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24 października 2016 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy odbyło się
spotkanie zespołu ds. przygotowania projektu Lubuskiego Planu Działań na Rzecz
Zatrudnienia na rok 2017 (LPD/Z). Spotkanie otworzył przewodniczący zespołu Łukasz
Hudziak - wicedyrektor ds. rynku pracy i doradztwa zawodowego WUP . Przywitał on
zebranych i przedstawił plan obrad. Dalej spotkanie prowadził sekretarza zespołu
Edwina Gierasimczyka - naczelnik Wydziału Rynku Pracy WUP.
Dokonał on podsumowania dotychczasowych prac zespołu. Zgodnie z zapisami ustawy
LPD/Z odnosi się do Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata
2015-2017, określa preferowane programy regionalne, projekty lokalne, priorytetowe
grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia. Jednocześnie jest on
kompatybilny z dokumentami programowymi dotyczącymi rozwoju przedsiębiorczości i
zasobów ludzkich, uwzględniając przedsięwzięcia kontynuowane i planowane do
zrealizowania (m.in. stanowi operacjonalizację celów Lubuskiej Strategii Zatrudnienia
na lata 2011-2020 i uwzględnia strategię rozwoju województwa).
Członkowie zespołu już 14 września 2016 r. rozpoczęli pracę nad projektem Lubuskiego
Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2017. Plan składa się z pięciu rozdziałów.
Utrzymano w nim dotychczasowe priorytety wyznaczające cele operacyjne, a w ich
obrębie pogrupowano zadania LPD/Z. Zadania wpisane w LPD/Z 2017 wykonywać będą
różne niezależne od siebie jednostki. Dotychczasowe kierunki działań nie uległy
zmianie w stosunku do lat ubiegłych i będą kontynuowane. Priorytety i cele operacyjne
LPD/Z zostały szczegółowo opisane wraz ze wskazaniem oczekiwanych rezultatów.
Kontynuowane będą zadania wyznaczone w ustawie o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy oraz m.in. w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego
Lubuskie 2020, PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz PO Innowacyjna
Gospodarka. W dokumencie wyznaczono również procedurę i termin monitoringu
realizacji zadań LPD/Z. Wojewódzki Urząd Pracy przekazuje Zarządowi Województwa
Lubuskiego zbiorczą roczną informację z realizacji LPD/Z, a ten przedstawia ją
Sejmikowi Województwa Lubuskiego. Sprawozdania z realizacji poprzednich lubuskich
planów działań na rzecz zatrudnienia są uwzględniane przy przygotowaniu kolejnych
planów działań.
E. Gierasimczyk przypomniał, iż plan ten został opatrzony zaktualizowaną diagnozą,
przy czym część wrześniowych danych statystycznych nie jest jeszcze dostępna
(zostaną one uzupełnione w najbliższym możliwym czasie). Następnie omówił dalszą
cześć procedury, zgodnej z założonym harmonogramem.
na koniec członkowie zespołu przedstawiali swoje opinie, a następnie rekomendowali
dokument do dalszych konsultacji społecznych.
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