Sprawozdanie z realizacji wojewódzkich programów aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych w 2007 r.

W

roku

2007

Samorząd

Województwa

Wielkopolskiego

podjął

decyzję

o opracowaniu, wdrożeniu oraz monitorowaniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
dwóch programów wojewódzkich aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych:
1. „Rowy 2007”
Ww. program realizowany był w 28 powiatach województwa wielkopolskiego (do
realizacji programu nie przystąpiły powiaty: grodziski, ostrzeszowski i poznański) w okresie
w okresie od sierpnia do listopada 2007 roku poprzez zorganizowanie robót publicznych, w
ramach których zaktywizowano osoby długotrwale bezrobotne. Celem strategicznym
wojewódzkiego programu „Rowy 2007”, jak i jego poprzednich edycji, było zmniejszenie
negatywnych

skutków

bezrobocia

oraz

poprawa

stanu

melioracyjnego

w Wielkopolsce.
Program „Rowy 2007” 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 2 481,5 tys. zł. Z ww. kwoty na roboty publiczne wydatkowanych zostało
1 951,4 tys. zł. Różnica za zgodą Ministra Pracy i Polityki Społecznej została przeznaczona
na finansowanie innych aktywnych form.
W ramach realizacji programu propozycję uczestnictwa w nim otrzymało 2 034
bezrobotnych. W wyniku odmowy wzięcia udziału w programie z ewidencji powiatowych
urzędów pracy skreślono 501 osób. Zwolnienia lekarskie w trakcie rekrutacji do programu
dostarczyło

215

osób.

200

bezrobotnych

przekazało

zaświadczenia

lekarskie

o przeciwwskazaniach do wykonywania proponowanej pracy. Podczas realizacji programu
zwolnienia lekarskie przedstawiło

201

osób,

w tym krótkoterminowe

98

osób

i długoterminowe 103 osoby. 9 osób chorowało podczas całego okresu trwania programu.
Działaniami aktywizacyjnymi objętych zostało 647 osób długotrwale bezrobotnych.
Aktywizacja zawodowa tych osób umożliwiła im powrót na rynek pracy, co w dalszej
perspektywie ma doprowadzić do reintegracji zawodowej i społecznej tej grupy
bezrobotnych. Na realizacji programu „Rowy 2007” skorzystała również infrastruktura wodna
w województwie, gdyż realizacja prac zleconych przez Wielkopolski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przyczyniła się do poprawy stanu melioracyjnego

1

województwa wielkopolskiego poprzez wykonanie prac związanych z melioracją
podstawową.

2. „Nie jesteś sam”
W 2006 roku w województwie wielkopolskim realizowany był w powiecie
kościańskim i złotowskim pilotażowy program aktywizacji zawodowej „Nie jesteś sam”. Ze
względu na jego pozytywne efekty podjęta została decyzja o jego kontynuacji w 2007 roku na
terenie 20 powiatów województwa wielkopolskiego (do realizacji programu nie przystąpiły
powiaty: czarnkowsko – trzcianecki, grodziski, kolski, koniński, kościański, nowotomyski,
obornicki, ostrzeszowski, rawicki, szamotulski i śremski). Program realizowany był w okresie
od sierpnia do listopada 2007 roku poprzez organizację prac interwencyjnych, robót
publicznych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, szkoleń, a także udzielania
dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy. W ramach ww. form zaktywizowano osoby bezrobotne
powyżej 24 miesięcy oraz sprawdzono ich gotowość do podjęcia pracy.
Dysponent środków Funduszu Pracy przyznał na realizację programu „Nie jesteś sam”
kwotę w wysokości 4 625,0 tys. zł. Na ww. cel została wydatkowana kwota w wysokości
3 339,1 tys. zł, w tym na:
− prace interwencyjne 13,4 tys. zł,
− roboty publiczne 2 065,6 tys. zł,
− przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 179,3 tys. zł,
− szkolenia 133,9 tys. zł,
− dotacje na podjęcie działalności gospodarczej 695,9 tys. zł,
− refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 251,0 tys. zł.
Różnica za zgodą Ministra Pracy i Polityki Społecznej została przeznaczona na finansowanie
innych aktywnych form.
W ramach realizacji programu propozycję uczestnictwa w nim otrzymało 3 006 osób
bezrobotnych powyżej 24 miesięcy. W wyniku odmowy wzięcia udziału w programie
z ewidencji powiatowych urzędów pracy skreślono 612 osób. Zwolnienia lekarskie w trakcie
rekrutacji do programu dostarczyło 406 osób. 240 bezrobotnych przekazało zaświadczenia
lekarskie o przeciwwskazaniach do wykonywania proponowanej pracy. Podczas realizacji
programu zwolnienia lekarskie przedstawiło 219 osób. Działaniami aktywizacyjnymi
objętych zostało 1 180 osób.
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Podjęte w trakcie trwania programu działania przyczyniły się do zmniejszenia
bezrobocia wśród osób bezrobotnych powyżej 24 miesięcy. Ponadto realizacja programu
wpłynęła pozytywnie na zahamowanie zjawiska wykluczenia społecznego oraz pogłębiania
się negatywnych (biernych) postaw wobec pracy osób bezrobotnych z tej grupy. W ramach
realizowanego programu wyłączono z rejestru urzędów pracy osoby nie zainteresowane
pracą, a jedynie pozostające w nim przez długi okres tylko po to, aby mieć prawo do różnego
rodzaju świadczeń.
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