Urz dze Wodnych w Poznaniu, przeprowadzone zostały we
wszystkich powiatach województwa i obj ły 147 gmin.
W roku 2004 na realizacj programu „Rowy” przeznaczono 5508034 zł ze rodków
Funduszu Pracy pozostaj cych w dyspozycji samorz du województwa wielkopolskiego.
Efektywno

programu wyniosła około 6%, co oznacza,

e 57 osób uzyskało

zatrudnienie po jego zako czeniu.
Efektem podj tych w ramach programu działa była konserwacja ponad 50% stanu
ewidencyjnego cieków wodnych oraz prawie 100% wałów przeciwpowodziowych. Program
pozwolił ponadto na ograniczenie marginalizacji społecznej tych osób i ich powrót do
czynnego ycia zawodowego. Znaczne korzy ci odniosły głównie samorz dy gminne, które
miały mo liwo

przeprowadzenia niezb dnych prac z zakresu gospodarki wodnej maj cych

wpływ na stan gospodarki rolnej regionu.
Program „Lepsza droga”
Uczestnicy programu „Lepsza droga” wykonywali prace w ramach robót publicznych,
które zwi zane były z konserwacj nawierzchni oraz sprz taniem i porz dkowaniem poboczy
dróg województwa wielkopolskiego.
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Wielkopolski Zarz d Dróg Wojewódzkich, po przeprowadzeniu analizy stanu dróg
wojewódzkich, podj ł decyzj

o obj ciu programem w 2004 r. czternastu powiatów,

w których poziom dróg wymagał poprawy. Wytypowano nast puj ce powiaty: chodzieski,
czarnkowsko-trzcianecki, gnie nie ski, kaliski, kolski, koni ski, ko cia ski, nowotomyski,
ostrowski, szamotulski, redzki, turecki, wrzesi ski oraz złotowski.
Beneficjentami programu „Lepsza droga” były osoby bezrobotne z terenów wiejskich
województwa wielkopolskiego. Program w zało eniach miał obj

grup 116 uczestników.

Ogółem w województwie faktyczny udział w programie „Lepsza droga” wzi ło 118 osób
bezrobotnych.
Rezultatem programu była poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego, uzyskana dzi ki
wykonanym pracom.
Program „Zielone wakacje”
Celem programu była organizacja wolnego czasu podczas przerwy wakacyjnej dzieciom
z rodzin o niskim statusie materialnym oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych
skierowanych do pracy jako opiekunowie kolonijni.
rodki Funduszu Pracy w wysoko ci 1697100 zł na realizacj programu zabezpieczył
samorz d województwa wielkopolskiego, natomiast realizacja programu miała miejsce na
poziomie powiatów. Wszystkie samorz dy powiatowe Wielkopolski zgłosiły ch

organizacji

programu „Zielone wakacje”, jednak ostatecznie cel ten zrealizowało 29 powiatów.
Dzi ki realizacji programu 616 bezrobotnych zdobyło cenne do wiadczenie zawodowe,
w przypadku sta ystów – pierwsze, natomiast 20138 dzieci z najubo szych rodzin miało
uatrakcyjniony wypoczynek wakacyjny oraz nabyło umiej tno ci pracy w grupie.
Maj c na wzgl dzie dotychczasowe do wiadczenia wynikaj ce z realizacji programów
„Rowy”, „Lepsza droga”, „Zielone wakacje” stwierdzi

nale y,

e tego typu formuła

programów wojewódzkich jest szczególnie warta kontynuacji, tak e ze wzgl du na zło ono
celów osi ganych podczas realizacji.
Niezwykle istotne jest bowiem, i

(mimo niskiej efektywno ci) zapobieganie

negatywnym skutkom bezrobocia realizowane jest poprzez podejmowanie działa szczególnie
wa nych dla lokalnych społeczno ci (opieka nad dzie mi, poprawa infrastruktury), co wywiera
podwójny skutek: z jednej strony niesie znaczne korzy ci społeczno ciom lokalnym, z drugiej
natomiast wpływa na wiadomo

i samopoczucie aktywizowanych osób bezrobotnych, daj c

im poczucie sensu i warto ci podejmowanych działa .

wiadczy o tym zainteresowanie

realizacj programów równie w 2005 roku.
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Liczba osób aktywizowanych w ramach programów inicjowanych przez
Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu

Wielkopolska

słupecki
wrzesi ski 12
22
41
redzki 3
41
20
4
20

nowotomyski
32
5
5
grodziski
35
6
wolszty ski
41
9
leszczy ski
33
12

jaroci ski
12
30

rawicki
117
9

krotoszy ski
18
20
ostrzeszowski
7
4

Liczba osób aktywizowanych w ramach programu “Rowy”
Liczba osób aktywizowanych w ramach programu “Lepsza droga”
Liczba osób aktywizowanych w ramach programu “Zielone wakacje”
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Ramowy Plan Działa na rzecz Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych
Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu rozpocz ł w 2003 r. prowadzenie szczegółowej
analizy statystycznej sytuacji osób bezrobotnych niepełnosprawnych na rynku pracy we
wszystkich powiatach województwa wielkopolskiego, niezb dnej do realizacji zada
okre lonych w Ramowym Planie Działa na Rzecz Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych.
Analiza obj ła liczb bezrobotnych niepełnosprawnych w powiatach, dynamik zmian
liczby bezrobotnych niepełnosprawnych oraz udział tej kategorii bezrobotnych w ogólnej
liczbie bezrobotnych w poszczególnych miesi cach 2003 r.
Program ma na celu ułatwienie dost pu do rynku pracy osobom niepełnosprawnym oraz
pobudzenie ich aktywno ci zawodowej poprzez wspieranie tych osób w aktywnym kreowaniu
swojego ycia zawodowego.
Programy aktywizacji zawodowej realizowane w powiatach Wielkopolski
Oprócz realizacji opisanych powy ej programów, zainicjowanych i monitorowanych
przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy lub Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu, cz
wielkopolskich powiatów podj ła realizacj programów lokalnych. Powstawały one najcz ciej
w odpowiedzi na lokalne potrzeby i były dostosowane do uwarunkowa powiatowego rynku
pracy.
W 2004 roku 22 powiaty zrealizowało kompleksowe projekty aktywizacyjne, które
zast piły realizowane w ubiegłych latach lokalne programy specjalne. Programami tymi obj to
prawie 3400 osób, na które ł cznie wydatkowano 8254,3 zł. Ogółem efektywno

programów

realizowanych w powiatach wyniosła 35%. W ramach programów organizowano głównie
szkolenia podnosz ce kwalifikacje bezrobotnych i sta e, skierowane przede wszystkim do
młodych bezrobotnych. W ród innych form najcz ciej wybierano roboty publiczne i prace
interwencyjne. Coraz powszechniejsz form aktywizacji stało si przyznawanie rodków na
podj cie działalno ci gospodarczej.
Programy aktywizacji zawodowej realizowane na terenach powiatów w znacz cy
sposób przyczyniły si

do poprawy sytuacji materialnej i podniesienia kwalifikacji

beneficjentów, a tak e - dzi ki wykonanym pracom - rozwoju powiatu.
REALIZACJA PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W zwi zku z akcesj Polski do Unii Europejskiej w roku 2004, rozpocz ł si proces
wdra ania funduszy strukturalnych.
Wojewódzki Urz d Pracy pełni funkcj

instytucji wdra aj cej dla Priorytetu I,

Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL oraz Priorytetu II, Działania 2.2, 2.3 i 2.4 ZPORR.
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Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
PRIORYTET I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej.
DZIAŁANIE 1.2 Perspektywy dla młodzie y. Celem Działania 1.2 jest udzielenie mo liwie
pełnego

wsparcia

poprzez

działania

wspieraj ce

i

promuj ce

zatrudnienie

oraz

samozatrudnienie młodzie y, w tym absolwentów wszystkich typów szkół tak, aby nie stawali
si ani nie pozostawali bezrobotnymi.
DZIAŁANIE 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia. Celem Działania
1.3 jest ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn poprzez wsparcie dla
osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych w zakresie reintegracji zawodowej, tak aby nie
wypadły z rynku pracy oraz wsparcie dla otoczenia społecznego tych osób.
Na realizacj Działania 1.2 w roku 2004 samorz d województwa przeznaczył kwot
25117749 PLN, natomiast na realizacj Działania 1.3 w roku 2004 zaplanowano zawarcie
umów na kwot nieprzekraczaj c 18019355 PLN.
W ramach Działania 1.3 schemat a) według aktualnych danych w 2004 roku pomoc
uzyskało 6167 osób bezrobotnych, w tym 4578 osób długotrwale bezrobotnych.
W schemacie b) Działania 1.2: Promocja aktywno ci zawodowej młodzie y oraz
schemacie b) Działania 1.3: Wsparcie otoczenia społecznego osób bezrobotnych Wojewódzki
Urz d Pracy jest Instytucj Wdra aj c . Schemat b) stanowi konkurs projektów składanych
w Wojewódzkim Urz dzie Pracy przez uprawnionych beneficjentów (projektodawców).
W dniu 14 grudnia 2004 roku Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu ogłosił konkurs
otwarty w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich dla
schematu b) Działa 1.2 i 1.3.
Ka de Działanie skierowane jest do innej grupy osób i ka de zakłada inny typ pomocy,
tak by ze rodków EFS mogła skorzysta jak najwi ksza grupa mieszka ców województwa.
Cech charakterystyczn w/w działa jest to, i ukierunkowane s one na pomoc osobom
bezrobotnym. W odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłyn ło 15 wniosków o dofinansowanie
realizacji projektu.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu odpowiedzialny jest za realizacj trzech Działa :
2.1 2.3 oraz 2.4 w ramach Priorytetu II Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego.
PRIORYTET II. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach.
DZIAŁANIE 2.1. Rozwój umiej tno ci powi zany z potrzebami regionalnego rynku pracy
i mo liwo ci kształcenia ustawicznego w regionie. Celem działania jest zwi kszenie
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mobilno ci zawodowej mieszka ców i ich zdolno ci w zakresie dostosowania umiej tno ci
i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy w warunkach członkostwa
w

Unii

Europejskiej,

a

tak e

lepsze

dostosowanie

potrzeb

szkoleniowych

i kwalifikacji mieszka ców do wymogów regionalnego rynku pracy poprzez monitoring
regionalnego rynku pracy i upowszechnianie zebranych informacji.
rodki przeznaczone do zakontraktowania w 2004 i do wydatkowania w latach 20042006 dla Działania 2.1 ZPORR wynosz 9541847 zł.
DZIAŁANIE 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodz cych z rolnictwa. Ogólnym celem
działania jest dostosowywanie osób do funkcjonowania w zmieniaj cych si

warunkach

społeczno-ekonomicznych oraz przygotowywanie ich do wykorzystania szans zwi zanych
z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez stworzenie warunków
ułatwiaj cych osobom zatrudnionym w rolnictwie znalezienie zatrudnienia poza sektorem
rolnym. Celem szczegółowym działania jest wyposa enie rolników w umiej tno ci
umo liwiaj ce zdobycie nowego zatrudnienia i wykonywania nowego zawodu w zwi zku
z procesem restrukturyzacji polskiego rolnictwa.
rodki przeznaczone do zakontraktowania w 2004 i do wydatkowania w latach 20042006 dla Działania 2.3 ZPORR wynosz 5630915 zł.
DZIAŁANIE 2.4. Reorientacja zawodowa osób zagro onych procesami restrukturyzacyjnymi.
Ogólnym celem działania jest dostosowanie osób do funkcjonowania w zmieniaj cych si
warunkach społeczno-ekonomicznych oraz przygotowywanie ich do wykorzystania szans
zwi zanych z powstawaniem nowych miejsc pracy poprzez zmian
zagro onych utrat

kwalifikacji osób

zatrudnienia. Celem szczegółowym działania jest zmiana kwalifikacji

zawodowych pracowników przemysłów i sektorów podlegaj cych restrukturyzacji, a tak e
innych osób zagro onych utrat zatrudnienia w wyniku procesów restrukturyzacyjnych w celu
umo liwienia tym osobom wykonywania nowych zawodów.
rodki przeznaczone do zakontraktowania w 2004 i do wydatkowania w latach
2004-2006 dla Działania 2.4 ZPORR wynosz 7835609 zł.
Zako czenie realizacji Programu Phare 2001
W grudniu 2004 roku zako czono realizacj Programu Phare 2001 Spójno

Społeczno

Gospodarcza Rozwój Zasobów Ludzkich. Program realizowany był od pa dziernika 2003 roku
do grudnia 2004 roku przez Konsorcjum, którego liderem była firma Doradztwo Gospodarcze
DGA S.A., natomiast instytucj odpowiedzialn za wdra anie Projektu na terenie Wielkopolski
był Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu. Głównym celem projektu było wzmocnienie
ekonomicznej i społecznej spójno ci poprzez rozwój zasobów ludzkich województwa
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wielkopolskiego oraz poprawa organizacji, struktury i kompetencji instytucji kluczowych w
celu opracowania i wdro enia spójnej polityki zatrudnienia. Działania projektu miały
doprowadzi

mi dzy innymi do poprawy sytuacji na rynku pracy poprzez organizacj

szkolenia dla osób bezrobotnych oraz dla pracowników małych i rednich przedsi biorstw,
a tak e poprzez zapewnienie pomocy osobom rozpoczynaj cym działalno

gospodarcz , jak

równie wprowadzenie lokalnych porozumie na rzecz zatrudnienia. Na realizacj Projektu na
terenie Wielkopolski zostało przeznaczonych 1776 347,00 Euro, w tym 1332 260,25 Euro ze
rodków Phare oraz 444086,75 Euro ze rodków bud etu pa stwa. W ramach programu
zrealizowano 4 podprojekty: dzi ki którym obj to działaniami ponad 1500 osób.
Celem podprojektu 1 „Aktywne działania na rzecz rynku pracy” było podnoszenie
kwalifikacji osób bezrobotnych poprzez praktyki, szkolenia oraz poradnictwo zawodowe.
Z 57 szkole skorzystało 1120 osób. W wyniku oferowanej przez podprojekt pomocy prac
znalazło do ko ca grudnia 2004 roku 356 osób bezrobotnych.
Działania w ramach Podprojektu 2 miały na celu promocj przedsi biorczo ci dla osób
rozpoczynaj cych działalno

gospodarcz poprzez szkolenia z podstaw przedsi biorczo ci

i indywidualne doradztwo dla nowoutworzonych firm. Szkolenia były skierowane do osób
bezrobotnych z terenów wiejskich (promocja agroturystyki), absolwentów i osób
z restrukturyzowanych przedsi biorstw. Podprojekt 2 „Promocja przedsi biorczo ci” obj ł
swymi działaniami 285 osób, z których 31 zało yło własn działalno

gospodarcz , a 45 osób

zostało zatrudnionych.
Działania

w

ramach

Podprojektu

przedsi biorstw” były zwi zane z promocj

3

„Promocja

potencjału

adaptacyjnego

potencjału adaptacyjnego małych i rednich

przedsi biorstw poprzez szkolenia mened erskie i specjalistyczne zawodowe maj ce na celu
podwy szanie kwalifikacji kadry M P. Szkolenia te cieszyły si ogromnym zainteresowaniem
ze strony pracowników M P. Wzi ło w nich udział 360 osób ze 188 firm. Szczególn uwag
nale y zwróci na fakt, i to wła nie małe i rednie przedsi biorstwa wykazuj istotny udział w
tworzeniu nowych miejsc pracy, co ma du e znaczenie w rozwoju województwa
wielkopolskiego.
W ramach Podprojektu 4 „Lokalne partnerstwa na rzecz zatrudnienia” przeszkolono 80
osób, w tym 40 przedstawicieli samorz dów powiatowych oraz 40 przedstawicieli szkół
zawodowych, dzi ki którym mo liwe było utworzenie 14 partnerstw lokalnych w zakresie
promocji zatrudnienia. Ko cowym efektem tego podprojektu było opracowanie 14 projektów
dla młodzie y ze szkół zawodowych, które wzi ły udział w konkursie „Poł czenie
wykształcenia z potrzebami lokalnego rynku pracy” ogłoszonym przez Wojewódzki Urz d
Pracy w Poznaniu.
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PORADNICTWO ZAWODOWE I PO REDNICTWO PRACY
Doradztwo zawodowe
W województwie wielkopolskim usługi informacyjno – doradcze dla bezrobotnych
wiadcz mi dzy innymi doradcy zawodowi zatrudnieni w centrach informacji i planowania
kariery zawodowej Wojewódzkiego Urz du Pracy w Poznaniu oraz w powiatowych urz dach
pracy. Z tej formy poradnictwa i informacji zawodowej w 2004 roku, zarówno w formie
indywidualnej jak i grupowej, skorzystało w Wielkopolsce ogółem 55008 osób. Przyst pienie
Polski do Unii Europejskiej otworzyło nowe mo liwo ci edukacyjne i zawodowe dla Polaków.
Naturaln konsekwencj tego było rozszerzenie standardów pracy doradców zawodowych,
które powinny uwzgl dnia informacj zawodow z tego zakresu.
Klienci urz dów pracy korzystali w 2004 roku z zaj
problematyk

grupowych, obejmuj cych

poszukiwania pracy w kraju i za granic . Mieli równie

mo liwo

uczestniczenia w indywidualnych spotkaniach z doradc zawodowym, a tak e w zaj ciach
warsztatowych rozwijaj cych umiej tno ci interpersonalne zwi kszaj ce szanse na uzyskanie
zatrudnienia i przyczyniaj ce si do lepszego funkcjonowania w yciu codziennym.
Kluby pracy
Jednym ze sposobów przygotowania si do skuteczniejszego funkcjonowania na rynku
pracy jest uczestnictwo w zaj ciach klubu pracy. Celem działania klubów pracy jest
umo liwienie osobom bezrobotnym i poszukuj cym pracy nabycia umiej tno ci niezb dnych
w procesie poszukiwania pracy.
W 2004 roku na terenie województwa wielkopolskiego działało 40 klubów pracy,
w tym 23 zorganizowane przez powiatowe urz dy pracy i 17 zorganizowanych przez instytucje
współpracuj ce z powiatowymi urz dami pracy.
W zaj ciach klubów pracy zorganizowanych przez powiatowe urz dy pracy
uczestniczyły 2582 osoby, w tym 2554 osoby bezrobotne i 20 osób poszukuj cych pracy.
W ród ogółu bezrobotnych uczestnicz cych w zaj ciach:
•

57,2% osób, stanowiła młodzie do 24 lat,

•

60,9% osób, stanowiły kobiety,

•

39,9% osób, stanowili uczestnicy zamieszkali na wsi,

•

30,4% osób, stanowili długotrwale bezrobotni,

•

2,9% osób, stanowili niepełnosprawni.

Struktura uczestników zaj

według poziomu wykształcenia była nast puj ca:
34

•

9,5% osób z wykształceniem gimnazjalnym i poni ej,

•

25,9 % osób z wykształceniem zawodowym,

•

17,1 % osób z wykształceniem rednim ogólnokształc cym,

•

36,6 % osób z wykształceniem policealnym i rednim zawodowym,

•

10,9 % osób z wykształceniem wy szym.

Zaj cia w klubach pracy usytuowanych w strukturach powiatowych urz dów pracy
uko czyło 82,6 % wszystkich uczestników.
Przeci tnym uczestnikiem zaj

w klubie pracy w 2004 roku (podobnie jak w latach

ubiegłych) była kobieta w wieku 18-24 lata, z wykształceniem policealnym lub rednim
zawodowym, pozostaj ca bez pracy poni ej 6 miesi cy.
Zebrane dane wskazuj

na zainteresowanie bezrobotnych zaj ciami oferowanymi

w klubach pracy. Cho uczestnictwo w nich nie gwarantuje bezpo redniego zatrudnienia, to
jednak przez zmian sposobu funkcjonowania bezrobotnych, wpływa na ich skuteczniejsze
funkcjonowanie na rynku pracy.
Po rednictwo pracy za granic
Rok 2004 to rok akcesji Polski do Unii Europejskiej. Ze wzgl du jednak na utrzymane
przez Uni okresy przej ciowe, zasady podejmowania pracy za granic przez mieszka ców
Wielkopolski nie uległy bardzo znacz cym zmianom. Wolny dost p do miejsc pracy, jak
dotychczas, Polacy maj tylko w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Szwecji. W pozostałych krajach
EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) obowi zywały w roku 2004 (i nadal
obowi zuj ) mi dzynarodowe umowy i porozumienia.
Zatrudnienie sezonowe
1. Sezonowe zatrudnienie w Niemczech
Dominuj c form zatrudnienia za granic mieszka ców Wielkopolski w roku 2004
(podobnie jak i w latach ubiegłych) jest praca sezonowa w Niemczech podejmowana na okres
3 miesi cy na skutek zawierania bezpo rednich umów obywateli polskich z pracodawcami
zagranicznymi (tzw. umowy imienne). Pracownik w ci gu tego okresu mo e by zatrudniony
wi cej ni

u jednego pracodawcy. Zatrudnienie sezonowe nie jest limitowane. Liczba

zatrudnionych uzale niona jest od zapotrzebowania niemieckich pracodawców, równie od
warunków pogodowych czy urodzaju w rolnictwie. Pracownikami sezonowymi mog by
osoby, które w momencie podj cia pracy maj uko czone 18 lat (nie ma okre lonej górnej
granicy wieku).
W 2004 r. do Wojewódzkiego Urz du Pracy w Poznaniu wpłyn ło ł cznie 35540 umów
na prac sezonow w Niemczech. Umowy podpisały 32803 osoby.
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•

Najwi kszy udział procentowy w migracji zarobkowej mieszka ców województwa
wielkopolskiego w 2004 r. miał powiat koni ski – 7633 osoby (23,3%), na co wpływ
miały uwarunkowania historyczne (nasilona emigracja w czasach PRL, głównie do
NRD, gdzie mieszkaj obecnie rodziny, przyjaciele osób staraj cych si o wyjazd),

•

66,9% (21936 osób) stanowili m czy ni,

•

21272 osoby spo ród wyje d aj cych do pracy to mieszka cy wsi (64,8%),

•

najwi ksz grup osób podejmuj cych prac sezonow stanowiły osoby mi dzy 25
a 34 rokiem ycia – 11401 osób (34,8%),

•

najwi ksz grup wyje d aj cych do pracy sezonowej stanowili pracuj cy w kraju 9743 osoby (29,7%), na ogół wykorzystywali oni w tym celu urlopy wypoczynkowe,
cz sto ł czone z bezpłatnymi. Na podj cie pracy za granic zdecydowała si tak e du a
liczba bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 8991 osób (27,4%) oraz rolników – 5347
osób (16,3%). Znacz c liczb - 4327 osób (13,2%) stanowili bezrobotni wypełniaj cy
kategori „nigdzie nie ubezpieczeni”, czyli osoby niepracuj ce, nie zarejestrowane w
urz dzie pracy, nie pobieraj ce adnych wiadcze , gospodynie domowe. 638 osób
zawiesiło działalno

gospodarcz , by podj

zatrudnienie sezonowe u pracodawcy

zagranicznego. Do

liczn grup osób podejmuj cych prac za granic stanowili

uczniowie i studenci – 1557 osób (4,7%) – ich udział w migracji zarobkowej do
Niemiec nasila si zwłaszcza w okresie letnim,
•

osoby bezrobotne maj ce prawo do zasiłku, podejmuj ce zatrudnienie w Niemczech to
1134 osoby (3,5%).

•

osobom odbieraj cym umowy pracodawcy proponowali zatrudnienie głównie w:

- rolnictwie (przy uprawie chmielu, tytoniu, ziół, traw, zbiorze warzyw i owoców,
gospodarstwach rolnych, pieczarkarniach) – 15431 osób (47%),
- ogrodnictwie – 12339 osób (37,6%),
- przy uprawie winoro li – 1818 osób (5,5%),
- bran y hotelarsko – gastronomicznej – 777 osób (2,4%),
- przetwórni warzyw i owoców - 686 osób (2,1%),
- le nictwie – 664 osoby (2%),
- bran y wystawienniczo – kiermaszowej 595 osób (1,8%),
- przy hodowli zwierz t – 211 osób (0,6%),
- tartakach – 91 osób (0,3%),
- wesołych miasteczkach – 53 osoby (0,2%),
- jako pomoc przy wyrabianiu stroików wi tecznych - 48 osób (0,2%),
- szkółkach le nych - 31 osób,
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- zawodzie kierowcy - 29 osób,
- jako pomoc domowa – 14 osób,
- na fermie kurzej - 8 osób,
- stolarstwie – 2 osoby,
- przy stawach rybnych – 2 osoby,
- przy produkcji drewna – 1 osoba,
- pszczelarstwie – 1 osoba,
- do opieki nad dzieckiem – 1 osoba,
- akwarium miejskim – 1 osoba.
Pod wzgl dem liczby osób podejmuj cych prac w Niemczech od kilku lat na jednym z
pierwszych miejsc w kraju znajduje si subregion koni ski. Migracje sezonowe mieszka ców
tej cz ci Wielkopolski w du ym stopniu przyczyniaj si do łagodzenia skutków bezrobocia.
Sytuacja ta dotyczy nie tylko regionu koni skiego, ale wszystkich powiatów województwa
wielkopolskiego. Wielu osobom daje mo liwo

uzyskania dodatkowych dochodów, a tak e

bardzo cz sto stanowi jedyne ródło utrzymania osób nigdzie nie pracuj cych.
Szczytowym okresem, w którym wyjazdy do prac sezonowych nasilaj si , jest wiosna i
lato. Wynika to z faktu, i pracownicy polscy podejmuj zatrudnienie przede wszystkim w
takich bran ach jak: rolnictwo i sadownictwo, ogrodnictwo, le nictwo, pracuj w ró nego
rodzaju przetwórniach warzyw i owoców, a tak e w bran y hotelarsko – gastronomicznej i
przy obsłudze imprez rozrywkowych.
2. Praca wakacyjna w Niemczech dla studentów
Zgodnie z porozumieniem Ministrów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki
Federalnej Niemiec z 8 grudnia 1990 r. dotycz cym m.in. zatrudnienia studentów w okresie
wakacji, studenci polscy co roku maj mo liwo

ubiegania si o formularz kwalifikacyjny do

pracy.
3. Indywidualne umowy o prac do 6 miesi cy w Hiszpanii
W 2004 r. do Wojewódzkiego Urz du Pracy w Poznaniu wpłyn ło ogółem 208 umów
indywidualnych na zatrudnienie w Hiszpanii przy zbiorze truskawek i cytrusów. Zatrudnienie
w ramach ww. umów podejmowały przede wszystkim kobiety posiadaj ce do wiadczenie
w pracy w rolnictwie.
Zatrudnienie długookresowe
Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu w 2004 r. za po rednictwem Ministerstwa
Gospodarki i Pracy oraz sieci EURES (System wymiany informacji o wolnych miejscach pracy
pomi dzy publicznymi słu bami zatrudnienia pa stw EOG), w której funkcjonuje od momentu
akcesji Polski do Unii Europejskiej, po redniczył w zatrudnianiu obywateli polskich w ró nych
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krajach. Pracodawcy zagraniczni byli zainteresowani zatrudnieniem pracowników w
konkretnych zawodach, np. kucharz, lekarz, piel gniarka, frezer, rolnik, ogrodnik, dentysta,
pianista, rze nik, formierz/odlewnik, tapicer, cie la, opiekun osób starszych, optyk ze
znajomo ci j zyka obcego, na okres co najmniej 1 roku, a tak e pracowników do prac
niewymagaj cych kwalifikacji zawodowych i znajomo ci j zyka obcego, m.in. zbiór truskawek
i cytrusów. Osoby wykształcone w konkretnym zawodzie, ze sta em pracy i znajomo ci
j zyka obcego, były poszukiwane do pracy przede wszystkim przez pracodawców niemieckich,
francuskich, norweskich, cypryjskich, słowe skich, irlandzkich oraz angielskich. Zgłaszane
przez pracodawców oferty dotyczyły bran y rolniczej, hotelarskiej, gastronomicznej, mi snej,
budowlanej, i medycznej. Najwi kszym zainteresowaniem w ród osób poszukuj cych pracy za
granic w wyuczonym zawodzie cieszyła si bran a hotelarska i gastronomiczna, szczególnie
w ród ludzi młodych, którzy stosunkowo niedawno uko czyli szkoły. Nie wszystkie jednak
osoby zainteresowane prac

za granic

w swoim zawodzie maj

mo liwo

takiego

zatrudnienia. Ograniczenia w zatrudnieniu wynikaj z umów mi dzyrz dowych dotycz cych
zasad i warunków zatrudniania obywateli polskich, a dotycz m.in. górnej granicy wiekowej,
która np. we Francji wynosi 35 lat, Szwajcarii 30 lat, a w Niemczech 40 lat. Przepisy zawarte
w ww. umowach mi dzyrz dowych s
pa stw, które zajmuj

si

ci le przestrzegane przez instytucje poszczególnych

wydawaniem zezwole

na prac

Zdecydowanie łatwiej ze wzgl dów proceduralnych jest podj

obywatelom polskim.

prac na okres do 6 miesi cy,

przy pracach niewymagaj cych kwalifikacji zawodowych i znajomo ci j zyka obcego.
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
Z chwil przyst pienia Polski do Unii Europejskiej do zada samorz dów województw
nale y koordynowanie działa

zwi zanych z systemami zabezpieczenia społecznego.

Wykonawc tych zada w cz ci dotycz cej bezrobocia s wojewódzkie urz dy pracy.
W zwi zku z tym, e akcesja Polski do Unii Europejskiej zwi kszyła obywatelom
polskim szans

na podj cie pracy w krajach Unii Europejskiej, wyra nie wzrosło

zainteresowanie klientów informacjami zwi zanymi z poszukiwaniem i podejmowaniem pracy
za granic , a tak e mo liwo ciami uzyskania wiadcze z tytułu bezrobocia po okresie pracy
poza granicami Polski.
WSPÓŁPRACA

WOJEWÓDZKIEGO

URZ DU

PRACY

W

POZNANIU

Z PARTNERAMI RYNKU PRACY
Bior c po uwag

korzy ci, jakie płyn

z współdziałania pomi dzy instytucjami

działaj cymi na rynku pracy oraz mo liwo ci wymiany do wiadcze , Wojewódzki Urz d
Pracy w Poznaniu prowadził w 2004 roku szereg działa , których celem było rozwijanie
współpracy z partnerami, takimi jak akademickie biura karier czy gminne centra informacji.
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Akademickie biura karier
Zgodnie z zapisami Programu „Pierwsza Praca” Wojewódzki Urz d Pracy od trzech lat
współpracuje z uczelniami wy szymi z terenu województwa wielkopolskiego w zakresie
tworzenia oraz funkcjonowania akademickich biur karier. Zadaniami biur jest przede
wszystkim prowadzenie doradztwa zawodowego, szkole , gromadzenie i udost pnianie
informacji o rynku pracy, a tak e po rednictwo pracy w rodowisku akademickim.
A z siedemnastoma z dwudziestu istniej cych w Wielkopolsce biur karier Wojewódzki
Urz d Pracy podpisał porozumienia, na mocy których Urz d udziela pomocy merytorycznej w
zakresie informacji o rynku pracy, udost pnia pracownikom biur informatory oraz inne
publikacje dotycz ce rynku pracy wydawane przez urz d, zapewnia szkolenia pracowników
w zakresie doradztwa zawodowego i po rednictwa pracy oraz umo liwia korzystanie
pracownikom biur karier z porad radcy prawnego urz du.
Gminne centra informacji
Utworzenie

gminnych

centrów

informacji

na

terenie

gmin

województwa

wielkopolskiego jest szans dla mieszka ców terenów wiejskich, gdzie dost p do doradców
zawodowych i fachowego po rednictwa pracy prowadzonego przez powiatowe urz dy pracy
jest

znacznie

utrudniony.

Ich

działalno

informacyjnego, posiadaj cego umiej tno

jest

elementem

budowy

sprawnego posługiwania si

społecze stwa
elektronicznymi

no nikami informacji i wykorzystywania ich do poruszania si po rynku pracy.
Centra tworzone s od 2002 roku dzi ki grantom resortu pracy. W ko cu grudnia 2004
roku w Wielkopolsce funkcjonowały 72 gminne centra informacji.
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Liczba akademickich biur karier, które podpisały z Wojewódzkim Urz dem Pracy
w Poznaniu umow o współpracy

Wielkopolska
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Liczba gminnych centrów informacji w województwie wielkopolskim

Wielkopolska

czarnkowsko-trzcianecki
1.Trzcianka

słupecki
1.Orchowo
wrzesi ski
1.Wrze nia
redzki
remski 1.Zaniemy l
1. rem 2.Szlachcin
jaroci ski
1.Jarocin

nowotomyski
1.Opalenica
grodziski
1.Grodzisk Wlkp.
2.Rakoniewice
wolszty ski
1.Siedlec
2.Wolsztyn
leszczy ski

krotoszy ski
1.Krotoszyn

kaliski
1.Godziesze Wielkie
2.Opatówek

rawicki
1.Rawicz
ostrzeszowski
1.Ostrzeszów

1

2

3

4 5 i wi cej

I EDYCJA GRANTÓW - 7 GCI
II EDYCJA GRANTÓW - 45 GCI
III EDYCJA GRANTÓW - 20 GCI
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Model Partnerstwa Lokalnego
Departament Pracy USA oraz polski resort pracy w czerwcu 2002 roku oficjalnie
zainaugurowały działalno

Programu Wdra ania Modelu Partnerstwa Lokalnego. Obecnie

program obejmuje swym zasi giem wszystkie województwa na terenie kraju. Wykonawc
projektu w USA jest Worldwide Strategies Inc., a w Polsce Instytut Współpracy
i Partnerstwa Lokalnego.
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Nadrz dnym

celem

programu

jest

zwi kszenie

zatrudnienia

społeczno ciach. Na Model Partnerstwa Lokalnego składaj

si

w

partnerskich

trzy wzajemnie si

uzupełniaj ce moduły: Szybkie Reagowanie, Lokalne O ywienie Gospodarcze i Szybki Start.
Uczestnikami programu s przedstawiciele instytucji rz dowych i samorz dowych, zwi zków
zawodowych, stowarzysze , agencji rozwoju, organizacji pracodawców i o rodków
szkoleniowych.
W 2004 roku Zarz d Województwa Wielkopolskiego podj ł uchwał o przyst pieniu
województwa do „Programu Wdra ania Modelu Partnerstwa Lokalnego na terenie Polski w
latach 2002-2004”. Realizacj programu powierzono Wojewódzkiemu Urz dowi Pracy w
Poznaniu.

Podpisane

Wielkopolskiego,

zostały

porozumienia

Prezydentem

Miasta

pomi dzy

Poznania

i

Marszałkiem

Województwa

powiatami

województwa

16

wielkopolskiego przyst puj cymi do realizacji programu. Podpisano tak e porozumienie w
zakresie realizowania „Programu Wdra ania Modelu Partnerstwa Lokalnego” pomi dzy
Partnerami Programu na terenie Wielkopolski, którymi s
Wielkopolskiego,
Wielkopolski,

Wielkopolski

Ogólnopolskie

Urz d

Wojewódzki,

Porozumienie

Zwi zków

NSZZ

Samorz d Województwa
„Solidarno ”

Zawodowych

Region

Województwa

Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Ponadto powołano
Zespół Zadaniowy ds. projektowania i wdra ania Modelu Partnerstwa Lokalnego na terenie
województwa.
Inicjatywa wspólnotowa EQUAL
Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu w 2004 r., w ramach współpracy z instytucjami
rynku pracy, zaanga ował si

czynnie w tworzone w ramach Inicjatywy Wspólnotowej

EQUAL, Partnerstwa na Rzecz Rozwoju.
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL to cz

strategii Unii Europejskiej na rzecz

stworzenia wi kszej liczby miejsc pracy i zapewnienia szerokiego do nich dost pu. EQUAL to
propozycja nowych sposobów rozwi zywania problemu dyskryminacji na rynku pracy.
Inicjatywa jest finansowana przez Europejski Fundusz Społeczny i ma na celu testowanie i
popieranie – w drodze współpracy transnarodowej – nowych sposobów zwalczania wszystkich
form dyskryminacji i nierówno ci na rynku pracy, zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i
poszukuj cych pracy. EQUAL obejmuje równie działania na rzecz społecznej i zawodowej
integracji osób ubiegaj cych si o azyl.
Inicjatywa EQUAL obejmuje swoim zakresem dziewi

obszarów tematycznych.

Osiem z tych tematów jest zdefiniowanych w kontek cie priorytetów „Europejskiej Strategii
Zatrudnienia” (ESZ). Dziewi ty temat obejmuje specyficzne potrzeby osób ubiegaj cych si
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o status uchod cy. Ogólnie celem podej cia tematycznego jest poszukiwanie nowych
sposobów rozwi zywania problemów wspólnych dla ró nych rodzajów dyskryminacji
i nierówno ci, zamiast skupiania si na poszczególnych grupach społecznych.

TENDENCJE NA WIELKOPOLSKIM RYNKU PRACY W 2004 roku
Stopa bezrobocia, liczba bezrobotnych – korzystna tendencja dla Wielkopolski
Na koniec roku 2004 stopa bezrobocia wyniosła 16,2%, dzi ki czemu województwo
wielkopolskie znalazło si

na czwartym miejscu w ród województw o najni szej stopie.

Zmiany liczby bezrobotnych ogółem w województwie wielkopolskim w latach 1998-2004
wyszczególnienie

dane z ko ca roku
1998

1999

2000

2001

2002

2004

2003

8,0

10,5

12,5

16,6

17,2

17,1

16,2

121 491

164 639

193 326

237 268

249 238

247 869

232 251

liczbowy wzrost / spadek
bezrobotnych ogółem do roku
poprzedniego

-

43 148

28 687

43 942

11 970

-1 369

-15 618

procentowy wzrost / spadek
bezrobotnych ogółem do roku
poprzedniego

-

35,5

17,4

22,7

5,0

-0,5

-6,3

stopa bezrobocia
liczba bezrobotnych ogółem

Spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urz dach pracy
województwa wielkopolskiego jest wynikiem zmiany postaw tych osób, wi kszej mobilno ci,
jak równie wi kszej gotowo ci do podj cia pracy oraz aktywno ci działa

urz dów pracy.

Zwi kszenie liczby ofert pracy w stosunku do roku 2003
Zwi kszyła si liczba ofert pracy (w stosunku do 2003r. wzrost o 8534, tj. 12,8%)
z tego 38,7% dotyczyło ofert pracy subsydiowanej.
Wzrost podj

pracy w stosunku do roku 2003

W roku 2004 w stosunku do roku 2003 zauwa alna była znaczna poprawa je eli chodzi
o podj cia pracy przez osoby bezrobotne. Prac podj ło 126138 osób, czyli o 6,3% wi cej ni
w 2003 roku.
Zwi kszenie liczby osób obj tych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu

44

W roku 2004 w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu obj to 42246
osób (w stosunku do roku 2003 nast pił wzrost o 2,5%).
Spadek odsetka bezrobotnych z prawem do zasiłku
Zmiana polityki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w minionych latach
zaowocowała spadkiem liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne z prawem do zasiłku. W
porównaniu do roku 1999, czyli na przestrzeni 5 lat odnotowano spadek odsetka liczby osób
bezrobotnych posiadaj cych prawo do zasiłku z 24,3% w roku 1999 do 16,5% w roku 2004,
czyli o 7,8 punktu procentowego.
Sytuacja osób długotrwale bezrobotnych (powy ej 12 miesi cy)
W 2004 r. po długotrwałym wzro cie odsetka osób długotrwale bezrobotnych (w roku
2003 odsetek ten wyniósł 49,9%, w roku 2002 kształtował si on na poziomie 47,9%) nast pił
spadek do poziomu 48,4% (112370 osób).
Sytuacja kobiet na wielkopolskim rynku pracy
W roku 2004 – podobnie jak w roku ubiegłym - odnotowano wzrost odsetka kobiet
w populacji bezrobotnych (w roku 2003 wyniósł 53,3%, natomiast w 2004 r. kształtował si na
poziomie 55,1%).
Wzrost liczby osób bezrobotnych niepełnosprawnych
Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych na koniec grudnia 2004 roku była
o 7,2% wy sza ni w ko cu grudnia 2003 r.
Reasumuj c, sytuacja na rynku pracy w Wielkopolsce w roku 2004 uległa dalszej
poprawie po przełomowym 2003 roku. Wpłyn ł na to głównie fakt poprawy sytuacji
ekonomicznej zarówno całego regionu, jak i podmiotów gospodarczych działaj cych w
Wielkopolsce.
Wej cie Polski do Unii Europejskiej stworzyło województwu mo liwo

pozyskania

dodatkowych – znacznych kwot na rozwój zasobów ludzkich, finansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Działalno

urz dów pracy województwa wielkopolskiego pokazuje,

e zarówno rodki krajowe jak i wpływaj ce z Unii Europejskiej pozwol na dynamiczne
zwi kszenie działa na wielkopolskim rynku pracy.
PODSUMOWANIE
Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie wielkopolskim prowadzi do
nast puj cych wniosków:
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Zmiany popytu na prac

s

obecnie znacznie szybsze ni

zmiany poda y pracy.

W konsekwencji tej ró nej dynamiki zmian powstaje na rynku rozbie no

mi dzy struktur

zapotrzebowania na kwalifikacje, w której wyra nie zwi ksza si

popyt na osoby

wykształcone nowocze niej, a struktur

dostarczanych zasobów pracy o ci gle zbyt

tradycyjnych kwalifikacjach. W zwi zku z powy szym szczególn rol do odegrania maj
szkolenia dostosowuj ce umiej tno ci i kwalifikacje osób bezrobotnych do potrzeb rynku
pracy.
W przyszło ci – wraz z post puj cym rozwojem gospodarki opartej na wiedzy
i nowoczesnych technologiach – post powa b dzie proces zmniejszania si roli tradycyjnych
przemysłów uwa anych za schyłkowe lub zanikaj ce, na rzecz wzrostu roli działów i bran
innowacyjnych, stosuj cych nowoczesne technologie oraz usługi, co skutkuje zanikaniem
zawodów rzemie lniczych tj. szewc, szwaczka, krawiec. Dlatego te powiatowe urz dy pracy
rzadko organizuj szkolenia dla ww. zawodów.
W zwi zku z tym, e coraz cz ciej licz si specjalistyczna wiedza i do wiadczenie
oraz przyst pienie Polski do Unii Europejskiej coraz wi ksz

rol

powinny odgrywa

szkolenia, np. w zakresie obsługi komputera oraz nauki j zyków obcych. Tymczasem w
ofercie szkole

organizowanych przez powiatowe urz dy pracy w ww. zakresie

zorganizowano tylko 14 kursów nauki j zyka angielskiego i 6 j zyka niemieckiego. W ofercie
urz dów pracy dominuj szkolenia w zakresie umiej tno ci tradycyjnych, takich jak kurs
spawania

(47),

kurs

obsługi

kasy

fiskalnej

(27),

kurs

na

operatora

wózka

widłowego/jezdniowego (27), co wiadczy o du ym zapotrzebowaniu na takie kwalifikacje. Z
uwagi na to powiatowe urz dy pracy kontynuuj przez cały rok t sam tematyk szkole *.
Dominacja małych firm na terenie województwa wielkopolskiego zarówno pod
wzgl dem liczby, jak i pod wzgl dem tworzenia zatrudnienia powoduje,

e te wła nie

podmioty nale y uzna za najwa niejsze w kształtowaniu zmian na rynku pracy. Od ich
kondycji ekonomicznej zale y, czy b d one motorem wzrostu zatrudnienia, czy te wywołaj
spadek liczby pracuj cych. Wynika z tego konieczno

podj cia zintegrowanych działa na

rzecz wspierania małej i redniej przedsi biorczo ci. Szczególnie istotne jest tutaj tworzenie
partnerstw lokalnych oraz współpraca na płaszczy nie przedsi biorca – samorz d –
bezrobotny. Rol samorz du jest z jednej strony tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju
przedsi biorczo ci, np. poprzez ustanowienie preferencyjnych stawek podatków od
nieruchomo ci dla małych i rednich przedsi biorców, z drugiej natomiast celowe udzielanie
dotacji osobom bezrobotnym na takie przedsi wzi cia gospodarcze, które po analizie
* informacje na temat szkole realizowanych przez powiatowe urz dy pracy pochodz z comiesi cznych planów
szkoleniowych przesyłanych do Wojewódzkiego Urz du Pracy w Poznaniu.
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lokalnego rynku pracy rokuj szans na przetrwanie i rozwój, co w konsekwencji prowadzi
b dzie do o ywienia gospodarczego i zwi kszenia zatrudnienia na rynkach lokalnych.
By osoba bezrobotna mogła by skutecznie aktywizowana w ramach samozatrudnienia,
konieczne jest wyposa enie jej w niezb dn wiedz

dotycz ca prowadzenia działalno ci

gospodarczej. St d tak wa ne jest upowszechnienie zagadnie odno nie przedsi biorczo ci ju
w szkołach oraz organizowanie kursów i szkole w zakresie ró nych aspektów prowadzenia
własnej firmy. Taki kierunek działa słu b zatrudnienia – zwłaszcza w aspekcie dost pno ci
funduszy europejskich przeznaczonych na rozwój przedsi biorczo ci – nale y uzna

za

szczególnie uzasadniony.
Grupa osób długotrwale bezrobotnych stanowi około 50% ogółu zarejestrowanych osób
w powiatowych urz dach pracy. W zwi zku z tym, oprócz programów realizowanych przez
samorz dy powiatowe skierowanych do tej grupy osób, samorz d województwa podj ł decyzj
o kontynuacji w 2005 r. „Programu bezrobotnych z terenów wiejskich i o wysokim zagro eniu
bezrobociem dla województwa wielkopolskiego Rowy”.
Szanse osób niepełnosprawnych na rynku pracy s ni sze głównie z oczywistego
powodu ograniczonej sprawno ci organizmu (i potencjalnie ni szej wydajno ci pracy), ale
tak e z powodu ich relatywnie niskich kwalifikacji, infrastrukturalnych barier, ograniczonej
mobilno ci oraz relatywnie niskiej motywacji do pracy, co wykazało przeprowadzone w 2004
r. przez Wojewódzki Urz d Pracy badanie w celu okre lenia sytuacji osób niepełnosprawnych
w Wielkopolsce. Ankietowane osoby jako główne przyczyny trudno ci na rynku pracy
wskazuj stan zdrowia, niewystarczaj ce kwalifikacje oraz utrudniony dojazd do miejsca
pracy. W przypadku aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych szczególnie istotna jest
rola

doradcy

zawodowego,

który

powinien

przede

wszystkim

przekona

osob

niepełnosprawn , i mo e ona by pełnowarto ciowym, dobrze wykonuj cym swoj prac
fachowcem. W przypadku osób niepełnosprawnych kluczowe jest zwi kszenie ich motywacji
do pracy oraz zapewnienie integracji społecznej. Znacz c role w tym zakresie mog odegra
Centra Integracji Społecznej. Niezwykle wa na jest aktywno

pozwalaj c na integracj

społeczn dzi ki pracy, co nie oznacza koniecznie tradycyjnie pojmowanego zatrudnienia. St d
tak wa ne s ró ne formy wykonywania pracy. Upowszechnianie atypowych form pracy (np.
telepracy) mo e by w przypadku osób niepełnosprawnych, cz sto niezdolnych do podj cia
zatrudnienia poza domem, szczególnie skuteczne.
Trudno ci osób młodych (tj. osób do 25 roku ycia) z wej ciem na rynek pracy
zwi zane s z niech ci pracodawców do zatrudniania osób bez do wiadczenia zawodowego,
cz sto tak e z niskimi umiej tno ciami ogólnymi. Firmy na rynku wielkopolskim, przede
wszystkim małe i rednie, nie maj dostatecznych rodków, aby dofinansowa przygotowanie
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absolwentów do swoich potrzeb. Wysoka poda

„młodych” zasobów pracy, ułatwia

pracodawcom sytuacj . Utrudnia natomiast sytuacj

młodzie y. Nieatrakcyjny kierunek

kształcenia, niska jako , brak jakiejkolwiek praktyki, nieumiej tno

poruszania si na rynku

pracy przekładaj si na sytuacje bezrobocia na starcie w dorosłe ycie. W zwi zku z tym
szczególnie wa ne jest doradztwo zawodowe realizowane jeszcze przed wyborem zawodu. W
województwie wielkopolskim istnieje du a liczba o rodków mog cych słu y

takim

doradztwem młodym osobom (72 gminne centra informacji, 20 akademickich biur karier, 15
szkolnych o rodków kariery). Doradztwem zawodowym dla młodzie y aktywnie zajmuj si
te centra informacji i planowania kariery zawodowej. Ponadto istotne znaczenie dla młodzie y
maj programy wspomagaj ce start zawodowy, takie jak program „Pierwsza Praca”, w którym
w województwie wielkopolskim uczestniczyło w latach 2002-2004 ok. 47,3 tys. osób. Dzi ki
przyst pieniu Polski do Unii Europejskiej mo liwe stało si te realizowanie programów
wsparcia dla młodzie y finansowanych z funduszy unijnych, takich jak Działanie 1.2 SPO
RZL, w ramach którego w 2004 r. aktywizowano 7247 osób.
Trudno ci z utrzymaniem pracy przez osoby starsze w Polsce zwi zane s głównie z
procesami restrukturyzacyjnymi w gospodarce. W ich wyniku osoby te trac prac przed
osi gni ciem wieku emerytalnego, a na uzyskanie nowego miejsca pracy na ogół nie maj
wi kszych szans. Kwalifikacje starszego pokolenia bywaj cz sto zbyt niskie i niedostosowane
do potrzeb transformuj cej si gospodarki. Ponadto pracodawcy niech tnie zatrudniaj osoby
starsze ze wzgl du na ich mniejsz

elastyczno

zawodow

i gwarantowany ustawowo

przedemerytalny okres ochronny. Powy sze czynniki uzasadniaj obj cie osób powy ej 50
roku ycia szczególna uwag i pomoc . Tymczasem w województwie wielkopolskim trzy
powiatowe urz dy pracy zło yły wniosek o dofinansowanie projektu w ramach rz dowego
programu „50+”, maj cego na celu aktywizacje zawodow osób powy ej 50 roku ycia, z
czego powiat czarnkowsko-trzcianecki otrzymał rodki na jego realizacj .
Do najbardziej istotnych przyczyn trudnej sytuacji kobiet na rynku pracy nale
instytucjonalne oraz kulturowe uwarunkowania postrzegania roli kobiety. Rodzinne funkcje
kobiety dominuj nad innymi. To matka jest wskazywana jako ten z rodziców, którego
obowi zkiem jest opieka nad dzieckiem. Wobec niedostatecznej infrastruktury oraz wsparcia
ze rodków publicznych pozwalaj cego na godzenie obowi zków rodzinnych i zawodowych, a
tak e niedostatecznego partnerstwa w rodzinach, pracodawcy unikaj zatrudniania kobiet ze
wzgl du na ryzyko poniesienia wy szych kosztów pracy, zwi zanych z ich wchodzeniem w
okres macierzy stwa. Z przeprowadzonego przez Wojewódzki Urz d Pracy badania
ankietowego dot. sytuacji bezrobotnych kobiet w Wielkopolsce wynika, i

na 1517

respondentek, co stanowi 1,2% ogółu bezrobotnych kobiet, 19% (288 kobiet) stwierdziło, e
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nie uzyskało adnej propozycji pomocy ze strony urz du tj. 0,2% ogółu bezrobotnych kobiet.
W całym 2004 roku urz dy pracy zaktywizowały 22161 kobiet tj. 52,5% ogółu bezrobotnych.
Realne wyrównanie statusu kobiet i m czyzn na rynku pracy wymaga, z jednej strony
motywacji do zmiany zachowa pracodawców, a z drugiej rozwoju instytucji wspieraj cych
godzenie funkcji rodzicielskich z zawodowymi.
Wzrost szans na prac

ludno ci zamieszkuj cej obszary wiejskie zwi zany jest

z rozwojem miejsc pracy poza rolnictwem. Dotychczasowe proporcje w działaniach polityki
sektorowej powinny przesuwa

si

od wspierania cen i dochodów w stron

wspierania

przemian strukturalnych. Pomocna w tym zakresie mo e by akcesja do Unii Europejskiej. W
pierwszych latach po wst pieniu do UE nie nale y jednak oczekiwa , i wspólna polityka rolna
i programy strukturalne dostarcz instrumentów, które w szybki i skuteczny sposób b dzie
mo na wykorzysta

do tworzenia nowych miejsc pracy na wsi. Natomiast w dłu szej

perspektywie, wraz ze wzrostem umiej tno ci korzystania z tych funduszy przez potencjalnych
beneficjentów oraz dostosowywania tych programów do specyfiki problemów krajowego
rynku pracy, ich znaczenie w rozwi zywaniu tych problemów na wsi b dzie rosło.
W wietle przedstawionych powy ej spostrze e dotycz cych wielkopolskiego rynku
pracy mo na stwierdzi ,

e w 2005 r. działania zmierzaj ce do ograniczenia zjawiska

bezrobocia w województwie powinny koncentrowa si przede wszystkim na:
1. Rozwoju jako ci zasobów pracy, tj. rozwijaniu sieci jednostek poradnictwa
zawodowego (równie w systemie szkolnym, przede wszystkim na poziomie szkoły
redniej), dostosowanych do potrzeb poszczególnych grup bezrobotnych i promuj cych
mobilno

zawodow , ze szczególnym uwzgl dnieniem samozatrudnienia oraz potrzeb

lokalnych rynków pracy.
2. Poszerzaniu współpracy mi dzy partnerami rynku pracy, tj. publicznymi słu bami
zatrudnieniai, organizacjami edukacyjnymi, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,
firmami doradztwa personalnego, organizacjami pracodawców. Tego typu współpraca
polega powinna nie tylko na wymianie informacji b d cych podstaw prawidłowego
diagnozowania problemów i potrzeb rynku pracy, ale równie na mobilizowaniu i
wł czaniu partnerów w proces podejmowania decyzji.
3. Propagowaniu idei przedsi biorczo ci i samozatrudnienia, m.in. poprzez przyjazny
system podatków lokalnych, usprawnienie i ułatwienie procesu rejestracji działalno ci
gospodarczej, udzielanie dotacji na podj cie działalno ci gospodarczej.

rozwoju

inwestycji infrastrukturalnych; pozyskiwania zewn trznych inwestorów.
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Okre lone powy ej zadania zawarte s w przyj tym przez samorz d województwa
„Planie działa na rzecz zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2005”. Zadania
te przedstawiaj si nast puj co:
- integrowanie działa słu b rynku pracy, pomocy społecznej i partnerów rynku pracy
maj cych na celu opracowanie, realizacj

i promocj

innowacyjnych programów

skierowanych do osób bezrobotnych, w tym głównie pozostaj cych długotrwale bez
pracy, zagro onych wykluczeniem społecznym,
- podejmowanie zintegrowanych działa

instytucji rynku pracy oraz partnerów

społecznych na rzecz osób bezrobotnych i biernych zawodowo, szczególnie na rzecz
młodzie y, osób długotrwale bezrobotnych i mieszka ców terenów wiejskich,
- dostosowanie do zmian na rynku pracy, w szczególno ci poprzez reorientacj
zawodow

osób zagro onych procesami restrukturyzacyjnymi oraz mieszka ców

terenów wiejskich,
- kształcenie i wychowanie młodzie y w celu aktywizacji zawodowej, zatrudnianie
młodzie y, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,
- aktywizacja zawodowa osób powy ej 50 roku ycia,
- wspieranie w kształceniu i podejmowaniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
- propagowanie zasady równo ci kobiet i m czyzn w zatrudnieniu,
-

cisła współpraca pomi dzy instytucjami rynku pracy a instytucjami edukacyjnymi,
dotycz ca

przede

wszystkim

informacji

na

temat

zawodów

deficytowych

i nadwy kowych oraz korelacji kierunków kształcenia z potrzebami rynku pracy,
- ci głe podwy szanie standardów usług wiadczonych przez instytucje rynku pracy
i inne instytucje współdziałaj ce, poprzez doskonalenie umiej tno ci zawodowych
i szkolenie zatrudnionej kadry,
-

cisłe współdziałanie słu b zatrudnienia oraz pozostałych instytucji polityki społecznej
w celu zapewnienia osobom bezrobotnym kompleksowego wsparcia,

- wspieranie przedsi biorczo ci poprzez ułatwianie przedsi biorcom podejmowania
inwestycji oraz wspomaganie tworzenia i rozwoju małych i rednich przedsi biorstw.
Realizacja powy szych priorytetów w du ym stopniu przyczyni si do utrzymania
tendencji spadkowej, jaka od 2002 roku utrzymuje si w poziomie bezrobocia na terenie
województwa wielkopolskiego i ułatwi osi gni cie w ko cu 2005 roku stopy bezrobocia w
wysoko ci poni ej 16%.
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PUBLIKACJE WOJEWÓDZKIEGO URZ DU PRACY W POZNANIU
Głównym zadaniem publikacji przygotowanych przez Wojewódzki Urz d Pracy
w Poznaniu w 2004 roku było przedstawienie sytuacji na rynku pracy grup szczególnie
nara onych na trudno ci w znalezieniu zatrudnienia. Opracowano tak e informatory dla
pracodawców, gminnych centrów informacji oraz obywateli polskich poszukuj cych
zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej.
Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy w 2003 roku
Opracowanie przedstawia sytuacj

na wielkopolskim rynku pracy ze szczególnym

uwzgl dnieniem rozmiaru i dynamiki oraz struktury bezrobocia, a tak e działa
podejmowanych w celu ograniczenia rozmiarów tego zjawiska i pomocy osobom pozostaj cym
bez pracy w 2003 r.
Niepełnosprawni w Wielkopolsce
Celem

opracowania

„Niepełnosprawni

w

Wielkopolsce”

było

ukazanie

i przybli enie sytuacji osób bezrobotnych niepełnosprawnych województwa wielkopolskiego
na rynku pracy. W publikacji przedstawione zostały informacje statystyczne, instytucje
działaj ce na rzecz osób niepełnosprawnych oraz programy aktywizacji zawodowej skierowane
do tej kategorii bezrobotnych.
Sytuacja bezrobotnych zamieszkuj cych tereny wiejskie
Przygotowane opracowanie ma na celu przybli enie sytuacji bezrobotnych osób
z terenów wiejskich na rynku pracy, przedstawienie instytucji i programów słu cych pomoc
tej grupie bezrobotnych oraz wskazanie kierunków działa , jakie nale y podj

dla ułatwienia

im funkcjonowania na wielkopolskim rynku pracy.
Sytuacja kobiet na wielkopolskim rynku pracy
Publikacja omawia sytuacj

bezrobotnych kobiet na wielkopolskim rynku pracy,

programy realizowane na rzecz aktywizacji zawodowej tej grupy w 2003 roku oraz migracj
zawodow

kobiet. Przedstawiono równie

informacje dotycz ce inicjatywy wspólnotowej

EQUAL i organizacji pozarz dowych wspieraj cych kobiety.
Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa Wielkopolskiego, rocznik 2002/2003 na
rynku pracy
Opracowanie przygotowano w celu przedstawienia sytuacji młodych ludzi na rynku
pracy, a szczególnie przybli enia, ilu absolwentów pozostaje bez pracy, uko czenie jakiego
kierunku daje znaczne szanse na otrzymanie zatrudnienia, a po jakim szanse takie s niewielkie
oraz

przedstawienia

mo liwo ci

wsparcia

absolwentów

przez

krajowe

i europejskie instytucje rynku pracy. Coroczne opracowanie przyczynia si do dyskusji na
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temat zmian i dalszego rozwoju rynku edukacyjnego w Wielkopolsce. Pozwala tak e
dostosowywa tre

i struktur kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Bariery startu zawodowego absolwentów wy szych uczelni
Głównym celem bada było uzyskanie szerokiej wiedzy na temat ródeł problemu
bezrobocia w ród absolwentów szkół wy szych, barier i trudno ci ich startu zawodowego.
Istotne było równie

poznanie aspiracji, postaw i przemy le

młodzie y w stosunku do

własnego zawodu, do sytuacji na rynku pracy, do przyszło ci, ich oczekiwa zwi zanych
z zatrudnieniem. Jedn z intencji prowadzonego badania było równie poznanie aktywno ci
respondentów w poszukiwaniu pracy.
Bezrobocie w województwie wielkopolskim w latach 1999-2003
Projekt ten zawiera tablice informacyjne dotycz ce sytuacji w zakresie bezrobocia na
obszarze województwa wielkopolskiego w latach 1999 – 2003. W opracowaniu przedstawione
s zmiany zachodz ce na przestrzeni 5 lat w zakresie wielko ci i struktury bezrobocia oraz w
zakresie rodków finansowych – Funduszu Pracy – kierowanych na obsług bezrobocia.
Znaczenie

doradztwa

zawodowego

prowadzonego

przez

słu by

zatrudnienia

województwa wielkopolskiego w procesie podejmowania decyzji przez młodzie szkoln
Opracowanie

zawiera

charakterystyk

wykorzystywanych w pracy z młodzie

stosowanych

metod

doradczych,

opis

narz dzi oraz analiz skuteczno ci podejmowanych

wobec młodzie y ucz cej si działa .
Analiza skuteczno ci warsztatów aktywizacji zawodowej
Opracowanie przedstawia wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w ród
doradców zawodowych prowadz cych zaj cia warsztatowe oraz klientów uczestnicz cych
w warsztatach. Analizuje najcz stsze problemy, z jakimi zgłaszaj si uczestnicy warsztatów,
ocenia przydatno

tre ci przekazywanych podczas warsztatów w odniesieniu do skuteczno ci

w poszukiwaniu pracy, a tak e odpowiada na pytanie, jakie dodatkowe korzy ci przynosi
uczestnikom udział w warsztatach.
Informacje o warunkach zatrudnienia obywateli polskich w krajach Unii Europejskiej
W publikacji przedstawione zostały aktualne dane odno nie zatrudnienia obywateli
polskich w krajach UE (kraj i województwo) oraz podstawowe warunki zatrudnienia
w krajach Unii Europejskiej.
Informator dla Gminnych Centrów Informacji
Informator przygotowano z my l

o usprawnieniu funkcjonowania centrów

i poszerzeniu ródeł informacji. Zawiera on wskazówki, jakie działania mo na podejmowa na
rynku pracy, oraz jakie instrumenty rynku pracy mo na stosowa w gminnych centrach
informacji.
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Informator – udogodnienia i pomoc dla pracodawców
Informator opracowano bior c pod uwag

du e zainteresowanie pracodawców

mo liwo ciami i formami pomocy oferowanej przez urz dy pracy ze rodków Funduszu Pracy
oraz pomocy oferowanej przedsi biorcom przez Uni Europejsk , a tak e zmianami, jakie
wniosła ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku.
Informator o zakładach pracy chronionej – województwo wielkopolskie
Publikacja zawiera charakterystyk

chronionego rynku pracy w regionie oraz

szczegółowe informacje dotycz ce: lokalizacji ZPCh, wielko ci zatrudnienia, rodzaju
wiadczonych usług, profilu produkcji, stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych i rodzaju
niepełnosprawno ci, z jakimi mog

by

zatrudniani pracownicy wraz ze wskazaniem

udogodnie , z których mog korzysta .
Informator

o

szkołach

kształc cych

i

instytucjach

wspomagaj cych

osoby

niepełnosprawne – województwo wielkopolskie
Informator

zawiera

dane

o

ofercie

placówek

edukacyjnych,

zastosowanych

rozwi zaniach architektonicznych i innych formach wsparcia skierowanych do osób
niepełnosprawnych oraz informacje o instytucjach pomagaj cych osobom niepełnosprawnym z
uwzgl dnieniem poszczególnych rodzajów niepełnosprawno ci.
Informator o szkołach j zykowych w Poznaniu
Poradnik zawiera dane adresowe oraz informacje o poszczególnej ofercie j zykowej,
adresatach oferty, poziomach i profilach kształcenia, uzyskiwanych certyfikatach.
Wykaz instytucji wspieraj cych przedsi biorczo

– województwo wielkopolskie

Publikacja zawiera adresy instytucji i organizacji działaj cych na rzecz wspierania
przedsi biorczo ci w województwie oraz informacje o rodzajach i zakresie wiadczonych
usług.
Informator EFS Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Pierwszy numer Informatora zawiera zarówno podstawowe informacje na temat celów
SPO RZL b d cego jednym z programów realizuj cych zało enia Narodowego Planu Rozwoju
na lata 2004–2006, jak i projektów, które s realizowane przez Wojewódzki Urz d Pracy w
Poznaniu w ramach Priorytetów i Działa SPO RZL. Intencj twórców Informatora jest, aby
stanowił on publicystyczne forum, na łamach którego b d oni cyklicznie informowa o
post pach

w

realizacji

zało e

SPO

RZL

przez

Wojewódzki

Urz d

Pracy

w Poznaniu.
Fundusze pomocowe Unii Europejskiej
Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu aktualizuje opracowanie dotycz ce mo liwo ci,
jakie niesie członkostwo w Unii Europejskiej zarówno dla Polski, jak i regionu. Publikacja
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zawiera cenne informacje na temat pomocy finansowej krajów członkowskich, funduszy
przedakcesyjnych oraz funduszy strukturalnych. Opracowanie jest modyfikowane zgodnie z
aktualnymi zmianami.
Europejski Fundusz Społeczny w Wielkopolsce (SPO RZL)
Broszura zawiera podstawowe informacje na temat Europejskiego Funduszu
Społecznego i Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
Europejski Fundusz Społeczny w Wielkopolsce ZPORR
Broszura zawiera podstawowe informacje na temat Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

54

