Program wojewódzki „Nie jesteś sam” w tym 3 podprojekty: „Rowy”, „Lepsza droga”,
„Aktywna kobieta”

Cel i zadania programu.
Celem wojewódzkiego programu „Nie jesteś sam” w 2008 roku jest ograniczenie
bezrobocia wśród osób zarejestrowanych jako bezrobotne w powiatowych urzędach. Program
„Nie jesteś sam” składa się z 3 podprojektów:
a) Rowy,
b) Lepsza Droga,
c) Aktywna Kobieta.
Zadaniami programu są:
−

aktywizacja osób zarejestrowanych jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy w
celu przywrócenia mobilności zawodowej tych grup osób poprzez ich reintegrację na
rynku pracy:
a) Podprojekt „Rowy” i „Lepsza Droga” – ze szczególnym uwzględnieniem osób
długotrwale bezrobotnych,
b) Podprojekt „Aktywna Kobieta” - bezrobotne kobiety w wieku 40 - 49 lat.

−

zahamowanie zjawiska wykluczenia społecznego oraz pogłębiania się negatywnych
(biernych) postaw wobec pracy z tej grupy bezrobotnych,

− zdobycie przez osoby uczestniczące w programach źródeł utrzymania, co poprawi ich
sytuację społeczno – ekonomiczną, a w konsekwencji powinno przyczynić się do
ograniczenia pogłębiającej się biedy i ubóstwa, na które narażone są osoby bezrobotne,
− poprawa stanu urządzeń melioracyjnych na terenie województwa („Rowy”) poprzez
wykonanie prac związanych z konserwacją urządzeń melioracji podstawowych
tj. rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych, a tym samym poprawę gospodarki
wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w województwie,
− poprawa stanu dróg wojewódzkich („Lepsza Droga”).
Uzasadnienie wyboru grupy bezrobotnych do aktywizacji w ramach programu
wojewódzkiego.
Według stanu na dzień 31 marca 2008 roku w województwie wielkopolskim
zarejestrowanych było 107 136 osób bezrobotnych, z czego 68 607 stanowiły bezrobotne
kobiety, a 61 046 osoby długotrwale bezrobotny. Procentowy udział ww. grup bezrobotnych
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w stosunku do ogółu bezrobotnych wynosił odpowiednio 64,0% oraz 56,9% co świadczy o
trudnościach z aktywizacją tych grup bezrobotnych.
Program wojewódzki w 2008 roku kierowany jest do osób bezrobotnych
ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych („Rowy” i „Lepsza Droga”)
oraz bezrobotnych kobiet pomiędzy 40 a 49 rokiem życia („Aktywna kobieta”), gdyż trwałość
bezrobocia, jak również czas pozostawania bez pracy oraz wiek są jednymi z ważniejszych
problemów na wielkopolskim rynku pracy. Wyklucza ludzi z aktywności zawodowej oraz
społecznej, powoduje utratę motywacji do działania, a także powoduje, iż osoby pozostające
przez długi czas bez możliwości pracy zarobkowej zaczyna cechować „wyuczona
bezradność”. Jest to niezwykle niebezpieczne zjawisko, powodujące utratę zdolności oceny
sytuacji i brak umiejętności podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz poprawy swojej
sytuacji. Osoby takie tracą wiarę w siebie i swoje możliwości, nabywają roszczeniowy
stosunek do instytucji publicznych, rejestrują się w urzędach pracy tylko w celu uzyskania
świadczeń z pomocy społecznej, co staje się dla tych osób swoistym sposobem na życie.
Tymczasem poszukiwanie pracy wymaga dużej aktywności i inwencji, bowiem bez
zaangażowania zainteresowanego efekty będą mierne.

Założenia programu wojewódzkiego:
−

w podprojektach „Rowy” i „Lepsza Droga” udział wezmą powiaty, w których zgodnie
z planami rzeczowo-finansowymi przygotowanymi przez Wielkopolski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Poznaniu (powiat: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki,
gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, kępiński, kolski, koniński,
kościański,

krotoszyński,

leszczyński,

międzychodzki,

nowotomyski,

obornicki,

ostrowski, ostrzeszowski, pilski, pleszewski, rawicki, słupecki, szamotulski, średzki,
turecki, wągrowiecki, wolsztyńskim wrzesiński, złotowski) oraz Wielkopolski Zarząd
Dróg Wojewódzkich (powiat: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, kaliski, kolski,
koniński, kościański, międzychodzki, nowotomyski, ostrowski, pleszewski, poznański,
słupecki, szamotulski, średzki, turecki, wolsztyńskim, wrzesiński, złotowski) będą
wykonywane prace na urządzeniach melioracyjnych oraz drogach wojewódzkich
w Wielkopolsce w okresie od 15 maja do 31 października 2008 roku,
−

w podprojekcie „Aktywna Kobieta” udział weźmie 5 samorządów powiatowych,
w których według stanu na marzec 2008 roku stopa bezrobocia wyniosła powyżej 14%
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tj. kolski 16,3%, złotowski 16,3%, wągrowiecki 15,5%, słupecki 15,1% oraz koniński
14,6%.

Czas realizacji programu wojewódzkiego
15 maja – 31 października 2008 roku (5,5 miesiąca)

Aktywne formy, które będą realizowane w ramach programu:
a) podprojekt „Rowy” i „Lepsza droga” – roboty publiczne,
b) podprojekt „Aktywna kobieta” – aktywne formy zgodne z ustawą o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Kwota przypadająca na aktywizację jednego uczestnika w ramach robót publicznych w
podprojekcie „Rowy” i „Lepsza Droga” na 1 miesiąc
maksymalne wynagrodzenie brutto:
1 449,91 zł
rodzaj składki
procent
kwota
składka na ubezpieczenie
emerytalne:
9,76% 141,51 zł
składka na ubezpieczenie rentowe:
4,50%
65,25 zł
składka na ubezpieczenie
wypadkowe:
1,00%
14,50 zł
składka razem:
15,26%
221,26 zł
Łączna kwota:
1 671,17 zł

Finansowanie programu wojewódzkiego:
Program finansowany będzie z Funduszu Pracy z „rezerwy” Samorządu Województwa
Wielkopolskiego.

Łączna

kwota

do

wykorzystania

na

realizację

programu

„Nie jesteś sam” wynosi 12 957 906,0 zł z czego na podprojekty przypadają kwoty:
- „Rowy” - 7 939 685,3 zł
- „Lepsza Droga” - 1 362 482,4 zł
- „Aktywna Kobieta” - 3 655 738,3 zł
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