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Lubuskie wykorzystuje szansê
przedsiêbiorców - Fundusz Po¿yczkowy
dla MŒP.
Chcia³bym te¿ zwróciæ uwagê na
projekt o charakterze infrastrukturalnym,
maj¹cy o¿ywiæ lubusk¹ gospodarkê "Miasta Przyjazne Inwestorom". Powstanie w oœmiu miastach lubuskich, doskonale przygotowanych infrastrukturalnie
obszarów inwestycyjnych, zachêca krajowych i zagranicznych inwestorów. Jestem
przekonany, ¿e wspólnie z samorz¹dami
lokalnymi stworzyliœmy dobry fundament
pod przyspieszenie rozwoju naszego
województwa.
- Politycy PO i PiS powtarzaj¹, ¿e za du¿o
jest w kraju regionów i wspominaj¹
o likwidacji kilku z nich, w tym województwa lubuskiego. Siedem lat temu
mieszkañcy zjednoczyli siê w walce
o powstanie województwa.Wygrali.
Lubuskie jako pierwsze w kraju przygotowa³o i przyjê³o w marcu 2000 r.
swoj¹ strategiê rozwoju. O jakich sukcesach mo¿emy mówiæ po piêciu latach?
- Kolejny raz wyci¹gany jest straszak
w postaci Unii Europejskiej. Zwolennicy
korekt mapy administracyjnej naszego
kraju g³osz¹, ¿e tylko silne regiony potrafi¹ dobrze wykorzystaæ zwiêkszaj¹cy siê
strumieñ œrodków Unii Europejskiej.
Uwa¿am, ¿e nasze województwo przeczy
tej tezie. Lubuskie uznawane jest za lidera w wykorzystywaniu funduszy europejskiego wsparcia - zarówno w okresie
przedakcesyjnym jak i w "pierwszym rozdaniu" funduszy strukturalnych. Argumenty stoj¹ce za próbami korekt podzia³u administracyjnego s¹ nieprawdziwe,
œwiadcz¹ o nieznajomoœci faktów lub celowym dezinformowaniu opinii publicznej.
Dokonana przez nas niedawno ocena
"Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego", rzeczywiœcie pierwszej w Polsce,
potwierdzi³a s³usznoœæ okreœlonych przed
piêciu laty priorytetów oraz zasadnoœæ tylko nieznacznej ich korekty.
Ale sukcesy województwa to te¿
niezwykle dynamiczny rozwój szkolnictwa
wy¿szego- powstanie Uniwersytetu Zielonogórskiego, rozwój obu Pañstwowych
Wy¿szych Szkó³ Zawodowych, Collegium
Polonicum w S³ubicach i licznych uczelni
niepublicznych.
W sferze gospodarczej cieszy bardzo dynamiczny rozwój Kostrzyñsko-S³ubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
oraz wysoka pozycja w kraju, utworzonej
przez samorz¹d województwa, instytucji
wsparcia biznesu - Lubuskiego Funduszu Porêczeñ Kredytowych. Mam przekonanie, ¿e niebawem oceniaæ bêdziemy
kolejn¹ nasz¹ inicjatywê skierowan¹ do

- Analiza SWOT pokazuje s³abe i mocne
strony regionu, jego szanse i zagro¿enia. Jakie s¹ szanse, a jakie zagro¿enia?
- Najwiêksze szanse rozwojowe województwa lubuskiego, w kontekœcie funkcjonowania Polski w strukturach Unii
Europejskiej, determinuje jego przygraniczne po³o¿enie. Wielop³aszczyznowa
wspó³praca i korzyœci p³yn¹ce z doœwiadczeñ najbli¿szego partnera - Kraju Zwi¹zkowego Brandenburgia - stwarzaj¹ du¿e
mo¿liwoœci szybkiego dostosowania do
procesów zachodz¹cych w krajach cz³onkowskich i wykorzystania szansy, jak¹ niew¹tpliwie stwarzaj¹ fundusze strukturalne. Nale¿y tak¿e zwróciæ uwagê na walory przyrodnicze województwa, które przy
wykorzystaniu pomocy unijnej, powinny
zachêciæ samorz¹dy oraz podmioty prywatne do inwestowania w infrastrukturê
turystyczn¹. Wykorzystanie potencja³u turystycznego umo¿liwi utworzenie nowych
miejsc pracy, w szczególnoœci na obszarach wiejskich, gdzie bezrobocie jest w
dalszym ci¹gu bardzo du¿e i stanowi powa¿ne zagro¿enie rozwojowe województwa.
Ale generalnie bezrobocie w naszym województwie systematycznie spada. Najwiêcej bezrobotnych zanotowano
w lutym 2003 roku. Obecnie jest ich o blisko 22 tys. mniej. Na spadek bezrobocia
mia³y wp³yw zwiêkszone œrodki z Funduszu Pracy przeznaczane, w ostatnich
dwóch latach, na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu oraz wspieranie
przedsiêbiorczoœci. W ubieg³ym roku ruszy³y projekty w ramach Sektorowego
Programu Operacyjnego, dziêki którym
zatrudniani s¹ m³odzi ludzie i d³ugotrwale bezrobotni. Widoczne jest te¿ o¿ywienie na lubuskim rynku pracy, zwiêkszy³a
siê liczba ofert pracy i ci¹gle utrzymuje
siê na wysokim poziomie. Zarz¹d Województwa wspomaga samorz¹dy powiatowe. Otrzyma³y one 70 mln z³ w br. na
realizowanie
programów przeciwdzia³ania bezrobociu.
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Nasze województwo nale¿y do
m³odych pod wzglêdem demograficznym.
Ostatni spis powszechny wykaza³, ¿e
zwiêkszy³a siê liczba ludnoœci w wieku produkcyjnym. Jesteœmy te¿ spo³ecznoœci¹
dobrze wykszta³con¹. M³odzi ludzie z odpowiednimi kwalifikacjami stanowi¹ potencja³ i szansê dla rozwoju regionu.
Jednak¿e po³o¿enie województwa,
peryferyjne w skali kraju, mo¿e stanowiæ
tak¿e powa¿ne zagro¿enie. Obawê wzbudzaj¹, prezentowane w ostatnim czasie,
plany zagospodarowania, pomijaj¹ce w
koncepcjach rozbudowy uk³adów komunikacyjnych nasz region.
- Województwo lubuskie jest liderem w
absorpcji przedakcesyjnej pomocy z UE.
Które z naszych osi¹gniêæ mo¿emy stawiaæ innym za wzór?
- Jest to trafna diagnoza, która wynika nie
tylko z naszego dobrego samopoczucia,
ale te¿ z licznych analiz, rankingów i audytów. Ka¿dy z ponad 100 inwestycyjnych
projektów zrealizowanych w ramach programu PHARE to sukces. Mimo licznych
kontroli i wizytacji nie musieliœmy zwracaæ przyznanych nam œrodków. To dowodzi, ¿e zosta³y dobrze i z po¿ytkiem dla
województwa wydatkowane.
Równie sprawnie przebiega proces alokacji i wykorzystania œrodków z
funduszy strukturalnych, zapisanych na
koncie naszego województwa na lata
2004-2006. W³aœnie przed kilkoma dniami zakoñczyliœmy kolejny, prawdopodobnie ju¿ ostatni, nabór projektów do Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego. Trudno wymieniæ wszystkie wa¿ne i wzorcowe, warto
jednak przypomnieæ wspóln¹ oczyszczalniê œcieków Gubin-Guben, Filharmoniê
Zielonogórsk¹, projekt Celowego Zwi¹zku Gmin- CZG 12-w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami, most na
Nysie £u¿yckiej pomiêdzy miejscowoœciami Zasieki - Forst, EUROLAS - system
ochrony przeciwpo¿arowej naszych lasów,
a tak¿e wa¿ny, choæ niewielki wartoœciowo, projekt wsparcia dla Festiwalu dla
Dzieci Specjalnej Troski w Lubsku- od
którego zaczê³a siê historia kilkuset niezwykle wartoœciowych ma³ych projektów
euroregionalnych.
- Czêsto powtarza Pan, ¿e województwo lubuskie posiada znacz¹cy potencja³ gospodarczy i turystyczny. Jak radzimy sobie z wykorzystaniem œrodków
strukturalnych, aby ten potencja³ by³
bardziej widoczny?
- S¹dzê, ¿e ten potencja³ gospodarczy
nabiera nowej wartoœci po wejœciu Polski do Unii Europejskiej. Akcesja przynios³a wzrost zaufania sfer gospodarczych
do naszego kraju oraz realn¹ ocenê atrak-
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cyjnoœci naszego rynku, co sprawia, ¿e
od ponad roku obserwujemy wzrost zainteresowania naszym regionem jako obszarem nowych projektów gospodarczych. Wielokrotnie jednak mogliœmy przekonaæ siê, ¿e decyduj¹ce znaczenie przy
podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych
maj¹ infrastruktura komunikacyjna, system ochrony œrodowiska, potencja³ wykszta³conych kadr, system wsparcia finansowego firm. Jest wiêc oczywiste, ¿e
znaczn¹ czêœæ funduszy strukturalnych wykorzystujemy na ich tworzenie lub doskonalenie. Dysponujemy niema³¹ kwot¹ lubuskie w latach 2004-2006 w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego mo¿e wykorzystaæ 82,5mln euro. W ostatnim czasie,
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjnoœci
Przedsiêbiorstw, uzyskaliœmy te¿ dofinansowanie dwóch naszych regionalnych
funduszy- porêczeniowego i po¿yczkowego- na ³¹czn¹ kwotê 20 mln z³.
Odnosz¹c siê do potencja³u turystycznego, chcia³bym podkreœliæ, ¿e przed piêciu

laty jako pierwsi w kraju dostrzegliœmy potrzebê stosowania w informacji turystycznej standardów powszechnych w UE.
Efektem jest oznakowanie atrakcyjnych
miejscowoœci i obiektów tzw. br¹zowymi
tablicami, w ramach dwóch równoleg³ych
projektów euroregionalnych.
Wzmocnienie istniej¹cego potencja³u - to tak¿e stale rozwijaj¹ca siê sieæ
œcie¿ek rowerowych. Powstaje te¿ wiele
projektów z zakresu ochrony œrodowiska,
szczególnie wód oraz z zakresu infrastruktury drogowej. Zakoñczyliœmy w³aœnie
nabór wniosków dotycz¹cych infrastruktury turystycznej oraz dziedzictwa kulturowego. Na te dzia³ania w ramach ZPORR
zarezerwowano oko³o 30 mln z³. Wp³ynê³y
72 projekty - zarówno zg³aszane przez podmioty publiczne jak i przez inne instytucje
z sektora turystyki. Bêdzie to pierwsze tak
znacz¹ce wsparcie tego wa¿nego sektora z funduszy strukturalnych.
- Dziêkujê za rozmowê.

Ma³gorzata Kordoñ

Wa¿ne dla regionu projekty realizowane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bezrobocie w województwie lubuskim na tle kraju w 2005 r.

Na koniec lipca 2005 r. w województwie lubuskim zarejestrowanych by³o
93301 bezrobotnych. W okresie siedmiu
miesiêcy br. liczba zarejestrowanych
bezrobotnych w naszym województwie
zmniejszy³a siê 6088 osób, tj. o 6,1%.
By³ to spadek podobny do ubieg³orocznego, kiedy w analogicznym okresie 2004
r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych
zmniejszy³a siê o 6401 osób, czyli o 5,9%.
W Polsce, w omawianym okresie
2005 r., liczba bezrobotnych zmniejszy³a
siê o 190,6 tys. osób, tj. o 6,4%. Najwiêkszy spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano w województwie
zachodniopomorskim - o 9,4% oraz padlaskim i œwiêtokrzyskim - o 8,1%, najmniejszy w województwie mazowieckim
- o 3,8% oraz w pomorskim - o 4,5%.
Od stycznia do lipca 2005 r. w trzynastu powiatowych urzêdach pracy województwa lubuskiego odnotowano spadek

liczby zarejestrowanych bezrobotnych, natomiast w jednym, w S³ubicach, nast¹pi³
wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych - o 4,2%. Najwiêkszy spadek bezrobocia odnotowano w PUP: Wschowa - o
17,1%, Œwiebodzin - o 15,9%, Gorzów
Wielkopolski (ziemski) - o 10,8%.
Na koniec lipca 2005 r. stopa bezrobocia dla województwa lubuskiego wynosi³a 24,5% i w okresie siedmiu miesiêcy
zmniejszy³a siê o 1,3 punktu procentowego. W dziesiêciu powiatach stopa bezrobocia przekracza³a wartoœæ œredniej wojewódzkiej, a w pozosta³ych czterech odnotowano stopê poni¿ej wskaŸnika obliczonego dla województwa. Najwy¿sz¹ stopê bezrobocia odnotowano w powiatach:
kroœnieñskim - 35,0% oraz nowosolskim
- 34,8%, najmniejsz¹ w powiatach grodzkich: Zielona Góra - 13,3% oraz Gorzów
Wielkopolski - 16,5%.
W Polsce, na koniec lipca 2005 r., stopa bezrobocia wynosi³a 17,9% i w okresie siedmiu miesiêcy zmniejszy³a siê o
1,2 punktu procentowego. Najwy¿sz¹ stopê bezrobocia odnotowano w województwie warmiñsko-mazurskim - 27,5%, najni¿sz¹ w województwie ma³opolskim 13,9%. Jeœli chodzi o powiaty to najwy¿sz¹
stopê bezrobocia odnotowano w powiatach: ³obeskim - 40,3% (woj. zachodniopomorskie), braniewskim - 39,6% (woj.
warmiñsko-mazurskie), szyd³owieckim 39,1% (woj. mazowieckie), go³dapskim 39,1% (woj. warmiñsko-mazurskie). Najni¿sz¹ stopê bezrobocia w kraju odnotowano w powiatach grodzkich: miasto sto-

³eczne Warszawa - 6,2%, Poznañ - 6,6%,
Kraków - 7,2%, Katowice - 7,3%, Sopot 7,4%.
W wiêkszoœci przypadków struktura
bezrobotnych w naszym województwie nie
odbiega od œrednich wielkoœci ogólnopolskich. Dotyczy to zw³aszcza podstawowych grup bezrobotnych jak:
- kobiety - na koniec lipca 2005 r., w
ewidencji urzêdów pracy województwa
lubuskiego, zarejestrowanych by³o 49648
kobiet, stanowi¹c 53,2% ogó³u zarejestrowanych. Od pocz¹tku roku ich liczba
zmniejszy³a siê 1486 osób, ale ich udzia³
wzrós³ o 1,8 punktu procentowego. W
Polsce, na koniec lipca 2005 r. zarejestrowanych by³o 1513,5 tys. kobiet, co stanowi³o 53,9% ogó³u bezrobotnych. Podobnie jak w naszym województwie, w analogicznym okresie br., ich liczba zmniejszy³a siê o 55,0 tys. osób, ale udzia³ wzrós³ o
1,6 punktu procentowego.
- zamieszkali na wsi - na koniec lipca
2005 r. zarejestrowanych by³o, w naszym
województwie, 38348 bezrobotnych zamieszka³ych na wsi, co stanowi³o 41,1%
ogó³u bezrobotnych. Od pocz¹tku roku ich
liczba zmniejszy³a siê o 2640 osób, a ich
udzia³ zmniejszy³ siê o 0,1 punktu procentowego. W kraju bezrobotni zamieszkali na
wsi, na koniec lipca 2005 r., w liczbie 1168,3
tys. bezrobotnych stanowili 41,6% ogó³u
bezrobotnych. W analogicznym okresie br.,
ich liczba zmniejszy³a siê o 93,3 tys. osób,
a ich udzia³ zmniejszy³ siê o 0,5 punktu procentowego.
- bezrobotni powy¿ej 50 roku ¿ycia

Biuletyn Informacyjny WUP
- na koniec lipca 2005 r., w ewidencji urzêdów pracy województwa lubuskiego zarejestrowane by³y w tej kategorii wiekowej, 15452 osoby, co stanowi³o 16,6%
ogó³u. W ci¹gu siedmiu miesiêcy ich liczba zwiêkszy³a siê o 1710 osób, a ich udzia³
zwiêkszy³ siê o 2,6 punktu procentowego.
W Polsce, na koniec lipca 2005 r. zarejestrowanych by³o 449,5 tys. bezrobotnych
powy¿ej 50 roku ¿ycia, co stanowi³o 16,0%
ogó³u bezrobotnych. Podobnie jak w naszym województwie, w analogicznym okresie br. ich liczba zwiêkszy³a siê o 38,7 tys.
osób, a ich udzia³ wzrós³ o 2,3 punktu procentowego.
Pewne ró¿nice, korzystne dla naszego województwa, w stosunku do œrednich
wielkoœci ogólnopolskich wystêpuj¹ w
kategoriach:
- d³ugotrwale bezrobotni - w województwie lubuskim, w liczbie 61464 osób
stanowili 65,9% ogó³u bezrobotnych. W
ci¹gu siedmiu miesiêcy 2005 r. ich liczba
zmniejszy³a siê o 3763 osoby, a ich udzia³
zmniejszy³ siê o 0,3 punktu procentowego. W kraju d³ugotrwale bezrobotni, w liczbie 1881,1 tys. osób stanowili 67,0% ogó³u bezrobotnych. Do koñca lipca br., ich
liczba zmniejszy³a siê o 109,1 tys. osób,
ale ich udzia³ zwiêkszy³ siê o 0,7 punktu
procentowego.
- bezrobotni w wieku do 25 lat - na
koniec lipca 2005 r., w tej kategorii wieko-

wej, zarejestrowanych by³o w naszym województwie 18651 osób, co stanowi³o
20,0% ogó³u bezrobotnych. Od pocz¹tku
roku ich liczba zmniejszy³a siê 2926 osób,
a ich udzia³ zmniejszy³ siê o 1,7 punktu procentowego. W Polsce bezrobotni w wieku
do 25 lat w liczbie 613,6 tys. osób stanowili na koniec lipca br., 21,8% ogó³u.
W okresie siedmiu miesiêcy 2005 r.
ich liczba zwiêkszy³a siê 6,4 tys. osób, a
ich udzia³ zwiêkszy³ siê o 1,6 punktu procentowego.
- bezrobotni z prawem do zasi³ku
- w ewidencji urzêdów pracy województwa lubuskiego, na koniec lipca, zarejestrowanych by³o 14487 osób z prawem
do zasi³ku, tj. 15,5% ogólnej liczby bezrobotnych. Od stycznia br. ich liczba zmniejszy³a siê o 3815 osób, a ich udzia³ zmniejszy³ siê o 2,9 punktu procentowego.
W kraju bezrobotni z prawem do otrzymywania zasi³ku w liczbie 353,2 tys. osób
stanowili 12,6% ogó³u. Od pocz¹tku roku
ich liczba zmniejszy³a siê o 72,6 tys. osób,
a ich udzia³ zmniejszy³ siê o 1,6 punktu
procentowego.
Do koñca lipca 2005 r. urzêdy pracy
województwa lubuskiego dysponowa³y
20998 ofertami pracy dla bezrobotnych i
poszukuj¹cych pracy. W stosunku do analogicznego okresu 2004 r. liczba ofert pracy
zmniejszy³a siê o 1480, czyli o 6,6%.
Wiêkszoœæ ofert pracy z województwa
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lubuskiego pochodzi³a z sektora prywatnego - 68,3%, a prawie po³owa (48,2%)
zg³oszonych ofert pracy by³a subsydiowana z Funduszu Pracy. Wed³ug sekcji PKD
najwiêcej ofert pracy odnotowano w dzia³ach: przetwórstwo przemys³owe - 26,6%
wszystkich ofert, administracja publiczna
i obrona narodowa - 17,5% wszystkich
ofert, handel i naprawy - 14,7% wszystkich ofert. Na powy¿sze trzy sekcje PKD,
generuj¹ce w skali naszego województwa 41,8% wszystkich bezrobotnych, przypada³o 58,8% wszystkich ofert jakie wp³ynê³y do urzêdów pracy. W kraju od pocz¹tku roku do urzêdów pracy wp³ynê³o 513,9
tys. ofert pracy i w stosunku do analogicznego okresu 2004 r. liczba ofert pracy wzros³a o 36,6 tys., tj. o 7,7%. Wiêkszoœæ ofert
pracy pochodzi³a z sektora prywatnego 75,2% a oferty pracy subsydiowanej stanowi³y 44,0% wszystkich ofert.
Do urzêdów pracy wp³ywa jedynie
czêœæ pojawiaj¹cych siê na rynku pracy
ofert. Bowiem do koñca lipca, w województwie lubuskim, z tytu³u podjêcia pracy wyrejestrowano ogó³em 33390 osób,
co stanowi³o 51,3% wszystkich wy³¹czonych z ewidencji bezrobotnych. W skali
kraju, w tym okresie, z tytu³u podjêcia pracy wyrejestrowano 804,5 tys. osób, co
stanowi³o 47,0% wszystkich wy³¹czonych.
Miros³aw Nowinka

Poznaj swój rynek pracy - czyli w jakich zawodach warto siê kszta³ciæ ?

Praktyka wskazuje, ¿e szczegó³owe
rozpoznanie rynku pracy, stanowi prawie po³owê sukcesu w znalezieniu pracy, czy wyboru odpowiedniego kierunku
kszta³cenia, który w przysz³oœci bêdzie
procentowa³ w miarê atrakcyjnym zawodem.
Rynek pracy, to nic innego tylko miejsce, w którym odbywa siê nieustanny proces kupna i sprzeda¿y pracy. Kupuj¹cym

s¹ firmy - pracodawcy, którzy maj¹ okreœlone potrzeby i chc¹ zatrudniaæ pracowników, natomiast sprzedaj¹cym s¹ osoby
poszukuj¹ce pracy. To one reprezentuj¹
poda¿ na rynku pracy. Id¹c dalej t¹ analogi¹, towarami mo¿na nazwaæ wszystkie
atrybuty atrakcyjne dla kupuj¹cych a wiêc
wykszta³cenie, kwalifikacje, umiejêtnoœci,
dyspozycyjnoœæ itp. sprzedaj¹cych.
W tym kontekœcie tak istotne wydaje

siê prawid³owe rozpoznanie lokalnego
rynku pracy. Tym bardziej ¿e na naszym lubuskim rynku, gdzie bezrobocie nale¿y do
jednych z najwy¿szych panuje silna konkurencja. Poza tym istnieje w miarê bogata oferta edukacyjna w naszym regionie, a
wiêc du¿a liczba szkó³ wy¿szych, kszta³c¹cych zarówno w kierunkach technicznych,
jak i pedagogicznych. Z drugiej strony brak
du¿ego przemys³u, czy zmniejszanie liczby
oddzia³ów szkolnych powoduje nasilenie
rywalizacji na lokalnym rynku pracy.
Nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e rynek pracy, to nie jest wartoœæ sta³a, a ulega ci¹g³ym zmianom, g³ównie pod wp³ywem
tego, co siê dzieje w sferze ekonomicznej
naszego kraju czy regionu. Jednak nie tylko, równie¿ rozwój spo³eczny, jak i technologiczny ma wp³yw na jego kszta³towanie
siê. Porównuj¹c rynek pracy ten sprzed kilkadziesiêciu lat i obecny w kontekœcie zapotrzebowania na okreœlone zwody, zauwa¿amy, ¿e niektóre zawody znikaj¹ z rynku, natomiast roœnie zapotrzebowanie na
inne, zupe³nie nowe. Mówi siê nawet, ¿e
nasz aktualny rynek pracy prêdkoœci¹ dokonywanych zmian przypomina kalejdoskop, gdy¿ sytuacja w zakresie popytu i
poda¿y ma coraz to inny obraz. Czasami
dokonany na dzieñ dzisiejszy wybór atrak-
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cyjnego kierunku kszta³cenia, mo¿e siê
okazaæ po paru latach decyzj¹ chybion¹.
Odpowiadaj¹c na pytanie, sk¹d siê
bierze taka chimerycznoœæ naszego rynku
pracy, nale¿y zdaæ sobie sprawê z tego, ¿e
struktura zawodowa Polski w istotny sposób odbiega od odpowiedniej struktury w
krajach UE i krajach o rozwiniêtej gospodarce rynkowej. Jako pozosta³oœæ starego
systemu charakteryzuje j¹ przewaga zawodów zwi¹zanych z tradycyjnymi dziedzinami przemys³u i rolnictwa, a znaczne opóŸnienie rozwoju zawodów o istotnym znaczeniu dla dziedzin, warunkuj¹cych funkcjonowanie nowoczesnej gospodarki rynkowej. Wystarczy porównaæ, gdy w Europie wiêkszoœæ zatrudnionych pracuje w
szeroko pojêtej sferze us³ug, to u nas w
dalszym ci¹gu ten udzia³ jest niewystarczaj¹cy.
W tej sytuacji jest potrzebne dostosowanie kszta³cenia do zmieniaj¹cych siê
potrzeb rynku, a wiêc do szybszego zbli¿enia naszej gospodarki do struktury typowej dla krajów o "gospodarce us³ugowej".
Postêp techniczny bêd¹cy nastêpstwem rozwoju cywilizacji równie¿ przyczynia siê do powstawania nowych zawodów
i specjalnoœci. Proces powstawania nowego zawodu nie trwa ju¿ kilkadziesi¹t lat
lecz parê a czasami nawet kilka miesiêcy.
Przyk³adowo jeszcze kilka lat temu o
wielu nowych zawodach, dziœ powszechnie wykonywanych, nikt nie s³ysza³. Nie
by³o webmasterów, doradców podatkowych, specjalistów public relation. Jednak pojawienie siê nowych zawodów wi¹¿e siê z zanikiem lub marginalizacj¹ innych np. maszynista poci¹gu parowego,
zegarmistrz, kowal. Mo¿na zauwa¿yæ spadek zapotrzebowania na specjalistów np.
marketingu i zarz¹dzania, chocia¿ niedawno zawód ten wydawa³ siê bardzo atrakcyjny i przysz³oœciowy. Zwi¹zane to by³o z
transformacj¹ gospodarki i wzrostem znaczenia sprzeda¿y nad produkcj¹. Zak³ady,
by uzyskaæ popyt na swój towar musia³y
rozpocz¹æ akcjê marketingow¹ swoich
produktów.
W tym kontekœcie tak istotne wydaje
siê znaczenie sta³ego monitorowania zarówno wojewódzkiego, jak i regionalnych
rynków pracy, pod k¹tem wzrostem czy
spadku zapotrzebowania na okreœlone
zawody.
Zmiany popytu i poda¿y zachodz¹ce na
lubuskim rynku pracy s¹ systematycznie
obserwowane i na tej podstawie formu³owane wnioski dotycz¹ce aktualnej sytuacji.
Analizy przeprowadza siê w oparciu o zawody bezrobotnych i oferty pracy, zg³aszane do powiatowych urzêdów pracy. Na tej
postawie obliczane s¹ mierniki i tworzony
jest dwa razy w roku tzw. monitoring zawodów. Ukazuje on zawody wykazuj¹ce deficytowoœæ lub nadwy¿kê pracowników,
okreœla szansê uzyskania oferty pracy w
zawodzie, jak i ukazuje ranking zawodów

generuj¹cych d³ugotrwa³e bezrobocie.
Je¿eli na tej podstawie mo¿emy scharakteryzowaæ rynek pracy naszego województwa, to pierwszy wniosek który siê nasuwa: g³êboka nierównowaga na rynku
pracy. Taka jest zreszt¹ równie¿ tendencja
ogólnopolska. Nadmiar pracowników wystêpuje w wiêkszoœci zwodów i specjalnoœci. Wystarczy przytoczyæ dane, ¿e oko³o
77 % zawodów wed³ug czterocyfrowego
kodu Klasyfikacji Zawodów i Specjalnoœci
to tzw. zawody nadwy¿kowe tzn. z przewag¹
bezrobotnych nad ofertami, 7% to zawody
tzw. zrównowa¿one, czyli mniej wiêcej taka
sama liczba bezrobotnych jak i ofert, a tylko 16% to zawody nadwy¿kowe, czyli z przewag¹ ofert nad bezrobotnymi.
Je¿eli mo¿na by doradzaæ m³odzie¿y
wybór przysz³ej szko³y ponadgimnazjalnej,
to raczej nie powinny byæ to szko³y kszta³c¹ce w niektórych zawodach zwi¹zanych
z rolnictwem, oraz zawodami technicznymi. Przyk³adowo: takim zawodami, gdzie
wystêpuje znaczna przewaga bezrobotnych nad ofertami s¹: rolnicy produkcji roœlinnej i zwierzêcej, hodowcy zwierz¹t,
technicy, rolnicy, leœnicy i pokrewni, a w
zawodach technicznych to technicy mechanicy, technicy elektrycy, mechanicy
pojazdów samochodowych.
Istniej¹ równie¿ zawody wykazuj¹ce
siê przybli¿on¹ równowagê na rynku pracy, czyli mniej wiêcej wystêpuje taka sama
liczba ofert, jak i bezrobotnych. U nas s¹
to takie zawody jak: monterzy elektronicy,
robotnicy budowy dróg, farmaceuci, programiœci, operatorzy maszyn i urz¹dzeñ
do produkcji wyrobów chemicznych, robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni.
Z kolei zawody deficytowe, to zawody,
gdzie wystêpuje przewaga ofert nad bezrobotnymi. Takich zawodów w naszym województwie by³o niewiele. Najlepszy
wskaŸnik na dzieñ dzisiejszy posiada³y nastêpuj¹ce zawody: operatorzy urz¹dzeñ
przemys³u szklarskiego, robotnicy budownictwa wodnego i pokrewni, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z drewna, monterzy wyrobów drewna, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych. Wydaje siê, ¿e w tych
zawodach jest szansa uzyskania w miarê szybko oferty pracy.
Nierównowagê na rynku pracy powoduje równie¿ stosunkowo niewielka liczba zawodów, które generuj¹ zasadnicz¹
czêœæ bezrobotnych. Na czele rankingu
pod wzglêdem liczby bezrobotnych od lat
przoduje zawód sprzedawcy, a¿ 8282 zarejestrowanych bezrobotnych na koniec
czerwca br., czyli co 11 osoba przebywaj¹ca na bezrobociu posiada zawód sprzedawcy. Równie¿ jednak stosunkowo du¿o
ofert wp³ywa dla tej grupy osób (w I pó³roczu 1313 ofert pracy). Jednak mimo
wszystko rynek nie jest w stanie wch³on¹æ nadwy¿ki osób z tym zawodem.

Nale¿a³oby tutaj wspomnieæ o pozycji
bezrobotnych z wy¿szym wykszta³ceniem
czyli tzw. specjalistów. Ogólnie w tych zawodach obserwujemy wzrost bezrobocia.
Nale¿a³oby to zjawisko powi¹zaæ z faktem,
¿e od roku 1990 nast¹pi³o radykalne upowszechnienie edukacji na poziomie wy¿szym, szczególnie w szko³ach niepublicznych. Poza tym czêsto wy¿sze wykszta³cenie nie jest strukturalnie dopasowane do
popytu na pracê. Dynamiczne zwiêkszenie kierunków ekonomicznych i administracyjnych (zarz¹dzanie i marketing, ekonomia i finanse administracji ) zaowocowa³y wzrostem bezrobocia w tym zawodzie. Takie zawody jak ekonomista, specjaliœci ds. zarz¹dzania, finansów nale¿¹
do zawodów ze znacz¹ przewag¹ bezrobotnych nad ofertami pracy. Równie¿ rozwój kierunków spo³ecznych (politologa,
nauki spo³eczne) jak i pedagogicznych
mo¿e w przysz³oœci generowaæ bezrobotnych z tym wykszta³ceniem.
Natomiast na dzieñ dzisiejszy korzystna sytuacja przedstawia siê wœród bezrobotnych z wy¿szym wykszta³ceniem w
zawodzie: programiœci, specjaliœci ds. zarz¹dzania zasobami ludzkimi, biotechnolodzy, kreœlarze, graficy komputerowi, projektanci i analitycy systemów komputerowych, in¿ynierowie elektrycy.
Rynek pracy jest coraz trudniej przewidywalny i jaka bêdzie sytuacja za kilka
czy kilkanaœcie lat nale¿y prognozowaæ
tylko w przybli¿eniu.
Na pewno rozwój komputeryzacji, a
wiêc wzrost przy³¹czania internetu, komputeryzacja firm, tworzenie stron internetowych przez nie, upowszechnienie operacji bankowych czy sprzeda¿y przez internet, sprawi ¿e nie zmniejszy siê zapotrzebowanie na informatyków. Swoje miejsce powinni odnaleŸæ pracownicy opieki
zdrowotnej w zwi¹zku ze starzeniem siê
spo³eczeñstwa (ju¿ teraz sporo ofert od
pracodawców zagranicznych wp³ywa dla
pielêgniarek i opiekunek osób starszych).
Mo¿na tylko przypuszczaæ, ¿e bêdzie
wzrasta³ popyt na psychologów i psychoterapeutów zwi¹zany ze stresem w pracy.
Czy wraz ze wzrostem gospodarczym
wzroœnie liczba chêtnych do wypoczywania, a wiêc i zapotrzebowanie na zawody
zwi¹zane z turystyk¹? Czy w dobie du¿ej
konkurencyjnoœci bêdzie wzrasta³o zapotrzebowanie na twórców reklam? Takie i
podobne pytania mog¹ sobie postawiæ
osoby wybieraj¹ce przysz³y zawód. Trudno na to jednoznacznie odpowiedzieæ
twierdz¹co, ale osoby posiadaj¹ce znajomoœæ rynku pracy b³yskawicznie reaguj¹ce na zmiany, potrafi¹ce siê stale dokszta³caæ a nawet zmieniaæ zawód, czy
miejsce pracy bêd¹ mia³y wiêksze szanse na dobr¹ pracê. Po drugiej stronie
znajd¹ siê wszyscy ci, których machina
rozwoju i zmian zepchnie na bezrobocie.
Dorota Talarczyk

Biuletyn Informacyjny WUP
Kompilacja dzia³añ
Przygotowanie Lubuskiego Planu
Dzia³añ na rzecz Zatrudnienia na rok
2005 rozpoczêto ju¿ we wrzeœniu 2004
roku. W trakcie projektowania by³o oczywiste, i¿ wiele elementów jest niepewnych i wiele mo¿e jeszcze ulec zmianie.
Plan na rok 2005 jest pierwszym zak³adaj¹cym kompilacjê dzia³añ wielu podmiotów realizuj¹cych zadania na rzecz poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy. S¹ to w wiêkszoœci jednostki autonomiczne i niezale¿ne od siebie. Jednak podjêto realizacjê wspólnego dzie³a.
W ramach Lubuskiego Planu Dzia³añ
podejmowano ró¿nego rodzaju przedsiêwziêcia dla ró¿nych grup beneficjentów.

"Pierwszy Biznes"
Ministerstwo Gospodarki i Pracy uruchamia w lipcu program "Pierwszy
Biznes", skierowany do bezrobotnej
m³odzie¿y, którego g³ównym celem jest
udzielenie pomocy w podejmowaniu
dzia³alnoœci gospodarczej. Realizatorami programu s¹ m.in. powiatowe
urzêdy pracy, organizacje akademickie i zwi¹zki pracodawców.
Trzyletnie funkcjonowanie programu
"Pierwsza Praca” przynios³o widoczne
efekty w postaci zatrudnienia sta³ego
dla 183 tys. osób do 25 roku ¿ycia i absolwentów szkó³ wy¿szych do 27 roku
¿ycia. Natomiast jedynie 1299 osób
spoœród bezrobotnej m³odzie¿y zdecydowa³o siê na otwarcie w³asnego biznesu. Dlatego MGiP podjê³o decyzjê o
wzmocnieniu dzia³añ, które u³atwi¹ rozpoczynanie w³asnego biznesu m³odym
bezrobotnym.
G³ównym celem programu "Pierwszy
Biznes" jest pomoc merytoryczna i finansowa dla m³odych bezrobotnych osób
zarejestrowanych w urzêdach pracy, które myœl¹ o za³o¿eniu w³asnej firmy.
Przewiduje siê, ¿e do koñca 2005 r. z
programu skorzysta od 6 do 8 tys. osób.
Program bêdzie kontynuowany równie¿
w przysz³ym roku. Skierowany jest do
bezrobotnej m³odzie¿y do 25 roku ¿ycia
oraz dla absolwentów szkó³ wy¿szych do
27 roku ¿ycia.
Program "Pierwszy Biznes" sk³ada siê z
trzech g³ównych elementów:
* szkoleñ teoretycznych,
* szkoleñ praktycznych (kilkumiesiêczne szkolenia w firmach u przedsiêbiorców)
* dotacji i po¿yczek na za³o¿enie w³asnego biznesu.
Program przewiduje równie¿ zapewnienie odpowiedniej sieci doradców i uruchomienie szerszego dostêpu do œrod-
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Dzia³aniami objêto osoby bezrobotne, poszukuj¹ce pracy, pracuj¹cych, przedsiêbiorców, samorz¹d powiatowy i gminny,
placówki oœwiatowe, rolników, jak i osoby
pragn¹ce odejœæ z rolnictwa. Wœród dzia³añ by³y nie tylko doradztwo zawodowe,
szkolenia aktywizuj¹ce, szkolenia zawodowe i/lub wsparcie zatrudnienia, nale¿¹ce
do typowych projektów miêkkich, ale równie¿ projekty typowo inwestycyjne (tj. np. w
ramach Programu SAPARD).
W ró¿nego rodzaju przedsiêwziêciach
w ramach realizowanych zadañ uczestniczy³o oko³o 27.700 osób, a nak³ady wynios³y ³¹cznie 34,9 mln z³. Przyjêto do realizacji lub zakontraktowano projekty na dalsz¹
wartoœæ przynajmniej 21,2 mln z³. Je¿eli
weŸmiemy pod uwagê dzia³ania powi¹zane z Lubuskim Planem, wykonywane przez

powiatowe urzêdy pracy, to w I pó³roczu, na
rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy, wydatkowano ³¹cznie 58,3 mln z³, a dzia³aniami objêto oko³o 40.500 osób.
W I pó³roczu 2005 roku ponownie odnotowano spadek liczby bezrobotnych. Na
koniec czerwca 2005 roku w rejestrach
urzêdów pracy by³o o 9.968 osób mniej ni¿
w analogicznym okresie roku ubieg³ego.
Oznacza to spadek o 9,7% w stosunku
rocznym. W znacznej czêœci przyczyni³y siê
do tego podejmowane przedsiêwziêcia
wielu podmiotów lubuskiego rynku pracy.
Pozwoli³o to na mo¿liwie pe³ne w aktualnym momencie wykorzystanie wzrostu
gospodarczego. Istnieje realna szansa, i¿
spadek liczby bezrobotnych utrzyma siê w
latach kolejnych.
eg

ków finansowych oraz promocjê instytucji porêczeniowych i para-bankowych.
Program "Pierwszy Biznes" dziêki naciskowi na kompleksowoœæ wymienionych dzia³añ, wyposa¿y m³odych ludzi
w teoretyczne i praktyczne umiejêtnoœci zwi¹zane z prowadzeniem firmy oraz
w informacje dotycz¹ce dostêpnych zasad i Ÿróde³ finansowania w³asnych
gospodarczych pomys³ów.
Szkolenia teoretyczne
Na szkolenia te kierowaæ bêd¹ urzêdy
pracy. Nabór na pierwsze szkolenia rozpocznie siê we wrzeœniu 2005 r. Osoba zarejestrowana w urzêdzie pracy,
spe³niaj¹ca kryterium wiekowe zostanie objêta w pierwszym etapie cyklem
80-godzinnych szkoleñ teoretycznych
omawiaj¹cych: budowanie postaw kreatywnych, ocenê i wzmacnianie predyspozycji psychicznych, wiedzê prawn¹ i
finansow¹ o procesach prowadz¹cych
do za³o¿enia firmy oraz o jej póŸniejszym prowadzeniu i uwarunkowaniu
rozwoju.
W ramach tej czêœci programu m³odzi
ludzie otrzymaj¹ tak¿e publikacje i wzory dokumentów (w tym zestawy dokumentów niezbêdne do rozpoczynania
dzia³alnoœci gospodarczej w formie
elektronicznej oraz program symuluj¹cy prowadzenie dzia³alnoœci i pomagaj¹cy budowaæ biznes plan), informacje
o dobrych praktykach itd.
Szkolenia praktyczne
Po odbyciu szkoleñ teoretycznych, przyszli przedsiêbiorcy zostan¹ skierowani
przez urz¹d pracy na kilkumiesiêczne
szkolenia praktyczne w firmach funkcjonuj¹cych w bran¿ach i sektorach zbli¿onych do tych, w jakich chcieliby podj¹æ dzia³alnoœæ. Szkolenia te, oprócz
wiedzy praktycznej umo¿liwi¹ zapoznanie siê przysz³ych w³aœcicieli mikroprzedsiêbiorstw z podstawowymi i najwa¿niejszymi œcie¿kami funkcjonowania na rynku.

Œrodki finansowe na za³o¿enie w³asnego biznesu
Po odbyciu szkoleñ, m³ody cz³owiek bêdzie móg³ skorzystaæ z bezzwrotnej dotacji na za³o¿enie w³asnej dzia³alnoœci
gospodarczej (maks. kwota to 12 077,25
z³) b¹dŸ z kredytu udzielanego przez
Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu "Praca dla m³odych"
(maks. 40 tys. z³) oraz z Funduszy
Wspierania Przedsiêbiorczoœci.
Warto podkreœliæ, ¿e program "Pierwszy
Biznes" nie zastêpuje programu "Pierwsza Praca”. Osoby, które maj¹ ju¿ pomys³ na w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ mog¹ nadal korzystaæ z mo¿liwoœci, jakie oferuje program "Pierwsza
Praca" - a wiêc z bezzwrotnych dotacji
na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej czy te¿ z po¿yczek z BGK, bez koniecznoœci odbywania wczeœniej szkoleñ teoretycznych i praktycznych.
Realizatorzy programu
Do realizacji Programu zaproszono organizacje i instytucje, których dzia³ania
skierowane s¹ do m³odzie¿y. Program
realizowany bêdzie przez departamenty
MGiP, publiczne s³u¿by zatrudnienia
wszystkich szczebli (PUP-y, WUP-y), organizacje akademickie (np. Studenckie
Forum BCC) i pozarz¹dowe (np. Forum
Rozwoju Edukacji Ekonomicznej) oraz
zwi¹zki pracodawców (np. Polsk¹ Konfederacjê Pracodawców Prywatnych Lewiatan). Do realizacji tak du¿ego przedsiêwziêcia konieczne jest równie¿ w³¹czenie siê lokalnych i regionalnych
w³adz samorz¹dowych.
Finansowanie
Do koñca 2005 r. na ten cel Ministerstwo Gospodarki i Pracy przewidzia³o
kwotê 40 mln z³. W pierwszym roku funkcjonowania program finansowany bêdzie ze œrodków rezerwy Funduszu Pracy, a w kolejnych latach ze œrodków bêd¹cych w dyspozycji samorz¹dów powiatowych, mo¿liwe jest równie¿ urucho-
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mienie dodatkowych kwot z rezerwy ministra pracy. W finansowaniu programu
przewiduje siê tak¿e udzia³ œrodków
unijnych, w tym g³ównie z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego (szczególnie w
ramach projektów w zakresie szkoleñ, poradnictwa zawodowego i poœrednictwa).
Opracowane na podstawie serwisu MGiP
(mak)

Realizacja programu w Lubuskiem
na 31 sierpnia 2005 roku
W województwie lubuskim do programu
przyst¹pi³o siedem Powiatowych Urzêdów
Pracy, tj. w: Kroœnie Odrzañskim, Miêdzyrzeczu, Nowej Soli, Sulêcinie, Strzelcach
Krajeñskich, ¯aganiu i w ¯arach.
Prowadzone s¹ dzia³ania informacyjne i
promocyjne. W po³owie lipca br. Wojewódzki Urz¹d Pracy przy aktywnej wspó³pracy regionalnych œrodków masowego
przekazu rozpropagowa³ za³o¿enia i ideê
programu. Informacje ukaza³y siê w gazecie i telewizji regionalnej. Opublikowano równie¿ stosowny materia³ na stronach
internetowych WUP. Kampaniê informacyjn¹ rozpoczê³y równie¿ PUP-y (Krosno
Odrzañskie, Nowa Sól, ¯ary). Najwiêksze
jej natê¿enie spodziewane jest we wrzeœniu br. Informacje by³y przekazane lokalnym gazetom, jak równie¿ opublikowane
na stronach internetowych urzêdów. Poœrednicy pracy i inni pracownicy urzêdów
prowadz¹ indywidualne rozmowy z potencjalnymi uczestnikami. Prowadzone równie¿ bêd¹ spotkania informacyjne.
Trwa aktualnie nabór uczestników projektu. Na razie chêæ uczestnictwa wyrazi³o 19
osób. Ale po zakoñczeniu wakacji spodziewany jest wiêkszy nap³yw absolwentów szkó³ i uczelni, zainteresowanych programem. Planuje siê objêciem nim
³¹cznie ok. 100 m³odych osób. Województwo lubuskie z³o¿y³o zapotrzebowanie na
blisko 850 tys. z³, z czego otrzymano pod
koniec sierpnia ponad 655 tys. z³. Finalizowane s¹ stosowne procedury zlecenia
realizacji zadañ.
W najbli¿szych 3 miesi¹cach spodziewane jest zintensyfikowanie podejmowanych dzia³añ. Kontynuowana bêdzie kampania informacyjno-promocyjna. Finalizowany bêdzie proces rekrutacji uczestników. Przeprowadzone zostan¹ szkolenia
teoretyczne i praktyczne (g³ównie w oparciu o formu³ê sta¿y). Osoby najbardziej
aktywne uzyskaj¹ ze œrodków Funduszu
Pracy œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej.
eg

Program "Talent"
Ministerstwo Kultury oraz Ministerstwo
Gospodarki i Pracy zaproponowa³y program aktywizacji zawodowej - "Talent" aby
wspieraæ bezrobotnych absolwentów szkó³
i uczelni artystycznych na rynku pracy.
Program "Talent" stanowi jeden z elementów Programu "Pierwsza Praca" oraz Narodowego Programu Kultury Wspierania
Debiutów i Rozwoju Szkó³ Artystycznych
MAESTRIA.
Zgodnie z decyzj¹ Ministra Kultury, rolê
instytucji zarz¹dzaj¹cej dla Programu
„Talent” pe³ni Instytut im. Adama
Mickiewicza.
Na stronie internetowej Ministerstwa Kultury (www.mk.gov.pl), jak równie¿ stronie

Instytutu (www.nck.pl), w zak³adce Program „Talent”, znajduj¹ siê karty zg³oszeñ
do Programu dla bezrobotnych absolwentów oraz dla pracodawców zainteresowanych przyjêciem sta¿ysty. Instytut im. Adama Mickiewicza prowadzi równie¿ bazê
danych absolwentów oraz pracodawców
chc¹cych wzi¹æ udzia³ w Programie. Instytut zajmie siê kojarzeniem ze sob¹ zainteresowanych pracodawców i bezrobotnych, którzy zg³osz¹ chêæ udzia³u w programie. Natomiast urzêdy pracy bêd¹
wysy³aæ m³odych ludzi na sta¿e.
Wiêcej informacji na temat programu
mo¿na uzyskaæ tak¿e na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki i Pracy (www.mgip.gov.pl; www.1praca.gov.pl).
eg

Dobre praktyki samorz¹du powiatowego
Ró¿ne sposoby aktywizacji

W latach 90. w województwie lubuskim
dominowa³y ma³e projekty aktywizacji
zawodowej bezrobotnych. Zyskano jednak spore doœwiadczenie w trakcie ich
realizacji, co obecnie skutkuje du¿ymi i
bardziej ró¿norodnymi pomys³ami. Oto
dwa z nich.
Praca dla wszystkich z projektu
Samorz¹d powiatu sulêciñskiego
przygotowa³ na pocz¹tku bie¿¹cego
roku projekt "Nowe miejsca pracy
szans¹ rozwoju powiatu". Projekt zak³ada aktywizacjê 90 osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym
urzêdzie pracy, a w szczególnoœci bezrobotni do 25 roku ¿ycia, bezrobotni
d³ugotrwale, bezrobotni powy¿ej 50
roku ¿ycia, bezrobotni bez kwalifikacji
zawodowych, samotnie wychowuj¹cy
co najmniej jedno dziecko do 7 roku
¿ycia. Zostanie równie¿ utworzonych
90 miejsc pracy. Miejscowi pracodawcy otrzymaj¹ œrodki na wyposa¿enie i doposa¿enie 65 miejsc pracy.
25 bezrobotnych otrzyma dotacjê na
podjecie dzia³alnoœci gospodarczej.
£¹czny koszt projektu 799.750 z³. Stosunkowo wysoki koszt projektu rekompensuje jego planowana 100%
efektywnoœæ.

Pod koniec kwietnia 2005 roku samorz¹d powiatu ¿arskiego przygotowa³ projekt "Tworzenie nowych miejsc pracy i
zatrudnienie subsydiowane w powiecie
¿arskim". Projektem bêdzie objêtych
580 osób bezrobotnych z grup szczególnego ryzyka, zarejestrowanych w powiatowym urzêdzie pracy oraz pracodawcy
z terenu powiatu, tworz¹cy dodatkowe
miejsca pracy oraz miejsca sta¿u zawodowego. Na sta¿e zawodowe u pracodawców bêd¹ kierowani bezrobotni do
25 roku ¿ycia. Do prac interwencyjnych
urz¹d pracy skieruje osoby bezrobotne
do 25 roku ¿ycia, osoby bezrobotne d³ugotrwale, bezrobotnych powy¿ej 50 roku
¿ycia, bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotnych samotnie wychowuj¹cych co najmniej jedno dziecko do 7 roku ¿ycia. Dzia³aniami wiêc zostan¹ objête osoby bezrobotne, które
czêsto nie s¹ w stanie samodzielnie
przezwyciê¿yæ trudnych sytuacji ¿yciowych, znaleŸæ zatrudnienia i usamodzielniæ siê. W ramach projektu przewiduje
siê szeroki wachlarz mo¿liwoœci. Daje
mo¿liwoœæ udzielania dla 100 bezrobotnych jednorazowych œrodków na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej. Pozwala
na refundacjê kosztów wyposa¿enia i
doposa¿enia stanowisk pracy dla 80
osób. Przewiduje tak¿e prace interwencyjne dla 180 osób oraz sta¿e zawodowe dla 220 osób. £¹czne planowane
nak³ady wynios¹ 3.280.000 z³. Zak³ada
siê, ¿e pracê po zakoñczeniu projektu
utrzyma 348 osób.
Oba projekty przed³o¿ono Ministrowi Gospodarki i Pracy z proœb¹ o dofinansowanie.
Edwin Gierasimczyk

Biuletyn Informacyjny WUP
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Rola Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w kszta³towaniu rynku pracy

Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej sta³o siê szans¹ dla polskiego
spo³eczeñstwa do skutecznego i m¹drego udzia³u w procesie integracji
europejskiej. Aby móc w pe³ni korzystaæ z przywilejów, jakie daje nam
cz³onkostwo w UE priorytetem staje
aktywne i racjonalne wykorzystanie
funduszy strukturalnych.
Unia Europejska daje nam mo¿liwoœæ
korzystania z czterech funduszy, a
mianowicie Europejskiego Funduszy
Orientacji i Gwarancji Rolnej
(EAGGF), Finansowego Instrumentu
Wspierania Rybo³ówstwa (FIFG), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) oraz Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (ESF). S¹
one wdra¿ane za pomoc¹ tzw. programów operacyjnych - piêciu jednofunduszowych sektorowych programów
operacyjnych, dotycz¹cych wzrostu
konkurencyjnoœci przedsiêbiorstw,
rozwoju zasobów ludzkich, restrukturyzacji i modernizacji sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwoju obszarów wiejskich, rybo³ówstwa i przetwórstwa ryb,
a tak¿e infrastruktury transportowej,
jak równie¿ za pomoc¹ dwufunduszowego Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz programu operacyjnego pomocy technicznej, s³u¿¹cego wsparciu wdra¿ania funduszy strukturalnych. Polska na lata 2004 - 2006
otrzyma z UE 7 635,3 mln euro, w tym
a¿ 1 748,9 mln euro w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Z punktu widzenia kwestii zatrudnienia, bezrobocia, rozwoju zasobów
ludzkich najwa¿niejszym funduszem
jest Europejski Fundusz Spo³eczny
(EFS), który jest centralnym elementem polityki spo³ecznej UE. Utworzony na mocy art. 123 Traktatu Rzymskiego koncentruje siê ona piêciu
zasadniczych obszarach wsparcia: 1.
Aktywnej polityce rynku pracy, 2. Przeciwdzia³aniu zjawisku wykluczenia

spo³ecznego, 3. Kszta³ceniu ustawicznym, 4. Adaptacyjnoœci i rozwojowi przedsiêbiorczoœci, 5. Wyrównywan i u s z a n s k o b i e t n a r y n k u p r a c y.
Wdra¿anie EFS odbywa siê w Polsce
poprzez dwa programy operacyjne, a
mianowicie: Sektorowy Program
Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) oraz Zintegrowany
Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR). W ramach SPO
RZL funkcjonuj¹ trzy priorytety: 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej spo³ecznej, 2. Rozwój spo³eczeñstwa opartego na wiedzy oraz 3. Pomoc techniczna. Dzia³ania priorytetu 1. s¹ ukierunkowane
w g³ównej mierze na pomoc dla osób
znajduj¹cych siê w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, jak osoby bezrobotne, niepe³nosprawne, grupy
szczególnego ryzyka oraz kobiety.
Œrodki wykorzystane w priorytecie 2.
skierowane s¹ w zasadzie do dwóch
rodzajów grup docelowych. Pierwsza
z nich to uczniowie i ich otoczenie,
drug¹ stanowi¹ natomiast osoby pracuj¹ce w przedsiêbiorstwach i administracji. Dzia³ania podejmowane w
ramach SPO RZL skupiaj¹ siê wiêc
przede wszystkim na kszta³ceniu, dokszta³caniu i szkoleniach, a tak¿e sta¿ach. W ramach ZPORR wyró¿nimy
natomiast cztery priorytety: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
s³u¿¹cej wzmacnianiu konkurencyjnoœci regionów, 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach,
3. Rozwój lokalny i 4. Pomoc techniczna. Priorytet drugi finansowany jest z
EFS,
a spotykamy w nim wyspecyfikowan¹
grupê beneficjentów ostatecznych,
czyli odbiorców pomocy, wœród których znajdziemy uczniów, studentów,
osoby doros³e pragn¹ce podnosiæ
swoje kwalifikacje zawodowe czy pracowników przedsiêbiorstw które zaliczaj¹ siê do sektorów przemys³u objêtych restrukturyzacj¹.
Wdra¿anie poszczególnych funduszy
poprzez programy operacyjne mo¿e
przybraæ ró¿norakie formy (realizowane w ramach projektów) , które w poœredni lub bezpoœredni sposób wp³ywaj¹ na rynek pracy w danym regionie. Wœród najczêœciej spotykanych
form wymienimy m.in.:
1. Szkolenia - to najczêœciej spotykana forma kszta³towania rynku pracy. Stosuje siê zarówno w stosunku do bezrobotnych, którzy siê przekwalifikowuj¹, uzupe³niaj¹ brakuj¹c¹ wiedzê, jak i do osób pracuj¹cych pragn¹cych podwy¿szyæ

swoje kwalifikacje, dostosowaæ je
do potrzeb rynku pracy, czy bêd¹c
pracownikiem bran¿y, w której jest
zagro¿ony utrat¹ pracy (np. rolnictwo czy przemys³) próbowaæ odnaleŸæ siê w nowej sytuacji. Szkolenia mog¹ byæ indywidualne lub
grupowe.
2. Sta¿e i przygotowania zawodowe kierowane s¹ do m³odzie¿y do 25
roku ¿ycia oraz absolwentów
wszystkich typów szkó³, czyli generalnie ludzi m³odych zdobywaj¹cych swoje pierwsze doœwiadczenie zawodowe. Odbycie sta¿u czy
przygotowania zawodowego umo¿liwia zdobycie niezbêdnego doœwiadczenia, jak i stwarza realne
szanse na zatrudnienie u danego
pracodawcy.
3. Prace interwencyjne - to forma
przede wszystkim dla bezrobotnych, zw³aszcza d³ugotrwale, pozwalaj¹ca powróciæ im na rynek
pracy i zapobiegaæ utracie aktywnoœci w zawodzie czy wrêcz wykluczeniu spo³ecznemu.
4. Doradztwo i poœrednictwo pracy grup¹ odbiorców tego typu pomocy s¹ najczêœciej bezrobotni, maj¹cy problemy ze znalezieniem zatrudnienia, czy okreœleniem swoich predyspozycji zawodowych.
Doradcy i poœrednicy pracy zatrudnieni w publicznych s³u¿bach zatrudnienia pomagaj¹ im wybraæ
w³aœciwa drogê, znaleŸæ pracê czy
doradziæ jak staæ siê bardziej asertywnym i mobilnym na rynku pracy.
5. Dotacje na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej - s¹ one przyznawane bezrobotnym na rozpoczêcie
dzia³alnoœci na podstawie przygotowanych przez nich biznes planów. Wystêpuj¹ tak¿e inne formy
dotacji: na stworzenie i wyposa¿enie stanowiska pracy, czy te¿ refundacjê czêœci wynagrodzenia
nowo zatrudnionego pracownika,
który by³ wczeœniej osoba bezrobotn¹.
Wœród dzia³añ wspó³finansowanych z
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego mo¿na wymieniæ tak¿e inne, aczkolwiek rzadziej spotykane: badania i
analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy, szkolenia i us³ugi doradcze
dla rolników, praktyki dla uczniów
szkó³ ponadgimnazjalnych czy studentów, us³ugi doradcze, wspieranie
inicjatyw lokalnych w dziedzinie zatrudnienia czy informacjê zawodow¹.
Wszystkie formy s³u¿yæ maj¹ wzmocnieniu rozwoju zasobów ludzkich w
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regionach, podnoszeniu kwalifikacji,
niwelowaniu bezrobocia czyli ogólnie
pojêtemu kszta³towaniu rynku pracy
w regionie.
Województwo lubuskie boryka
siê z wieloma problemami na rynku
pracy. Bezrobocie kszta³tuje siê na poziomie 24,5% (dane z lipca 2005),
czyli w Lubuskiem jest 93 301 osób
znajduj¹cych siê bez pracy. Kobiety
stanowi¹ 53,2 % ogó³u bezrobotnych,
20 % osób ma mniej ni¿ 25 lat, 16,6
% to osoby powy¿ej 50 roku ¿ycia, 65,9
% osób jest d³ugotrwale bezrobotnych , 15,5 % osób posiada prawo do
zasi³ku. Jednak nie mo¿na opieraæ siê
tylko na tych wskaŸnikach, bowiem
przybywa tak¿e ofert pracy w porównaniu do analogicznego okresu roku
ubieg³ego, coraz wiêcej osób decyduje siê na rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoœci czy uzupe³nianie, b¹dŸ zmianê w³asnych kwalifikacji. Oprócz rz¹dowych programów zwalczaj¹cych
bezrobocie, czy wp³ywaj¹cych w innych sposób na rynek pracy, bardzo
istotnym staje siê aktywne i efektywne wykorzystanie funduszy unijnych.
Lubuskie podmioty nie pozostaj¹ tutaj bierne i aktywnie pozyskuj¹ unijne
œrodki s³u¿¹ce zarówno bezrobotnym,
zagro¿onym utrat¹ prac¹, jak i pracuj¹cym. Du¿¹ rolê odgrywa tu Wojewódzki Urz¹d Pracy w Zielonej Górze,
który pe³ni rolê instytucji wdra¿aj¹cej
w ramach dwóch programów: SPO
RZL i ZPORR. W pierwszym programie zajmuje siê wdra¿aniem dwóch
dzia³añ: 1.2 Perspektywy dla m³odzie¿y i 1.3 Przeciwdzia³anie i zwalczanie
d³ugotrwa³ego bezrobocia, w drugim
natomiast trzema dzia³aniami: 2.1
Rozwój umiejêtnoœci powi¹zany z potrzebami regionalnego rynku pracy i
mo¿liwoœci kszta³cenia ustawicznego
w regionie, 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodz¹cych z rolnictwa i
2.4 Reorientacja zawodowa osób zagro¿onych procesami restrukturyzacyjnymi. W ramach SPO RZL projekty
realizuj¹ g³ównie powiatowe urzêdy
pracy z terenu województwa lubuskiego (24 projekty w ramach dzia³ania
1.2 i 24 projekty w ramach dzia³ania
1.3 ) oraz instytucje zajmuj¹ce siê
szkoleniami i szko³y (4 projekty ju¿ zakoñczone).
W ramach ZPORR realizacj¹ projektów zajmuj¹ siê g³ównie instytucje
szkoleniowe (5 projektów obecnie w
realizacji, 1 zakoñczony, 4 niebawem
siê rozpoczn¹), jednostki samorz¹du
terytorialnego (2 w realizacji, 1 niebawem siê rozpocznie) i szko³y wy¿sze. SPO RZL kierowany jest do
osób bezrobotnych i przybiera wiele
ró¿norodnych form:

1. prace interwencyjne - skierowane
do bezrobotnych i d³ugotrwale bezrobotnych; odbywaj¹ siê zarówno
w urzêdach administracji publicznej, jaki i w przedsiêbiorstwach
komercyjnych,
2. sta¿e i przygotowania zawodowe adresowane do m³odzie¿y do 25
roku ¿ycia oraz absolwentów umo¿liwiaj¹ zdobycie pierwszego doœwiadczenia poprzez pracê w firmach czy urzêdach,
3. poradnictwo i doradztwo,
4. dotacje na rozpoczêcie dzia³alnoœci,
5. szkolenia - s¹ one dostosowane
do potrzeb rynku pracy w danym
regionie czy powiecie, oczekiwañ
czy wymagañ potencjalnych pracod a w c ó w. N a j p o p u l a r n i e j s z e s ¹
m.in. kurs spawania, kurs operatora wózków wid³owych, kursy ksiêgowe, komputerowe, jêzykowe i in.
Adresatami ZPORR s¹ najczêœciej
pracuj¹ce osoby doros³e chc¹ce podnieœæ swoje kwalifikacje lub/i dostosowaæ je do potrzeb rynku pracy oraz
uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych.
Projekty dotycz¹ najczêœciej: szkoleñ
jêzykowych, komputerowych, opiekunów osób starszych i niepe³nosprawnych, obs³ugi klienta, dokszta³cania
okreœlonej grupy zawodowej (np. pielêgniarki i po³o¿ne) oraz praktyk dla
uczniów szkó³ œrednich.
Projekty realizowane w ramach
SPO RZL maj¹ za zadanie udzielenie
mo¿liwie pe³nego wsparcia poprzez
dzia³ania wspieraj¹ce i promuj¹ce
zatrudnienie oraz samozatrudnienie
m ³ o d z i e ¿ y, w t y m a b s o l w e n t o m
wszystkich typów szkó³, tak aby nie
stawali siê i nie pozostawali bezrobotnymi oraz ograniczenie zjawiska
d³ugotrwa³ego bezrobocia i jego przyczyn poprzez wsparcie osób bezrobotnych i d³ugotrwale bezrobotnych w zakresie reintegracji zawodowej, tak aby
nie wypad³y one z rynku pracy oraz
wsparcie dla otoczenia tych osób.
Niezale¿nie od formy wsparcia, realizowane projekty wp³ywaj¹ na rynek
pracy w ró¿noraki sposób, m.in.:
- zmniejszaj¹ poziom bezrobocia w
regionie,
- dzia³aj¹ motywuj¹co i wyzwalaj¹ kreatywnoœæ wœród bezrobotnych,
- wzmacniaj¹ ich poczucie wartoœci i
u¿ytecznoœci spo³ecznej,
- dostosowuj¹ kwalifikacje bezrobotnych do wymogów rynku pracy,
- pomagaj¹ budowaæ otwarte i oparte
na wiedzy nowoczesne spo³eczeñstwo.
Projekty w ramach ZPORR maj¹ trochê inn¹ specyfikê i kszta³tuj¹ rynek
pracy w nieco inny sposób:

1.

zwiêkszaj¹ mobilnoœæ zawodow¹ mieszkañców i ich zdolnoœci w dostosowywaniu umiejêtnoœci i kwalifikacji do potrzeb rynku
pracy, szczególnie w warunkach
cz³onkostwa w UE,
2. dostosowuj¹ osoby do funkcjonowania w zmieniaj¹cych siê warunkach spo³eczno - ekonomicznych,
3. przygotowuj¹ ich do wykorzystania
szans zwi¹zanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich,
4. u³atwiaj¹ znalezienie pracy tak¿e
poza danym sektorem (np. rolnictwem czy sektorem restrukturyzowanym),
5. wyposa¿aj¹ np. rolników w umiejêtnoœci umo¿liwiaj¹ce zdobycia
nowego zatrudnienia i wykonywanie nowego zawodu, w zwi¹zku z
procesami restrukturyzacji rolnictwa czy przemys³u,
6. zwiêkszaj¹ konkurencyjnoœæ pracowników na rynku pracy.
Wp³yw Europejskiego Funduszu Spo³ecznego na rynek pracy, tak¿e ten lubuski jak widaæ jest ogromny. Zarówno projekty SPO RZL jak i ZPORR
ciesz¹ siê bardzo du¿ym zainteresowaniem wœród mieszkañców naszego regionu. Dziêki ich ca³kowitej bezp³atnoœci i powszechnej dostêpnoœci
znikaj¹ bariery, które niejednokrotnie
nie pozwalaj¹ na podnoszenie w³asnych kwalifikacji, umiejêtnoœci,
zwiêkszenia mobilnoœci na rynku pracy, etc. Rezultaty w postaci spadku
bezrobocia i zwiêkszania siê poziomu zatrudnienia ciesz¹ najbardziej,
jednak nie mo¿na zapominaæ o tym,
¿e umiejêtnoœci nabyte podczas szkoleñ lub sta¿y mog¹ mieæ konkretny
skutek dopiero w przysz³oœci. Nabyta
wiedza i umiejêtnoœci bêd¹ z pewnoœci¹ procentowaæ i przynios¹ wymierne efekty d³ugofalowe w najbli¿szych
miesi¹cach czy latach - te indywidualne dla ka¿dego z nas, jak i te znajduj¹ce swoje odzwierciedlenie na
poziomie regionu, pañstwa czy ca³ej
UE. Wejœcie Polski do UE stawia
przed nami nie tylko wymagania, ale
te¿ ogromne mo¿liwoœci, od wykorzystania których zale¿y przysz³oœæ wielu z nas. Dlatego maj¹c mo¿liwoœæ
korzystania z tego co daje nam UE,
czy to w charakterze jednosyki mog¹cej pozyskaæ œrodki i realizowaæ projekt czy te¿ w charakterze bezpoœredniego odbiorcy pomocy, powinniœmy
w pe³ni i efektywnie to wykorzystaæ.

Pawe³ Falenta

Biuletyn Informacyjny WUP
Projekty realizowane w ramach ZPORR
Projekt zak³ada objêcie wsparciem grupy
48 uczniów Zespo³u Szkó³ Licealnych i
Zawodowych w Sulêcinie. Realizowane
maj¹ byæ praktyki zawodowe z zakresu:
- zawód technik elektryk- umiejêtnoœci:
monta¿ alarmów samochodowych i instalacji domowych,
- zawód technik ekonomista- umiejêtnoœci: obs³uga kas fiskalnych, marketing,
bankowoœæ,
- zawód technik mechanik- umiejêtnoœci:
diagnostyka samochodowa, obróbka
skrawaniem, spawanie.
Alokacja finansowa na Dzia³anie 2.1
ZPORR ³¹cznie na lata 2004 i 2005, zgodnie z RPRD wynosi 7 960 433,01 PLN.
Wed³ug stanu na 30.06.2005 roku, Wojewódzki Urz¹d Pracy w Zielonej Górze zakontraktowa³ 3 250 237,45 PLN (wk³ad
EFS), co stanowi 40,83% alokacji. Alokacja finansowa na Dzia³anie 2.1 ZPORR na
lata 2004-2006 wynosi 14 027 194,72; zakontraktowane œrodki stanowi¹ 23,17%
ca³ej alokacji.
Przewa¿aj¹ projekty ma³e, siedem z nich
jest na wartoœæ do 1 mln z³otych, wartoœæ
jednego projektu przekracza 1,7 mln z³otych. Projekty w wiêkszoœci skierowane s¹
na szkolenia i kursy (jêzykowe, zawodowe, komputerowe, medyczne i inne), dwa
projekty realizuj¹ praktyki zawodowe dla
uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych.
Wszystkie projekty zosta³y wy³onione w
drodze konkursu otwartego.
Od pocz¹tku realizacji Dzia³ania udzia³ w
szkoleniach i praktykach rozpoczê³o 1627
osób, w tym 435 mê¿czyzn i 1192 kobiety.
Wg stanu na dzieñ 30.06.2005 659 (122
mê¿czyzn i 537 kobiet) podnios³o swoje
kwalifikacje uzyskuj¹c zaœwiadczenie, dyplom lub œwiadectwo.
Ze szkoleñ i kursów korzysta lub skorzysta³o w sumie 1558 osób, z praktyk zawodowych 48 uczniów.
Alokacja finansowa na Dzia³anie 2.3
ZPORR na lata 2004-2006, zgodnie z RPRD
wynosi 7 792 353,80 PLN. Wed³ug stanu
na 30.06.2005 roku, Wojewódzki Urz¹d Pracy w Zielonej Górze nie podpisa³ ¿adnych
umów na dofinansowanie projektów.
Alokacja finansowa na Dzia³anie 2.4
ZPORR na lata 2004-2006, zgodnie z RPRD
wynosi 10 630 552,24 PLN. Wed³ug stanu
na 30.06.2005 roku, Wojewódzki Urz¹d Pracy w Zielonej Górze nie podpisa³ ¿adnych
umów na dofinansowanie projektów.

Projekty realizowane
w ramach Dzia³ania 2.1.
"Praktyki zawodowe dla uczniów- daj
sobie szanse na aktywnoœæ zawodow¹", realizowany przez Zarz¹d Powiatu w Sulêcinie.

Dodatkowym rezultatem realizacji projektu jest mo¿liwoœæ podnoszenia kwalifikacji na etapie kszta³cenia szkolnego. Dodatkowe praktyki umo¿liwiaj¹ uczniom
ubieganie siê o egzamin potwierdzaj¹cy
kwalifikacje zawodowe
Zgodnie z wnioskiem praktyki zawodowe
odby³y siê w I kwartale 2005 roku.
Uczestnicy projektu potwierdzili w wiêkszoœci zwiêkszenie motywacji, zaufania we
w³asne si³y, podniesienie samooceny,
podniesienie osobistych i zawodowych
aspiracji, mo¿liwoœci swobodniejszego
poruszania siê na rynku pracy.
"Gie³da kwalifikacji zawodowych- kursy
i szkolenia dla osób pracuj¹cych", realizowany przez Centrum Kszta³cenia Praktycznego w Nowej Soli.
Projekt zak³ada objêcie wsparciem 113
osób doros³ych pracuj¹cych, samodzielnie zg³aszaj¹cych chêæ podwy¿szania kwalifikacji zawodowych. Do Beneficjentów
Ostatecznych skierowane zostanie wsparcie w postaci szkoleñ z zakresu:
- odnowienie uprawnieñ spawacza,
- sterowanie suwnic¹ z poziomu roboczego,
- kurs spawacza,
- kurs jêzykowy,
- kurs podstawy obs³ugi komputera,
- kurs zarz¹dzanie projektem- aktywne
ubieganie siê o fundusze unijne.
Wed³ug stanu na 30.06.2005 roku Beneficjent zrealizowa³ cztery z szeœciu kursów.
Do realizacji pozosta³ kurs jêzyka angielskiego dla 11 osób oraz kurs zarz¹dzanie
projektem - aktywne ubieganie siê o fundusze unijne, przewidziany dla 25 osób.
Dziêki realizacji projektu 77 osób podnios³o swoje kwalifikacje zawodowe. Wszyscy Beneficjenci Ostateczni pozytywnie
ocenili otrzyman¹ pomoc.
"Rozwój i podnoszenie kwalifikacji poprzez naukê jêzyków obcych" , realizowany przez Prywatn¹ Szko³ê Dr P. Rahn i
Partner w Zielonej Górze.
Projekt zak³ada objêcie wsparciem 200
osób pracuj¹cych, chc¹cych z w³asnej woli
podnieœæ swoje kwalifikacje zawodowe.
Szkolenia jêzykowe odbywaæ siê bêd¹
poza godzinami pracy. Przewidziane s¹
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szkolenia z zakresu jêzyka niemieckiego,
angielskiego, francuskiego i rosyjskiego.
Wszyscy uczestnicy otrzymaj¹ certyfikat
wewnêtrzny, oraz bêd¹ mieli mo¿liwoœæ
zdawania egzaminu i w konsekwencji otrzymania certyfikatu miêdzynarodowego "Goethe Institut".
Beneficjent realizuje pierwszy semestr
nauczania. Na koniec ka¿dego semestru
w grupach jêzyka francuskiego i rosyjskiego przeprowadzone zosta³y testy zaliczeniowe, które uczestnicy zaliczyli z wynikiem
pozytywnym. Uczestnicy szkoleñ z jêzyka
angielskiego mieli mo¿liwoœæ skorzystania z konwersacji z lektorami amerykañskimi. Przewidziane s¹ równie¿ konwersacje w jêzyku niemieckim.
Beneficjentom Ostatecznym udostêpniono laboratorium komputerowe.
"Ustawiczne kszta³cenie gwarantem
rozwoju zawodowego pielêgniarki i po³o¿nej", realizowany przez Wojewódzki
Zak³ad Doskonalenia Zawodowego"
w Gorzowie Wlkp.
Projekt zak³ada szkolenia zawodowe dla 1700
pielêgniarek i po³o¿nych z tematyki m.in.:
- resuscytacja kr¹¿eniowo- oddechowa
- wykonanie i interpretacja zapisu EKG
- leczenie ran
- terapia bólu
- szczepienia ochronne
- pielêgniarstwo anastezjologiczne i intensywnej opieki medycznej
- pielêgniarstwo zachowawcze
Beneficjent zrealizowa³ ju¿ 18 edycji szkoleñ i obj¹³ wsparciem 513 osób z czego
432 osoby podnios³y swoje kwalifikacje
zawodowe i otrzyma³y zaœwiadczenia potwierdzaj¹ce ten fakt.
Wœród 450 osób przeprowadzono ankietê
w celu okreœlenia zadowolenia z odbytego
szkolenia; na podstawie zgromadzonych
informacji mo¿na sformu³owaæ stwierdzenie, ¿e Beneficjenci Ostateczni oceniaj¹
szkolenia bardzo wysoko pod wzglêdem
organizacji i treœci szkolenia, wyra¿aj¹ opiniê i¿ szkolenia by³y prowadzone w sposób ciekawy i anga¿uj¹cy uczestników, ¿e
zdobyta wiedza bêdzie przydatna w wykonywanej pracy, ¿e szkolenie spe³nia oczekiwania i zas³uguje na polecenie go innym osobom.
"Opiekun w œrodowisku rodzinnym
i domu opieki spo³ecznej z nauk¹ jêzyka
obcego" realizowany przez Oœrodek
Szkoleniowo- Doradczy "Exandi"
w Zielonej Górze.
Realizacja projektu polega³a na przeprowadzeniu szkoleñ, uzupe³niaj¹cych kwalifikacje zawodowe uczestników, w zakresie opieki nad osobami starszymi, samotnymi oraz niepe³nosprawnymi. Zakres
szkoleñ obejmuje równie¿ naukê jêzyka
obcego, angielskiego lub niemieckiego.
Projekt realizowany by³ w okresie od 3 stycznia do 30 czerwca 2005r. W pierwszym
kwartale 2005r. przygotowywano materia³y
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promocyjne a nastêpnie przyst¹piono do
przygotowywania siê do realizacji szkolenia. Przyjmowano zg³oszenia od zainteresowanych udzia³em w szkoleniach, po przyjêciu wszystkich zg³oszeñ utworzono dwie
grupy szkoleniowe po 15 os.
Wyk³ady rozpoczê³y siê 4 lutego 2005r. dla
pierwszej grupy szkoleniowej oraz 18 lutego 2005r. dla drugiej grupy szkoleniowej a
zakoñczy³y siê 8 maja 2005r. w pierwszej
grupie i 22 maja 2005r. w drugiej grupie
szkoleniowej.
Na stronie internetowej firmy Exandi aktualizowano na bie¿¹co informacjê o realizowanym szkoleniu, w prasie zamieszczono
dwukrotnie informacjê o realizacji i zakoñczeniu szkoleñ oraz o wspó³finansowaniu
przez Uniê Europejsk¹ i bud¿et pañstwa.
Przeprowadzono egzamin koñcowy, który
polega³ na napisaniu pracy zaliczeniowej.
Tematyka pracy by³a okreœlona indywidualnie dla ka¿dego uczestnika (np. Pielêgnowanie chorego z niedow³adem, pielêgnowanie osób z zaburzeniami przewodu pokarmowego, charakterystyka aktywnoœci fizycznej osób w wieku podesz³ym). Wynik
egzaminu by³ pomyœlny dla wszystkich
uczestników.
W maju zakoñczono realizacjê zajêæ dla obu
grup, wystawiono certyfikaty dla uczestników. W dniu 22 maja 2005r. nast¹pi³o uroczyste zakoñczenie szkoleñ dla obu grup
oraz wrêczenie certyfikatów. Rozdano
uczestnikom broszurê informacyjn¹ pt. "Niezbêdnik opiekuna domowego", która bêdzie

pomocna w codziennej pracy.
"Wiedza to przysz³oœæ", realizowany
przez Zak³ad Doskonalenia Zawodowego
w Zielonej Górze.
Projekt zak³ada objêcie wsparciem 1000
osób. Beneficjenci Ostateczni maj¹ mo¿liwoœæ skorzystania ze szkolenia komputerowego, szkolenia jêzykowego lub ze
szkolenia w zakresie profesjonalnej obs³ugi klienta.
Wed³ug stanu na 30.06.2005 roku, Beneficjent obj¹³ wsparciem 447 osób, z czego 72 osoby zakoñczy³y ju¿ swój udzia³ w
szkoleniach i tym samym podnios³o swoje kwalifikacje.
Jêzyk obcy bran¿owy a planowanie i rozwój kariery zawodowej jednostki, realizowany przez BSI- Berliner Sprachen Institut w Zielonej Górze.
Projekt zak³ada szkolenia jêzykowe dla 280
osób, w przeci¹gu jednego roku szkolnego.
Wed³ug informacji przekazanych w sprawozdaniu Beneficjent zakoñczy³ ju¿ proces rekrutacji do projektu i rozpocz¹³ zajêcia. W
miesi¹cu lipcu i sierpniu trwa przerwa wakacyjna; zajêcia wznowione zostan¹ we
wrzeœniu. Wówczas rozpocznie siê równie¿
dystrybucja materia³ów szkoleniowych i
gad¿etów promocyjnych.
"Praktyki zawodowe dla uczniów Technikum Ekonomicznego w ¯arach", realizowany przez Powiat ¯arski.
Projekt zak³ada praktyki zawodowe dla 42
uczniów klasy III Technikum Ekonomicznego w ¯arach. Praktyka odbywaæ siê bêdzie

w bankach i przedsiêbiorstwach w wymiarze 80 godzin.
W II kwartale przeprowadzona zosta³a akcja promocyjno -informacyjna, w ramach
której wszyscy uczniowie klasy III Technikum Ekonomicznego w ¯arach zostali poinformowani o mo¿liwoœci uczestnictwa w
projekcie, wynikaj¹cych z tego korzyœciach
i obowi¹zkach oraz zasadach rekrutacji. Informacja zosta³a przekazana m³odzie¿y
poprzez plakaty, og³oszenia przez radiowêze³ szkolny i na spotkaniach z Koordynatorem ds. praktyk. Dodatkowo ka¿dy uczeñ
otrzyma³ materia³y informacyjne w formie
pisemnej. Spoœród uczniów deklaruj¹cych
chêæ uczestnictwa w praktyce zawodowej,
komisja rekrutacyjna dokona³a wyboru 21
uczestników praktyki. W trakcie rekrutacji
wykorzystano system punktowy, który w
pierwszej kolejnoœci okreœli³ preferencje dla
uczniów zamieszkuj¹cych na terenach wiejskich oraz uczniów pochodz¹cych z rodzin
o niskich dochodach.
Specjalista psycholog przeprowadzi³ pomiar stanu gotowoœci do podjêcia pracy
oraz badanie inteligencji emocjonalnej
uczestników projektu z wykorzystaniem
kwestionariuszy INTE.
W ramach wstêpnego przygotowania do
praktyki Beneficjenci Ostateczni uczestniczyli w zajêciach prowadzonych przez psychologa - doradcê zawodowego.
Joanna Pi¹tek

Projekty realizowane w ramach SPO RZL

Dzia³anie 1.2 SPO RZL
Perspektywy dla m³odzie¿y
I. W ramach Dzia³ania 1.2 SPO RZL
realizowanych jest 14 projektów, przy
czym jeden projekt "Dalsza edukacja
szans¹ na rozwój zawodowy m³odzie¿y w
powiecie zielonogórskim" realizowany
przez Centrum Kszta³cenia Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej Górze zosta³
zakoñczony 31.05.05.
II. £¹czna wartoœæ projektów :
• Ogó³em: 16 308 184,18 z³
• W tym dofinansowanie EFS ogó³em:
11 391 452,85 z³

III. Liczba osób objêtych wsparciem
z podzia³em na kobiety i mê¿czyzn:
1. Ogó³em, od pocz¹tku realizacji projektów wsparciem zosta³o objêtych 2206
osób, w tym:
• mê¿czyŸni: 825
• kobiety: 1381
Do koñca realizacji projektów wsparciem
powinno zostaæ objêtych w sumie 3619
osób.
IV. Liczba osób, które podnios³y swoje
kwalifikacje.

1. Ogó³em, od pocz¹tku realizacji projektów kwalifikacje podnios³o: 1144 osoby,
w tym:
• mê¿czyŸni: 419
• kobiety: 725
V. Liczba osób, które zakoñczy³y realizacjê projektów.
1. Ogó³em, od pocz¹tku realizacji projektów 1286 osób zakoñczy³a udzia³ w projektach, w tym:
• mê¿czyŸni: 491
• kobiety: 795

Biuletyn Informacyjny WUP
Dzia³anie 1.3 SPO RZL
Przeciwdzia³anie i zwalczanie
d³ugotrwa³ego bezrobocia

I. W ramach Dzia³ania 1.3 SPO RZL realizowanych jest 16 projektów, z tego trzy
projekty zosta³y zakoñczone:
1. projekt "Has³o:praca. Program rozwoju
kompetencji informatycznych osób d³ugotrwale bezrobotnych" realizowany przez Instytut Organizacji Przedsiêbiorstw i Technik Informacyjnych InBIT zosta³ zakoñczony 31.05.05,
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2. projekt "Praca do wziêcia: Program powrotu na rynek pracy d³ugotrwale bezrobotnych" realizowany przez Instytut Organizacji Przedsiêbiorstw i Technik Informacyjnych InBIT zosta³ zakoñczony 31.05.05
3. projekt "Edukacja szans¹ na skuteczny
powrót bezrobotnych na rynek pracy" realizowany przez Centrum Kszta³cenia
Ustawicznego i Praktycznego w Zielonej
Górze zosta³ zakoñczony 31.05.05.
II. £¹czna wartoœæ projektów :

III. Liczba osób objêtych wsparciem z
podzia³em na kobiety i mê¿czyzn:
1. Ogó³em, od pocz¹tku realizacji projektów wsparciem zosta³o objêtych 1662
osoby, w tym:
• mê¿czyŸni: 824
• kobiety: 838

• Ogó³em: 13 612 072,04 z³
• W tym dofinansowanie EFS ogó³em:
8 374 717,36 z³

IV. Liczba osób, które podnios³y swoje
kwalifikacje.
1. Ogó³em, od pocz¹tku realizacji projektów
kwalifikacje podnios³o: 883 osoby, w tym:
• mê¿czyŸni: 423
• kobiety: 460

Do koñca realizacji projektów wsparciem
powinno zostaæ objêtych w sumie 2523
osoby.

V. Liczba osób, które zakoñczy³y realizacjê projektów.
1. Ogó³em, od pocz¹tku realizacji projektów 1116 osób zakoñczy³a udzia³ w projektach, w tym:
• mê¿czyŸni: 568
• kobiety: 548
Maciej Rogaliñski

Spotkanie ministra z marsza³kiem Andrzejem Bocheñskim
W dniach 4 - 6 wrzeœnia br. w województwie lubuskim obradowa³ Konwent Dyrektorów Wojewódzkich Urzêdów Pracy z
ca³ego kraju. Uczestnicy spotkali siê z
ministrem Jackiem Mêcin¹. 5 wrzeœnia
minister by³ goœciem marsza³ka Andrzeja Bocheñskiego.

Obrady konwentu otworzyli i przywitali uczestników,
gospodarze spotkania dyrektor WUP w Zielonej Górze
Kazimierz Pi¹tak i Maciej Ka³uski (siedzi z lewej strony)
cz³onek Zarz¹du Województwa Lubuskiego.

Konwent rozpocz¹³ siê 4 wrzeœnia w Kêszycy Leœniej, bowiem tym razem organizatorem konwentu by³o województwo lubuskie.
Gospodarzy reprezentowa³ cz³onek zarz¹du Województwa Lubuskiego Maciej Ka³uski i dyrektor WUP w Zielonej Górze Kazimierz Pi¹tak. To oni przywitali uczestników i
goœci konwentu, ¿ycz¹c owocnych obrad.
Przez ostatnie pó³ roku konwentowi przewodniczy³ Zbigniew Chabowski dyrektor
WUP ze Szczecina. Na pocz¹tku spotkania przekaza³ przewodnictwo na nastêpnych szeœæ miesiêcy Przemys³awowi
Koperskiemu dyrektorowi WUP z Katowic.
Przed przybyciem na obrady ministra

Po spotkaniu ministra Jacka Mêciny z marsza³kiem
Andrzejem Bocheñskim odby³a siê konferencja prasowa.

Robocze spotkanie z dyrektorami powiatowych urzêdów
pracy z województwa lubuskiego.

Jacka Mêciny dyrektorzy omawiali problemy, które zamierzali poruszyæ w rozmowie
z przedstawicielami rz¹du. Jednym z wa¿niejszych tematów by³o wdra¿ane Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
Na wiele pytañ i w¹tpliwoœci odpowiada³
zastêpca dyrektora Departamentu Funduszy w Ministerstwie Gospodarki i Pracy

Tadeusz Olejarz. Wyjaœnieñ udziela³ tak¿e
dyrektor Departamentu Rynku Pracy w
MGiP Lech Antkowiak. Ministra najbardziej
interesowa³a realizacja nowego programu
"Pierwszy Biznes". Mówi³, ¿e to trudny program, ale bardzo potrzebny, bowiem skierowany do m³odych ludzi, którzy chcieliby
poprowadziæ w³asny biznes, jednak brakuje im wiedzy i doœwiadczenia.
Dyrektorzy zwrócili uwagê ministra na to, ¿e
podobne programy pod innymi nazwami s¹
realizowane przez powiatowe urzêdy pracy
ju¿ od kilku lat. Ale dobrze siê sta³o, ¿e teraz
na ten cel bêdzie przeznaczonych wiêcej
pieniêdzy.
5 wrzeœnia br. rano minister Jacek Mêcina
przyjecha³ do Zielonej Góry, gdzie spotka³
siê z marsza³kiem Andrzejem Bocheñskim
i dziennikarzami. Po czym uda³ siê na robocze spotkanie z dyrektorami powiatowych
urzêdów pracy.

Moment przekazania przewodnictwa konwentu. Od lewej stoi by³y przewodnicz¹cy dyr. Zbigniew Chabowski, z prawej dyr. Przemys³aw Koperski.

(mak)
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Testy psychologiczne wspomagaj¹ rekrutacjê

Testy merytoryczne, jêzykowe, psychologiczne, zadania symulacyjne, "próbki pracy", to tylko niektóre z metod, z jakimi mog¹
spotkaæ siê osoby staraj¹ce siê obecnie o
pracê. Mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e pracodawcy wrêcz konkuruj¹ miêdzy sob¹ w
wymyœlaniu i stosowaniu coraz to nowych
metod selekcji kandydatów. Okazuje siê,
¿e z jednej strony to doskona³a okazja do
reklamy firmy - wieloetapowy, skomplikowany proces rekrutacyjny sta³ siê bowiem
oznak¹ profesjonalizmu oraz sposobem
na podniesienie presti¿u i poprawê wizerunku organizacji. Z drugiej strony zatrudnienie nowego pracownika, jego przeszkolenie to dla pracodawców wci¹¿ kosztowna inwestycja. Dlatego coraz wiêcej uwagi, czasu i pieniêdzy poœwiêcaj¹ na poszukiwanie odpowiednich pracowników
do swojej firmy. Wzrasta te¿ œwiadomoœæ
pracodawców, ¿e równie istotne jak kwalifikacje zawodowe s¹ cechy osobowoœciowe kandydata, jego predyspozycje, poziom
motywacji i zaanga¿owania w pracê, któr¹
bêdzie wykonywa³. Wielu z tych wa¿nych
cech pracodawcy nie s¹ w stanie sprawdziæ na podstawie dokumentów aplikacyjnych, czy podczas standardowej rozmowy
kwalifikacyjnej. St¹d w³aœnie ich zainteresowanie testami psychologicznym - metodami diagnostycznymi wykorzystywanymi w procesie rekrutacji i selekcji kandydatów.
Testy psychologiczne maj¹ za zadanie
wspieraæ ca³y ten proces. Stanowi¹ dodatkowe, cenne narzêdzie pozwalaj¹ce trafnie, rzetelnie i obiektywnie oceniæ kandydata. Testy psychologiczne s¹ opracowane, b¹dŸ zaadoptowane do warunków polskich przez Pracowniê Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. To wa¿na informacja, gdy¿ zarówno pracodawcy, a przez to i kandydaci

czêsto myl¹ narzêdzia psychologiczne z
innymi testami, kwestionariuszami i zadaniami, konstruowanymi przez same firmy
dla w³asnych potrzeb. Coraz wiêcej takich
"pseudotestów" mo¿na znaleŸæ na stronach internetowych, czy w publikacjach
ksi¹¿kowych. Wykorzystanie testów psychologicznych jest bowiem kosztowne zwykle wi¹¿e siê z zatrudnieniem specjalisty - psychologa z zewn¹trz, np. z agencji
doradztwa personalnego. Na taki wydatek
staæ zazwyczaj tylko du¿e, znacz¹ce na rynku firmy. Dlatego pozosta³e przedsiêbiorstwa korzystaj¹ z w³asnych metod selekcyjnych, b¹dŸ siêgaj¹ do wspomnianych
tu "pseudotestów". Dobrze, jeœli maj¹ one
na celu jedynie uatrakcyjniæ proces rekrutacji, a osoby je stosuj¹ce maj¹ œwiadomoœæ, ¿e wyniki tych testów nie s¹ wiarygodne, niewiele informacji wnosz¹ o kandydacie. Nie mo¿na na ich podstawie oceniaæ kandydata, czy podejmowaæ decyzji o
jego zatrudnieniu. Poza tym, potraktowane zbyt powa¿nie, mog¹ wyrz¹dziæ krzywdê samym kandydatom.
Testy psychologiczne, by spe³nia³y swoj¹
rolê, wymagaj¹ od specjalisty umiejêtnoœci w³aœciwego doboru, znajomoœci ich
stosowania i interpretowania wyników w
odniesieniu do sytuacji zawodowej. Pierwszym zadaniem psychologa powinna byæ
dok³adna analiza obsadzanego stanowiska w firmie, po czym stworzenie, wspólnie z pracodawc¹, profilu osobowego kandydata - ustalenie, które z zawartych w profilu cech, s¹ najwa¿niejsze na danym stanowisku. Psycholog powinien mieæ równie¿ na uwadze kulturê i klimat organizacji, stosunki interpersonalne panuj¹ce w
firmie, cechy zespo³u, w którym mia³aby
pracowaæ dana osoba, czy cechy osobowoœciowe prze³o¿onego. Dopiero po zebraniu tych informacji nastêpuje wybór w³aœciwych testów.
Wykorzystywane do celów selekcyjnych
testy psychologiczne badaj¹ cechy osobowoœciowe, temperamentalne, poziom inteligencji, zdolnoœci poznawcze, tempo
uczenia siê, spostrzegawczoœæ, odpornoœæ
na stres, styl kierowania, otwartoœæ na
zmiany, gotowoœæ do podejmowania ryzyka, kreatywnoœæ, zainteresowania i preferencje, wartoœci i potrzeby oraz szereg innych cech, które mog¹ byæ po¿¹dane w
pracy. Zwykle mówi¹ o pewnych trwa³ych
cechach, na podstawie których mo¿na
wywnioskowaæ, czy osoba bêdzie efektywna i czy dane stanowisko bêdzie zgodne z
jej predyspozycjami. Dziêki informacjom z
badañ ³atwiej jest przewidzieæ funkcjonowanie osoby w œrodowisku pracy - np. zachowanie w sytuacjach konfliktowych, wymagaj¹cych du¿ej odpornoœci na stres,
elastycznoœci w dzia³aniu, wspó³pracy w
grupie czy samodzielnoœci w podejmowa-

niu decyzji.
Taka diagnoza psychologiczna szczególnego znaczenia nabiera w przypadku, gdy
pracodawca wy¿ej ceni od wykszta³cenia,
czy doœwiadczenia zawodowego tzw. kompetencje miêkkie typu: umiejêtnoœæ nawi¹zywania kontaktów, si³ê perswazji, poziom
aktywnoœci, zdolnoœæ do pracy w trudnych
warunkach (np. stanowisko przedstawiciela handlowego). Informacje z testów
mog¹ byæ równie¿ elementem decyduj¹cym, jeœli pracodawca ma kilku kandydatów o podobnych kwalifikacjach i rozstrzygaj¹c¹ ma byæ ocena ich cech osobowoœciowych, predyspozycji do tego rodzaju
pracy lub ocena potencja³u kandydata mo¿liwoœci i chêci dalszego rozwoju. Testy psychologiczne stosuje siê bowiem
jako narzêdzie wspomagaj¹ce przy planowaniu dalszej drogi zawodowej - np. przy
podejmowaniu decyzji o awansie, przeniesieniu, wyborze odpowiedniego szkolenia,
czy sposobu motywowania pracownika.
Ponadto w przypadku rekrutacji kilku osób
do firmy - np. tworzenia ca³ego zespo³u
(nowy dzia³, nowy oddzia³ firmy) badania
testowe mog¹ znacznie u³atwiæ ten proces. Chodzi przecie¿ o to, by ka¿dy z cz³onków zespo³u pasowa³ do stanowiska i by³
zaanga¿owany w pe³nion¹ przez siebie
rolê, a grupa jako ca³oœæ funkcjonowa³a
skutecznie.
Du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê testy
psychologiczne równie¿ wœród osób poszukuj¹cych pracy. Klienci CIiPKZ coraz
czêœciej poruszaj¹ ten temat na zajêciach
warsztatowych i podczas rozmów z doradc¹ zawodowym. Chêtniej te¿ poddaj¹
siê oferowanym przez centrum badaniom
psychologicznym. Niektórzy przyznaj¹, ¿e
zetknêli siê ju¿ z t¹ form¹ rekrutacji, pozostali natomiast maj¹ œwiadomoœæ, ¿e
metoda "testowania" kandydatów do pracy jest obecnie bardzo popularna. Nasi
Klienci chc¹ wiedzieæ, jak wygl¹daj¹ takie
testy, co mog¹ badaæ, jakich informacji o
sobie mo¿na siê z nich dowiedzieæ. Chc¹
siê "oswoiæ" z testami, by unikn¹æ zaskoczenia, a tym samym zmniejszyæ stres, gdy
spotkaj¹ siê z nimi u pracodawcy. I s³usznie. W tym w³aœnie celu w centrum prowadzone s¹ zajêcia, podczas których uczestnicy poddaj¹ siê badaniom psychologicznym, maja okazjê zapoznaæ siê z ró¿nymi
formami testów. Zajêcia te pomagaj¹ im
prze³amaæ pewn¹ barierê, lêk przed ocen¹
oraz wyczuliæ na najczêstsze b³êdy pope³niane przez osoby badane. O czym wiêc
nale¿y wiedzieæ i pamiêtaæ?
Testy psychologiczne zwykle sprawdzaj¹
nasz¹ osobowoœæ, natê¿enie pewnych
cech, utrwalone wzory zachowañ, a nie
wiedzê merytoryczn¹. Dlatego nie ma w
nich odpowiedzi ani dobrych, ani z³ych! Do
takich testów nie mo¿emy siê te¿ przygotowaæ. To nie jest egzamin. Jeœli zaœ chodzi o testy na inteligencjê (tych najbardziej
obawiaj¹ siê kandydaci), to w procesie
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rekrutacji stosowane s¹ one stosunkowo rzadko.
Bywa, ¿e osoby rekrutowane nie zgadzaj¹
siê na badania testowe. Taka odmowa
zwykle wi¹¿e siê z dyskwalifikacj¹ kandydata, b¹dŸ mo¿e negatywnie wp³yn¹æ
na jego ocenê koñcow¹. Ponadto istotne jest samo podejœcie do badañ, postawa kandydata wobec testów, jego zachowanie i sposób wype³niania. Czêsto
podlega ono obserwacji i dostarcza dodatkowych informacji o kandydacie.
Wa¿ne, by wype³niaj¹c testy œciœle trzymaæ siê podanej instrukcji - np. zaznaczaæ w odpowiedni sposób wybran¹ przez
siebie odpowiedŸ, przestrzegaæ wyznaczonego czasu, staraæ siê odpowiedzieæ
na wszystkie pytania. W przypadku jakichkolwiek w¹tpliwoœci po prostu pytaæ.
I chyba kwestia najwa¿niejsza - szczeroœæ! Maj¹c na uwadze to, ¿e rekrutacja
to sytuacja rywalizacji kandydatów o pracê, naturalna wydaje siê sk³onnoœæ do
pokazywania tylko swojej dobrej strony,
kreowania siê na tzw. idealnego kandydata. Znaj¹c oczekiwania pracodawcy, co
sprytniejsi i bardziej doœwiadczeni kandydaci, celowo wybieraj¹ te odpowiedzi,
które uwa¿aj¹ za bardziej po¿¹dane przez
pracodawcê. Tak¹ nieszczeroœæ mo¿na
jednak ³atwo zdemaskowaæ, dziêki zawartym w testach skalom k³amstwa.
Uczciwoœci¹ mo¿emy wiele zyskaæ, manipulacj¹ jedynie straciæ.
Badania testami psychologicznymi w
procesie selekcyjnym s¹ na pewno ciekawym doœwiadczeniem dla kandydatów.
Ponadto ka¿dy, kto przeszed³ takie testy,
mo¿e domagaæ siê informacji zwrotnych.
Jest to wiêc œwietna okazja, by lepiej poznaæ samego siebie, swoje mocne i s³abe strony, porozmawiaæ o predyspozycjach i preferencjach. Kandydaci bardzo
ceni¹ tego typu informacje, gdy¿ jak sami
mówi¹, pomagaj¹ im one zweryfikowaæ
wiedzê na swój temat, a w konsekwencji
lepiej zaprezentowaæ siê podczas kolejnych spotkañ z pracodawcami. U³atwiaj¹
te¿ wybór kierunku dalszego rozwoju zawodowego, pokazuj¹ potencja³, ale i obszary wymagaj¹ce od kandydata pracy
nad sob¹.
Umiejêtnie wykorzystane testy
psychologiczne przynosz¹ korzyœci zarówno pracodawcom, jak i osobom bior¹cym udzia³ w procedurze rekrutacyjnej.
Dziêki nim pracodawcy dokonuj¹ trafniejszego doboru w³aœciwych osób na w³aœciwe miejsca. Samych kandydatów
sk³aniaj¹ natomiast do autorefleksji, realnej oceny w³asnych umiejêtnoœci i
mo¿liwoœci oraz œwiadomego zaplanowania w³asnej drogi zawodowej.

Gra¿yna Micha³owska
psycholog - doradca zawodowy

Roboty publiczne

Nowe stawki
Od 1 czerwca br. wzros³y zasi³ki, stypendia i wynagrodzenia osób kierowanych
na przygotowanie zawodowe. Nowe s¹
stawki, kwoty, dodatki i ró¿ne œwiadczenia. Okres wyp³aty jest ustalany zawsze
na podstawie stopy bezrobocia na 30
czerwca roku poprzedniego i podane tu
stawki bêd¹ obowi¹zywaæ do koñca
2005 roku.
Zasi³ki dla bezrobotnych:
- podstawowy(100%)
- obni¿ony (80%)
- podwy¿szony (120%)
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521,90
417,60
626,30

Stypendia dla bezrobotnych w okresie:
- odbywania szkolenia lub kontynuowania nauki (40 % zasi³ku dla bezrobotnych)
208,80
- odbywania sta¿u lub przygotowania do
wykonywania zawodu u pracodawcy
(100 % zasi³ku dla bezrobotnych) 521,90
Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych
- 20% zasi³ku podstawowego
104,40
Dodatek aktywizacyjny - dla osób, które
w okresie posiadania prawa do zasi³ku
dla bezrobotnych, podjê³y zatrudnienie
lub inn¹ pracê zarobkow¹
- ze skierowaniem z urzêdu pracy w niepe³nym wymiarze czasu pracy (do 50 %
zasi³ku dla bezrobotnych)
261,00
- z w³asnej inicjatywy (do 30 % zasi³ku
dla bezrobotnych)
156,60
Refundacja bezrobotnemu samotnie wychowuj¹cemu co najmniej jedno dziecko
w wieku do 7 roku ¿ycia - kosztów opieki
nad dzieckiem - w przypadku podjêcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, sta¿u lub przygotowania zawodowego u pracodawcy (50 % zasi³ku dla
bezrobotnych)
261,00
II. Maksymalne kwoty, jakie z Funduszu
Pracy pracodawcom z tytu³u zatrudnienia skierowanego bezrobotnego (miesiêcznie - w z³.) w ramach:
Prace interwencyjne (refundacja wynagrodzenia, nagród i sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne)
- w pe³nym wymiarze czasu pracy
( 521,90 + 93,94 *)
615,84
- w niepe³nym wymiarze czasu pracy
( 424,50 + 76,41 *)
500,91
- w pe³nym wymiarze - refundacja za co
drugi miesi¹c
(849,00 + 152,82*)
1.001,82

- refundacja za ka¿dy miesi¹c (50 %
przec. wynagrodzenia + sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne od wynagrodzenia
podlegaj¹cego refundacji
(1.207,72 + 217,39*)
1.425,11
- refundacja za co drugi miesi¹c (100 %
przec. wynagrodzenia + sk³adki tj.
2.415,45 + 434,78*)
2.850,23
Jednorazowa refundacja pracodawcy
kosztów op³acenia sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne
- za zatrudnionego przez okres co najmniej
12 miesiêcy bezrobotnego (do 300 %
minimalnego wynagrodzenia) 2.547,00
*/ sk³adki op³acane przez pracodawcê
w wysokoœci ok. 18 %; kwota zarówno
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne jak
te¿ ³¹czna kwota podlegaj¹ca refundacji z
Funduszu Pracy - uzale¿niona jest od wysokoœci sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe p³aconej przez pracodawcê, która
jest zró¿nicowana (od 0,97 % do 3,86 %).
Refundacji na ubezpieczenie wypadkowe
podlega kwota w wysokoœci faktycznie
op³aconej od refundowanego wynagrodzenia.
III. Po¿yczki, œrodki na podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej oraz wyposa¿enie
stanowiska pracy dla bezrobotnego z Funduszu Pracy.
Po¿yczka dla bezrobotnego na sfinansowanie kosztów szkolenia (do 400 %
przeciêtnego wynagrodzenia) 9.661,80
Przyznanie bezrobotnemu œrodków na
podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej
a) dzia³alnoœci samodzielnej (do 500 %
przeciêtnego wynagrodzenia) 12.077,25
b) w ramach tworzonej spó³dzielni socjalnej (do 300 % przeciêtnego wynagrodzenia)
7.216,38
c) przyst¹pienie do istniej¹cej spó³dzielni
socjalnej (do 200 % przeciêtnego wynagrodzenia)
4.830,90
Zrefundowanie (do 80 %) udokumentowanych kosztów - pomocy prawnej,
konsultacji lub doradztwa - osobie podejmuj¹cej dzia³alnoœæ gospodarcz¹ (do
100 % przeciêtnego wynagrodzenia)
2.415,45
Zrefundowanie pracodawcy kosztów
wyposa¿enia lub doposa¿enia miejsca
pracy dla bezrobotnego (do 300 % przeciêtnego wynagrodzenia) 7.216,38

