Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu w dniu 24 czerwca 2008 roku

W dniu 24 czerwca 2008 r. odbyło się drugie w roku bieżącym posiedzenie
Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Poznaniu.
Na wstępie Przewodniczący WRZ, przedstawił porządek obrad, stwierdził quorum i
otworzył obrady.
Członkowie

Wojewódzkiej

Rady

Zatrudnienia
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protokołu

z posiedzenia WRZ w dniu 18 marca 2008 r.
W dalszej kolejności Wicedyrektor WUP w Poznaniu i Kierownik Wydziału Polityki
Rynku Pracy WUP zapoznały członków WRZ w Poznaniu z założeniami „Planu Działań na
Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2008 rok”, dokumentu
strategicznego

przygotowanego

pod

kierunkiem

Wicemarszałka

Województwa

Wielkopolskiego przez przedstawicieli instytucji Samorządu Wojewódzkiego oraz partnerów
rynku pracy, określającego zasadnicze działania podejmowane na regionalnym rynku pracy w
perspektywie rocznej.
W ramach kolejnego punktu obrad został przedstawiony przez Kierownika Wydziału
Polityki Rynku Pracy WUP raport „Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa
wielkopolskiego rocznik 2006/2007 na rynku pracy”. Dokument ten powinien służyć
harmonizacji kierunków kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych Wielkopolski z
przewidywanym zapotrzebowaniem na rynku pracy. Członkowie WRZ zapoznali się z
konkluzjami, jakie wynikają z publikacji. Analiza sytuacji absolwentów rocznika 2006/2007
na regionalnym rynku pracy wskazuje na niedopasowanie oferty edukacyjnej wielkopolskich
szkół do potrzeb kadrowych pracodawców. Konieczne jest zharmonizowanie kierunków
kształcenia z zapotrzebowaniem na przedstawicieli konkretnych zawodów. W ramach
przeprowadzonej dyskusji podzielono wnioski końcowe z raportu, upatrując konieczne
zmiany w promocji szkół zawodowych i dowartościowanie potrzebnych na rynku pracy a
rzadko wybieranych przez młodzież zawodów, konieczności stałej współpracy pomiędzy
samorządami, szkołami a pracodawcami, podjęciu w klasach gimnazjalnych stałej praktyki
korzystania z doradztwa zawodowego oraz przeorientowaniu szkół na kształcenie w
potrzebnych specjalnościach w oparciu o analizę lokalnych rynków pracy. W ramach dyskusji
podjętej na temat rynku pracy i edukacji, szkolenia uznane zostały za najistotniejszą formę
aktywizacji mającą na celu uzyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

W związku z powyższym członkowie Rady podjęli decyzję o wystosowaniu do
Przewodniczących Powiatowych Rad Zatrudnienia w Wielkopolsce pisma w sprawie
przeanalizowania lokalnych rynków pracy w celu harmonizacji kierunków kształcenia w
regionie.
Kolejnym punktem obrad było przedstawienie przez Przewodniczącego WRZ,
informacji na temat stanowiska Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pile z posiedzenia w dniu
6 marca 2008 r. w sprawie zwiększenia skuteczności działań aktywizacyjnych powiatowych
urzędów pracy. Dokument PRZ w Pile, przesłany do Marszałka Województwa
Wielkopolskiego i wielkopolskich parlamentarzystów, postuluje oddzielenie statusu
bezrobotnego od prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej oraz odstąpienie od konieczności
wydawania zaświadczeń potwierdzających pozostawanie w ewidencji bezrobotnych i
poszukujących pracy. W ramach dyskusji członkowie WRZ pozytywnie odnieśli się do
zapisów stanowiska wyrażając poparcie dla celowości proponowanych zmian prawnych.
Następnym punktem porządku obrad było omówienie uchwały WRZ w Poznaniu w
sprawie opinii dotyczącej zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2008 r. Medycznego
Studium Zawodowego w Kępnie, ul. Sienkiewicza 25. Zamiar likwidacji ww. jednostki
oświatowej, podległej Departamentowi Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego, został powierzony do wykonania Zarządowi Województwa
przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego. Przedmiotowa uchwała została jednogłośnie
przyjęta przez członków WRZ.
W dalszej
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informacyjne prowadzone przez WUP w Poznaniu na rzecz Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Następnym punktem obrad Rady było przedstawienie, przez Wicedyrektor WUP,
możliwości, sposobów i form pomocy ze strony urzędów pracy skierowanych dla
pracodawców w doborze kandydatów do pracy. Wicedyrektor WUP zaznaczyła, że w WUP w
Poznaniu i jego Oddziałach Zamiejscowych w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile funkcjonuje
pięć Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, świadczących wyspecjalizowane
usługi, które mogą być przydatne pracodawcom w procesach rekrutacji.
Ostatnim punktem porządku obrad było omówienie problemów reintegracji osób
opuszczających zakłady karne. Tematykę związaną z pracą jako formą resocjalizacji
przedstawiła Wicedyrektor WUP. Jako główny problem wskazano bariery pracodawców przy
zatrudnianiu tej grupy osób. Uznano, iż pomoc kierowana do osób odbywających kary i
wychodzących z zakładów karnych powinna być skupiona na ułatwianiu podjęcia pracy
podczas pobytu w więzieniu oraz zwiększaniu szans na zatrudnienie po wyjściu na wolność.

W związku z tym, z inicjatywy Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego,
postanowiono o wystosowaniu do Ministra Pracy i Polityki Społecznej pisma w sprawie
podjęcia

działań

zmierzających

do

wypracowania

projektu

rządowego

programu

skierowanego do pracodawców i byłych więźniów. Program miałby na celu z jednej strony
ułatwianie podejmowania pracy osobom po odbyciu kary pozbawienia wolności, a z drugiej
dałby pracodawcom wymierne korzyści wynikające z zatrudnienia ww. osób.
Na zakończenie posiedzenia Przewodniczący WRZ podziękował zebranym za
przybycie i zakończył obrady WRZ.

