Sprawozdanie
z przebiegu wojewódzkiego programu
„Nie jesteś sam” w 2008 roku
Z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy
w Poznaniu opracował, wdroŜył oraz monitorował realizację wojewódzkiego programu
aktywizacji zawodowej „Nie jesteś sam”. Program ten składał się z 3 podprojektów:
− „Aktywna Kobieta”,
− „Rowy”,
− „Lepsza Droga”.
Adresatami programu były osoby zarejestrowane jako bezrobotne w powiatowych
urzędach pracy:
− program „Aktywna Kobieta” – bezrobotne kobiety w wieku 40 - 49 lat,
− program „Rowy” i „Lepsza Droga” – ze szczególnym uwzględnieniem osób
długotrwale bezrobotnych.
Program miał za zadanie ograniczenie bezrobocia wśród osób zarejestrowanych jako
bezrobotne w powiatowych urzędach pracy poprzez ich aktywizację i przywrócenie na rynek
pracy. Jednocześnie miał zahamować zjawisko wykluczenia społecznego oraz pogłębiania się
negatywnych (biernych) postaw wobec pracy. W trakcie realizacji programu została
sprawdzona gotowość do podjęcia zatrudnienia przez osoby bezrobotne. Uczestnicy programu
mieli moŜliwość zdobycia źródeł utrzymania i w rezultacie poprawę sytuacji społeczno –
ekonomicznej.
Na

realizacji

podprojektu

„Rowy”

skorzystała

infrastruktura

melioracyjna

województwa wielkopolskiego dzięki wykonaniu prac związanych z konserwacją urządzeń
melioracji podstawowych tj. rzek, kanałów i wałów przeciwpowodziowych, co przyczyniło
się do poprawy gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej w województwie. Dzięki
realizacji podprojektu „Lepsza Droga” polepszeniu uległ stan dróg wojewódzkich.
Program „Nie jesteś sam” finansowany był ze środków Funduszu Pracy pozostających
w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Łączna kwota przeznaczona na
jego realizację wyniosła 12 957 905 zł, z tego na finansowanie podprojektów przydzielone
zostały środki w wysokości:
− „Rowy” 7 939 685 zł,
− „Aktywna Kobieta” 3 655 738 zł,
− „Lepsza droga” 1 362 482 zł.
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Z ww. kwoty samorządy powiatowe wykorzystały 9 389 133 zł, w tym:
− „Rowy” 5 905 336 zł,
− „Aktywna kobieta” 2 599 112 zł,
− „Lepsza droga” 884 685 zł.
Pozostałe środki za zgodą Marszałka Województwa Wielkopolskiego przeznaczone zostały
na finansowanie innych aktywnych form.
Rezultaty podjętych działań w ramach programu „Nie jesteś sam” w 2008 roku:
1. W projekcie udział wzięło łącznie 1 572 bezrobotnych, w tym:
− w 29 samorządach powiatowych, które zadeklarowały udział 861 bezrobotnych w
podprojekcie „Rowy”, udział wzięło 782, co stanowi 90,8%,
− w pięciu samorządach powiatowych (o najwyŜszej stopie bezrobocia wg stanu na
koniec marca 2008 roku), które zadeklarowały udział 694 kobiet w podprojekcie
„Aktywna kobieta”, udział wzięły 662, co stanowi 95,4%,
− w 18 samorządach powiatowych, które zadeklarowały udział 148 bezrobotnych w
podprojekcie „Lepsza droga”, udział wzięło 128, co stanowi 86,5%.
1. Uczestnictwa w projekcie odmówiło łącznie 1 190 osób, w tym:
− „Rowy” 794 osoby,
− „Aktywna kobieta” 250 osób,
− „Lepsza droga” 146 osób.
3. Skreślonych z ewidencji powiatowych urzędów pracy z uwagi na odmówienie
uczestnictwa w programie zostało łącznie 676 bezrobotnych, w tym:
− „Rowy” 398 bezrobotnych,
− „Aktywna kobieta” 187 bezrobotnych,
− „Lepsza droga” 91 bezrobotnych.
4. W trakcie realizacji programu zwolnienia lekarskie przedstawiły łącznie 523 osoby,
w tym:
− „Rowy” 367 osób,
− „Aktywna kobieta” 93 osoby,
− „Lepsza droga” 63 osoby.
5. Podczas rekrutacji do programu łącznie 642 osoby zostały odrzucone przez pracodawców,
w tym:
− „Rowy” 286 osób,
− „Aktywna kobieta” 302 osoby,
− „Lepsza droga” 54 osoby.
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Podprojekt „Aktywna kobieta”
– uszczegółowienie informacji o realizacji

Adresatami podprojektu „Aktywna kobieta” były bezrobotne kobiety w wieku
40 - 49 lat, zamieszkujące pięć samorządów powiatowych (kolski, koniński, słupecki,
wągrowiecki, złotowski) o najwyŜszej stopie bezrobocia wg stanu na koniec marca 2008
roku.
Podprojekt finansowany był ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji
Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Łączna kwota przeznaczona na jego realizację
wyniosła 3 655 738 zł.
Z ww. kwoty samorządy powiatowe wykorzystały 2 599 112 zł. Przyczyną nie wykorzystania
przyznanych środków były:
− trudności z rekrutacją uczestników,
− mniejsze zainteresowanie pracodawców zatrudnieniem kobiet w ramach
podprojektu „Aktywna Kobieta”,
− niŜsza niŜ zakładano wysokość refundacji kosztów wynagrodzeń,
− częsta absencja chorobowa,
− podjęcie innej pracy zarobkowej przez beneficjentów podprojektu.
Niewykorzystane środki za zgodą Marszałka Województwa Wielkopolskiego przeznaczone
zostały na finansowanie innych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.
Wykres 1. Wartość wykorzystanych i niewykorzystanych środków pienięŜnych (w zł.)
w ramach podprojektu „Aktywna kobieta”.
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Aktywne formy, które były realizowane w ramach podprojektu:
− roboty publiczne,
− prace interwencyjne,
− przygotowanie zawodowe,
−

wyposaŜenie lub doposaŜenie stanowiska pracy dla bezrobotnego,

− szkolenie zakończone przyznaniem dotacji na podjęcie działalności gospodarczej,
− szkolenie zorganizowane pod zapotrzebowanie pracodawcy,
Wykres 2. Liczba osób objętych aktywnymi formami w ramach podprojektu „Aktywna
kobieta”.
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