Sprawozdanie z realizacji programów wojewódzkich w 2006 roku

W

roku

2006

Samorząd

Województwa

Wielkopolskiego

podjął

decyzję

o opracowaniu, wdroŜeniu oraz monitorowaniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
trzech programów wojewódzkich aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych:

1. „Rowy jesień 2006”
Ww. programu realizowany był w 30 powiatach województwa wielkopolskiego
w okresie od września do grudnia 2006 roku poprzez zorganizowanie robót publicznych,
w ramach których zaktywizowano osoby długotrwale bezrobotne zamieszkujące tereny
wiejskie. Celem strategicznym wojewódzkiego programu „Rowy jesień 2006” było
zmniejszenie negatywnych skutków bezrobocia oraz poprawa stanu melioracyjnego
w Wielkopolsce.
Program „Rowy jesień 2006” finansowany był z dodatkowych środków Funduszu
Pracy pochodzących z „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Na jego realizację
Samorząd Województwa Wielkopolskiego pozyskał dodatkowe środki z „rezerwy” Ministra
w wysokości 3 402,7 tys. zł. Z ww. kwoty na roboty publiczne wydatkowanych zostało
2 703,5 tys. zł. RóŜnicę Marszałek Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na inne
aktywne formy.
W ramach robót publicznych w trakcie realizacji programu zaktywizowanych zostało
1 001 osób długotrwale bezrobotnych. Aktywizacja zawodowa tych osób umoŜliwiła im
powrót na rynek pracy, co w dalszej perspektywie ma doprowadzić do reintegracji zawodowej
i społecznej tej grupy bezrobotnych. Na realizacji programu „Rowy jesień 2006” skorzystała
równieŜ infrastruktura wodna w województwie, gdyŜ realizacja prac zleconych przez
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przyczyniła się do
poprawy stanu melioracyjnego województwa wielkopolskiego.

2. „e - Sołtys”
Program ten realizowany był w 30 powiatach województwa wielkopolskiego
w okresie od maja do grudnia 2006 r. Adresatami programu były osoby bezrobotne do
35 roku Ŝycia. Realizacja programu odbyła się poprzez organizację szkoleń i udzielanie
dotacji

na

rozpoczęcie

działalności

gospodarczej

dla

przedsiębiorczych

młodych

bezrobotnych Wielkopolski zainteresowanych zakładaniem firmy. Ww. grupa osób została
wyposaŜona w niezbędną wiedzę i odpowiednie narzędzia w celu stworzenia biur „e–Sołtys”.
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Działalność otwartych biur polega na prowadzeniu róŜnego rodzaju działalności na rzecz
społeczności lokalnych.
Program „e - Sołtys” finansowany był z dodatkowych środków Funduszu Pracy
pochodzących z „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Na jego realizację została
przyznana kwota w wysokości 2 594,4 tys. zł, z czego samorządy powiatowe wykorzystały
2 214,8 tys. zł. RóŜnicę Marszałek Województwa Wielkopolskiego przeznaczył na inne
aktywne formy.
W ramach realizacji programu zostało przeszkolonych 187 osób, a 177 osób otrzymało
dotację i rozpoczęło prowadzenie własnej działalności gospodarczej na rzecz społeczności
lokalnych. Nowo powstałe firmy przyczyniły się do wzrostu konkurencyjności gmin oraz
rozwoju przedsiębiorczości na terenie Wielkopolski. Ponadto umoŜliwiły podjęcie pracy
przez osoby bezrobotne, co przyczyniło się do zmniejszenia bezrobocia w województwie.

3. „Nie jesteś sam”
PilotaŜowy

program

wojewódzki

aktywizacji

zawodowej

osób

długotrwale

bezrobotnych realizowany był w powiecie kościańskim i złotowskim w okresie od maja do
grudnia 2006 roku poprzez organizację prac interwencyjnych, robót publicznych oraz
przygotowania zawodowego w miejscu pracy. W ramach ww. form zaktywizowano osoby
długotrwale bezrobotne oraz sprawdzono ich gotowość do podjęcia pracy.
Dysponent środków Funduszu Pracy przyznał na realizację programu „Nie jesteś sam”
kwotę w wysokości 1 855,6 tys. zł. Na ww. cel wydatkowana została łącznie w dwóch
powiatach kwota w wysokości 1 918,64 tys. zł, (w tym na prace interwencyjne 83,48 tys. zł,
roboty publiczne 1 509,77 tys. zł oraz przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
325,39 tys. zł) z tego ze środków przyznanych z „rezerwy” Ministra 1 855,6 tys. zł oraz
z wkładu własnego samorządów powiatowych pochodzącego ze środków przyznawanych
algorytmem 63,04 tys. zł.
W ramach realizacji programu propozycję uczestnictwa w nim otrzymało 1 791 osób
długotrwale bezrobotnych. W wyniku odmowy wzięcia udziału w programie z ewidencji
powiatowych urzędów pracy skreślono 509 osób. Działaniami aktywizacyjnymi objęte
zostały 693 osoby, z czego w ramach prac interwencyjnych 39, robót publicznych 528 oraz
przygotowania zawodowego w miejscu pracy 126. Podjęte w trakcie trwania programu
działania przyczyniły się do zmniejszenia bezrobocia wśród osób długotrwale bezrobotnych
z terenu powiatu złotowskiego i kościańskiego. Ponadto realizacja programu wpłynęła
pozytywnie na zahamowanie zjawiska wykluczenia społecznego oraz pogłębiania się
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negatywnych (biernych) postaw wobec pracy osób długotrwale bezrobotnych. Wsparcie
uzyskali takŜe pracodawcy z ww. terenu.
Dzięki realizacji programu zmniejszeniu uległa liczba osób długotrwale bezrobotnych
w powiecie kościańskim i złotowski. Z rejestru osób bezrobotnych zostały wykreślone osoby,
które nie były zainteresowane podjęciem zatrudnienia, a rejestrowały się w urzędach pracy ze
względu na uzyskanie świadczeń z pomocy społecznej.
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