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Szanowni Czytelnicy!
Spotykamy się z Państwem za
pośrednictwem naszego biuletynu już
ponad rok i cieszy nas to, że teksty
które publikujemy wywołują zainteresowanie i oddźwięk z Państwa
strony. Aby wydawnictwo to dotarło
do jeszcze większej rzeszy czytelników
postanowiliśmy od tego numeru
zwiększyć jego nakład.
W piątym numerze Biuletynu Informacyjnego większość publikacji
poświęcona jest niezwykle ważnemu
rozdziałowi działalności instytucji rynku pracy, jaką jest realizacja
programów współfinansowanych ze środków unijnych. To perspektywy
jakie otwarły się przed Polską w związku z członkostwem w UE.
Rozpoczynamy wywiadem z Dorotą Stasikowską Woźniak pełnomocnikiem wojewody śląskiego ds. równego statusu kobiet
i mężczyzn, która mówi o kobietach na rynku pracy, problemach z jakimi
zmagają się w poszukiwaniu zatrudnienia oraz o pomocy, jaka płynie
z zewnątrz na poprawę tej sytuacji. Zachęcam przy okazji do lektury
artykułu “Być kobietą”, którego autor szeroko opisuje przypadki
dyskryminacji polskich kobiet.
Projektów na poprawę stanu bezrobocia i aktywizację zawodową
realizowanych ze środków finansowych UE dotyczy artykuł
podsumowujący pierwszy etap ogłoszonych przez WUP konkursów
w ramach programów SPO RZL i ZPORR. Polecam także tekst
na temat projektu aktywizującego zawodowo młodzież rzemieślniczą,
w którym WUP był współpartnerem Izby Rzemieślniczej oraz Małej
i Średniej Przedsiębiorczości. O realizacji dwóch programów adresowanych do osób bezrobotnych do 25 roku życia oraz długotrwale
bezrobotnych, czyli najtrudniejszych do rozwiązania problemów
śląskiego rynku pracy, piszemy w artykule "Szanse na starcie".
Ponadto w numerze będzie można przeczytać o otwieraniu Gminnych
Centrów Informacji. Mamy w regionie ok. 80 takich placówek, które
służą pomocą najuboższym i bezrobotnym w małych społecznościach
lokalnych, gdzie dostęp do informacji jest utrudniony.
Na uwagę zasługuje także artykuł o możliwościach rozpoczęcia
działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne, oraz informacja
o naszej działalności poradniczej świadczonej w WUP w każdy
czwartek przez przedstawicieli Zespołu Prawnego. Jak zwykle mamy
i coś z zakresu ofert pracy za granicą. Truskawki w Hiszpanii, recepcja
w Eurodisneylandzie, czy obsługa hotelowa na wyspie Jersey - można
wybierać z bogatej oferty, jaką kuszą polskiego pracownika zagraniczni
pracodawcy. Nie zapominajmy jednak, że wiele z tych prac mogą
wykonywać tylko ci, którzy znają języki obce, a to najsłabsza strona
polskich kandydatów do pracy za granicami. Zachęcam do lektury
i inicjowania na naszych łamach tematów, jakie państwa interesują.
Odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości.
Przemysław Koperski
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy

KALENDARIUM

Kalendarium
STYCZEŃ
5 stycznia - W siedzibie Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności
w Katowicach uroczyście otwarto Gminne Centrum Informacji.
Dokonali tego m.in. prezydent Katowic Piotr Uszok,
przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiej
Solidarności Piotr Duda i dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Przemysław Koperski. (fot. 1)
10 stycznia - W Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyła się
konferencja prasowa poświęcona omówieniu wyników konkursów
na dofinansowanie ze środków EFS projektów realizowanych
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego. (fot. 2)
13 stycznia - W WUP zorganizowano nabór kobiet do pracy
sezonowej w Hiszpanii przy zbiorze truskawek. Do rozmów
z hiszpańskimi pracodawcami zakwalifikowało się 80 osób.
28 stycznia - Rozpoczął się cykl szkoleń z zakresu funkcjonowania sieci EURES (m.in. dla poszukujących pracy, przedsiębiorców, pracodawców).

(fot. 1)

LUTY
3 lutego - Pracownicy WUP rozpoczęli zajęcia w ramach projektu
realizowanego przez Izbę Rzemieślniczą przy współpracy WUP
pod hasłem "Aktywizacja zawodowa młodzieży rzemieślniczej
kończącej naukę w latach 2002-2004".
6 lutego - W gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się
inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.
(fot. 3)
7-11 lutego - W WUP odbyła się rekrutacja osób do pracy
w Wielkiej Brytanii i Irlandii w zawodach: geodeta, kierownik
budowy, betoniarz, cieśla budowlany.
9-11 lutego - Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy wzięli
udział w III Targach Edukacyjnych w Bielsku - Białej. Odwiedziło je
kilka tysięcy osób.
21 lutego - Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę
w sprawie określenia "Kryteriów podziału kwot Funduszu Pracy dla
samorządów powiatowych województwa śląskiego na
finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz
innych fakultatywnych zadań". W czasie sesji członek Zarządu
Województwa Marian Jarosz przedstawił sprawozdanie z realizacji
zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy w zakresie polityki rynku
pracy. (fot. 4)

(fot. 2)
2

(fot. 3)
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MARZEC
2 marca - W Bielsku - Białej odbyła się konferencja poświęcona
działalności Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego
Funduszu Społecznego (ROSzEFS). (fot. 5)
10 marca - W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach
uroczyście zainaugurowano działalność Regionalnych Ośrodków
Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego
w województwie śląskim.
15 marca - W Śląskim Urzędzie Marszałkowskim Wojewódzki
Urząd Pracy zorganizował seminarium "Europejskie Służby
Zatrudnienia EURES dla pracodawców".
16-31 marca - W Katowicach, Bielsku - Białej, Częstochowie - WUP
zorganizował cykl spotkań dla osób zainteresowanych
poszukiwaniem pracy za granicą w ramach EURES.
23 marca - Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował cykl szkoleń dla
pracowników i wolontariuszy Gminnych Centrów Informacji,
utworzonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo
Gospodarki i Pracy w 2004 r.
23 marca - Odbyły się trzy spotkania informacyjne na temat form
i kierunków działań realizowanych w Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej: w Bielsku - Białej, Częstochowie
i Katowicach.

(fot.44)
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Warto inwestować w kobiety
Wywiad z Dorotą Stasikowską-Woźniak - pełnomocnikiem wojewody śląskiego do spraw
równego statusu kobiet i mężczyzn, prezesem Śląskiego Centrum Równych Szans

tradycje, bo one są piękne, dobre
i wartościowe, ale jednocześnie
powinnyśmy - i chyba to robimy godzić je w sposób mądry z tym, co
nowoczesne i światowe.

- Śląskie kobiety: poważne,
ciche, pracowite, gospodarne
nad podziw, żyjące dla męża
i dzieci, westalki domowego
ogniska. Przy tym na ogół
kończące naukę na szkole
podstawowej, nawykłe do
słuchania, przyzwyczajone do
roli służebnej, pogodzone
z rolą filara, na którym wspiera
się dom… To stereotyp z poprzedniego wieku czy dzisiejsza
rzeczywistość?
- Można powiedzieć, że to jest
i to, i to. Ten stereotyp jest ciągle
żywy w naszym regionie i wiele
kobiet, zwłaszcza ze starszego
pokolenia, żyje w takim właśnie,
bardzo tradycyjnym świecie.
Z kolei coraz więcej badań
socjologicznych wskazuje na to i przytacza dowody - że kobiety na
Śląsku są znacznie lepiej wykształcone niż mężczyźni, kierują
prywatnymi firmami, m.in. wiele
z nich prowadzi gospodarstwa
agroturystyczne, sklepiki, lokale
gastronomiczne. Młode Ślązaczki
rzadko ograniczają się do
wychowywania dzieci i pielęgnowania domowego ogniska. W moim przekonaniu powinnyśmy
starannie pielęgnować te żywe
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- Kobiety na Śląsku płacą
wysoką cenę za restrukturyzację
przemysłu. Tradycyjnie niepracujące z powodów ekonomicznych zaczynają szukać
źródeł utrzymania. Stanowią
ponad połowę śląskich bezrobotnych. Mają 40-50 lat, żadnego
zawodu, wykształcenie podstawowe - według wielu analiz
same minusy. Przegrywają na
starcie.
- Między innymi do nich kierujemy
nasz projekt "Kobiety w górnictwie".
- Nasz to znaczy…
- Jestem koordynatorką projektu,
realizują go wspólnie: Śląskie
Centrum Równych Szans, Górnicza Agencja Pracy oraz Śląska
Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości. Dobiega końca jego
pierwszy etap. Przewiduje on
przygotowanie 24 kobiet - liderek
poprzez wyposażenie ich w wiedzę
i umiejętności konieczne do pracy
w społecznościach lokalnych,
głównie środowiskach pogórniczych i poprzemysłowych naszego województwa. Będą one
osobami pierwszego kontaktu
w tworzonej przez nas sieci
ośrodków informacyjno - doradczych. Będą rozmawiały, doradzały, kierowały do specjalistów prawników, psychologów, dorad-

ców zawodowych. W Katowicach
powstanie baza: Śląskie Centrum
Informacji dla Kobiet, - na razie w pięciu, sześciu większych miastach będą funkcjonowały specjalne
punkty. Liczymy że efektem
projektu będzie wypracowanie
systemu kompleksowej pomocy ze
szczególnym uwzględnieniem
kobiet zagrożonych wykluczeniem
społecznym i zawodowym, wynikającym bezpośrednio lub pośrednio
z restrukturyzacji sektora górniczego.
- Te liderki już są?
- Prawie, skończyły już zasadniczą
część warsztatów.
- Kim są i czego się uczą?
- To kobiety z różnych środowisk,
działaczki organizacji kobiecych,
ale także takie, które straciły pracę,
ale nie straciły ducha i walczą
o siebie. Szkolenia trwają 336
godzin i obejmują elementy przedsiębiorczości, prawa pracy, polityki
społecznej, psychologii. Trenerzy
uczą je wystąpień publicznych,
kontaktów z osobami ze środowisk
patologicznych oraz takich, które
znajdują się w ciężkiej sytuacji
życiowej. Liderki dowiadują się
w trakcie zajęć jak zorganizować
wsparcie dla takich osób, jaka
instytucja czy organizacja będzie
mogła im pomóc. Będą do dyspozycji tych kobiet tak długo, jak długo
będzie trzeba.
- To wielkie przedsięwzięcie
organizacyjne. Jak będzie funkcjonowało?

GOŚĆ BIULETYNU
- W Śląskim Centrum Informacji
dla Kobiet będą funkcjonować
takie działy jak: pomoc prawna,
pomoc psychologiczna, dział
organizacji konferencji, publikacji
i kontaktów z mediami, baza danych organizacji kobiecych i pozarządowych województwa śląskiego, działy szkoleń i warsztatów
oraz przedsiębiorczości.
- Czy projekt ten przysporzy
miejsc pracy dla kobiet?
- Oczywiście, w punktach będą
pracowali trenerzy, doradcy, będą
grupy wsparcia, szkolenia i warsztaty przygotowujące do zawodu,
będą działy obsługi - to wszystko
to nowe miejsca pracy. Głównie
dla kobiet, ale my nie stosujemy
dyskryminacji…
- A skąd na to środki?
- Na pomoc prawną staramy się
o grant Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności, w pomocy
psychologicznej liczymy na
wsparcie finansowe w ramach
programu wspólnotowego przeciwdziałania stosowaniu przemocy wobec dzieci, młodzieży
i kobiet Daphne II. Na działalność
w zakresie organizacji konferencji,
publikacji i kontaktów z mediami
staramy się o grant pełnomocniczki rządu do spraw równego
statusu kobiet i mężczyzn i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 1.6 (integracja i reintegracja zawodowa
kobiet). Bazę danych organizacji
pozarządowych i kobiecych
realizujemy z grantu Banku Światowego. Szkolimy cały czas
z grantu rządowego i z dochodów
uzyskanych ze szkoleń płatnych.

wych na działania pozorne,
niepewne…
- Powiem nieskromnie, ale zgodnie
z prawdą: urząd pełnomocniczki
wojewody śląskiego do spraw równego statusu oraz Śląskie
Centrum Równych Szans zostało
uznane przez Komisję
Przedakcesyjną za najlepiej
działające biuro i grupę kobiecą ze
wszystkich państw wstępujących
do Unii Europejskiej. Byłyśmy tak
dumne z pieniędzy, które na
"Kobiety w górnictwie" dał nam
B a n k Ś w i a t o w y, ż e J o h n a
Strongmana, głównego doradcę
Banku Światowego ds. Węgla
i Stali obdarowałyśmy naszą
nagrodą "Srebrną Różą" za to, że
zaufał nam i włączył Bank Światowy w problematykę dotyczącą
kobiet na Śląsku. Także z badań tej
instytucji dowiedzieliśmy się, że
kobiety w Polsce potrafią się
wspaniale samoorganizować.
Wedle raportu BŚ Polki są najbardziej przedsiębiorcze w Europie. Procent tych, które prowadzą
przedsiębiorstwo i samozatrudniają się wynosi u nas 38 proc.
Nigdzie w Europie nie ma tak wysokiego wskaźnika…

Uznano więc, że warto w nas inwestować…
- Rusza inicjatywa wspólnotowa
EQUAL - program przeciwstawiania się dyskryminacji na
rynku pracy. Myślę, że i tu pełnomocnik ds. równego statusu
będzie miał co robić…
- Jesteśmy partnerem w dwóch
projektach equalowskich; jeden
realizowany jest wspólnie z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej, drugi ze Stowarzyszeniem
Współpracy Regionalnej .
Będziemy realizować tę część projektów, która dotyczy kontaktów
z mediami, popularyzacji i nagłośnienia, organizacji konferencji
i publikacji, bo w tym się specjalizujemy.
- Dziękujemy za rozmowę
i życzymy, by ta rzeka grantów
i funduszy spłynęła na Śląsk
przynosząc wiele dobrego śląskim kobietom.
Ewa Siwczak
Biuro ds Informacji

- To chyba duże wyróżnieniezaufanie poważnych instytucji
europejskich, które nie zwykły
wyrzucać pieniędzy pomoco-
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Być kobietą
Przejawy dyskryminacji kobiet na rynku pracy

Zapewne nikogo nie zaskoczę
stwierdzeniem, że dyskryminacja
wobec kobiet w wielu dziedzinach
życia społecznego jest aż nadto
widoczna. Możemy się z nią
spotkać obserwując zarówno
życie podstawowej komórki
społecznej, jaką jest z pewnością
rodzina, ale także analizując rynek
pracy, gdzie kobieta, bez względu
na wiek, napotyka na mnożące się
bariery utrudniające jej, a często
wręcz uniemożliwiające podjęcie
bądź kontynuowanie zatrudnienia.
Przejawy dyskryminacji wobec
kobiet w rodzinie najczęściej
objawiają się poprzez stosowaną
wobec niej przemoc. Według
sondażu CBOS przeprowadzonego na zlecenie Pełnomocnika Rządu ds. Równego
Statusu Kobiet i Mężczyzn, aż
38% ogółu ankietowanych
stwierdziło, że zna przynajmniej
jedną kobietę bitą przez męża,
w tym 17% stwierdza, że zna kilka
takich kobiet. Co dziewiąty
respondent przynajmniej raz użył
przemocy fizycznej we własnej
rodzinie. Co ósma kobieta (12%)
i co jedenasty mężczyzna (9%)
przyznają, że co najmniej raz
zostali uderzeni przez partnera
w czasie małżeńskiej awantury, co
setny (1%) został pobity przez
własne dorosłe lub dorastające
dziecko, a 3% doświadczyło pobicia przez kogoś innego z najbliższej rodziny. Ponadto 3%
ogółu ankietowanych (4% kobiet
i 2% mężczyzn) stwierdza, że
w ich rodzinach dochodzi do wymuszania współżycia seksualnego.
Istotne są również przyczyny
nieporozumień między małżonkami, wśród których "wyróżnić" można: sytuację finansową
(49%), podział obowiązków
domowych (36%), bezrobocie

6

kogoś z rodziny (28%), kłopoty
sprawiane przez dzieci (25%),
a także nadużywanie alkoholu
(18%). W świetle tych danych
statystycznych i sprecyzowanych
nieporozumień rodzinnych, to
właśnie kobiety należy postrzegać
jako ofiary dyskryminacji płci.
Nie mniej interesujące wyniki
analizujące pozycję kobiet na
rynku pracy dał nam Narodowy
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzony w 2002
roku. Niestety, już pierwsze dane
ogólne określające aktywność
zawodową kobiet w latach 1988
i 2002 nie są optymistyczne.
W porównaniu do roku 1988
wskaźnik aktywności zawodowej
kobiet spadł o 7,8% (z 57% w 1988
do 49,2% w 2002). Na tym tle
województwo śląskie prezentuje
się trochę lepiej, bowiem ten
wskaźnik wynosi 4,9%. Analogicznie, niestety, rośnie współ-

czynnik udziału kobiet biernych
zawodowo (z 43% do 50,8%).
Liczby te są jeszcze bardziej
nieubłagane, gdy je zestawimy
z danymi pochodzącymi z państw
Unii Europejskiej (tzw. krajów dawnej piętnastki).
Szczególnie przygnębiające są
dane określone procentowo, widać
wtedy ogromną różnicę pomiędzy
sytuacją zawodową Polek i Europejek z krajów dawnej piętnastki.
Pomoc państwa
Rząd polski, a także instytucje
pozarządowe, dostrzegają to
niepokojące zjawisko, które na
domiar złego zdaje się rozrastać.
W tym celu powołał Pełnomocnika
Rządu ds. Równego Statusu
Kobiet i Mężczyzn, który wraz
z zespołem ekspertów opracował
"Krajowy Program Działań na
Rzecz Kobiet". Dokument ten jest
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rezultatem międzynarodowych
zobowiązań Polski w stosunku do
zaleceń i wniosków IV Światowej
Konferencji Organizacji Narodów
Zjednoczonych w Sprawach
Kobiet Pekin '95. Program promuje prawa kobiet zawarte w systemach prawnych ONZ, Rady
Europy, Unii Europejskiej oraz
Organizacji Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie, które
poświęcają kobietom odrębne
konwencje i inne akty prawne
oparte na zasadzie niepodważalnego uznania praw i wolności
kobiet jako powszechnych praw
człowieka.
Strategicznym założeniem programu jest kompleksowe podejście do
rozwiązywania problemów tej
grupy. Obejmując różne dziedziny
życia społecznego i aktywności
kobiet, Program został skierowany
w pierwszym rzędzie jako zadanie
realizowane przez rząd do władz
i urzędów centralnej oraz terenowej administracji rządowej. Jednocześnie zakłada on współpracę
z różnymi podmiotami, tj. PIP,
PARP, KRRiT, placówkami naukowo-badawczymi, organizacjami
pozarządowymi, jednostkami
samorządu terytorialnego, centralami związków zawodowych
oraz mediami. Program jest próbą
realizacji tzw. zasady mainstreaming, tj. wprowadzania
perspektywy równości płci, która
według definicji wypracowanej
przez ekspertów Rady Europy
polega na "reorganizacji, poprawie, rozwoju i ocenie procesów
politycznych tak, aby perspektywa
równości płci była włączona we
wszystkie polityki na wszystkich
poziomach i na wszystkich
etapach przez podmioty zaangażowane w tworzenie polityki".
Urzeczywistnianiu tej zasady
służyć ma powołanie w centralnych i terenowych organach
administracji rządowej, centralnych i regionalnych, jednostek
organizacyjnych odpowiedzialnych za monitorowanie jej realizacji.
Oprócz tych działań Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów realizowała w marcu br. konkurs
inicjatyw organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń

z trzech obszarów, uznanych
przez Pełnomocnika Rządu ds.
Równe-go Statusu Kobiet i
Mężczyzn za priorytetowe, tj.:
- Promocja równości kobiet i mężczyzn na rynkach pracy;
- Przeciwdziałanie przemocy
wobec słabszych kobiet, dzieci,
osób starych;
- Edukacja na rzecz tolerancji,
przeciwdziałanie dyskryminacji ze
względu na rasę, pochodzenie
narodowe i etniczne, religię i przekonania, wiek oraz orientację
seksualną.
Na stronie www.rownystatus.gov.pl
ukazały się już wyniki tego konkursu. Dodatkowo na tej stronie
można zaznajomić się z rozwiązaniami legislacyjnymi dotyczącymi równouprawnienia kobiet
i mężczyzn.
Ciekawe programy
Również Europejski Fundusz
Społeczny (EFS) jest mocno
zaangażowany w wyrównywanie
szans kobiet na rynku pracy. W tym
celu realizowane jest w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) Działanie 1.6 "Integracja i reintegracja zawodowa
kobiet". Działanie to podzielone
jest na dwa schematy a i b.
Schemat a dotyczy "Wspierania
równości szans kobiet i mężczyzn
na rynku pracy", natomiast schemat b koncentruje się na "Promocji równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy" (projektodawcą jest Pełnomocnik Rządu ds.
Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn). W ramach schematu a
możliwe jest uzyskanie dofinansowania na następujące typy
projektów:
a) kursy szkoleniowe dla kobiet podnoszące ich kwalifikacje zawodowe,
b) kursy szkoleniowe dla kobiet w zakresie nabywania i wykorzystywania umiejętności i wiedzy
na temat:
- elastycznego podejścia do zawodu,
- pracy w trzecim sektorze,
- pracy w ramach wolontariatu,
- rozwijania własnej działalności

gospodarczej,
c) kursy szkoleniowe dla kobiet
z zakresu aktywizacji zawodowej;
opracowywanie indywidualnych
planów działania,
d) wspieranie przedsiębiorczości
wśród kobiet:
- dotacje na podejmowanie własnej
działalności gospodarczej,
w szczególności na obszarach
wiejskich,
- szkolenia dla kobiet w zakresie
rozwoju własnej działalności
gospodarczej,
e) subsydiowane staże pracy,
f) projekty badawcze i ekspertyzy
mające na celu diagnozę sytuacji
kobiet na rynku pracy oraz
realizację zasady równości szans
w dostępie do zatrudnienia (ujęcie
horyzontalne)
g) projekty badawcze i ekspertyzy
mające na celu diagnozę zróżnicowania szans kobiet w dostępie
do rynku pracy o zasięgu lokalnym
(ujęcie regionalne),
h) projekty pilotażowe mające za
zadanie wsparcie samoorganizacji
kobiet (organizowanie grup interesu, grup wsparcia),
i) opracowywanie i uruchomienie
baz danych o lokalnych rynkach
pracy, zawierających informacje o:
- ofertach zatrudnienia dla kobiet,
- formach zatrudnienia,
- możliwościach podnoszenia
kwalifikacji,
- możliwościach rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej,
- możliwościach uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
j) przygotowanie i wdrożenie akcji
informacyjno-edukacyjnych skierowanych do kobiet i pracodawców
na rzecz zwalczania stereotypów
w postrzeganiu ról kobiecych
i męskich w życiu zawodowym i rodzinnym,
k) doradztwo zawodowe dla kobiet,
l) doradztwo psychologiczne i prawne,
m) tworzenie programów specjalnych, innowacyjnych i inicjatyw
lokalnych na rzecz zatrudnienia
kobiet, w tym tworzenie nowych
miejsc pracy dla bezrobotnych
kobiet,
n) szkolenia dla przedsiębiorców
w zakresie:
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- elastycznych form zatrudnienia,
ze szczególnym uwzględnieniem
nowoczesnych technologii, oraz
nowoczesnych metod organizacji
pracy (telepraca, praca do wykonania w domu, praca na zastępstwo, itp.),
- praw i obowiązków związanych
z równością szans dla kobiet
i mężczyzn wynikających z zapisów Kodeksu pracy,
o) doradztwo/poradnictwo dla
pracowników instytucji rynku
pracy (w tym organizacji pozarządowych działających na rzecz
kobiet) w zakresie równości szans
dla kobiet i mężczyzn.
Drugą ciekawą inicjatywą jest
Program Inicjatywy Wspólnotowej
"EQUAL" (PIW "EQUAL").
Inicjatywa wspólnotowa EQUAL
ma na celu testowanie i promowanie w drodze współpracy ponadnarodowej nowych sposobów
zwalczania wszystkich form
dyskryminacji i nierówności na
rynku pracy, zarówno wobec osób
zatrudnionych, jak i poszukujących pracy. Jeden z tematów
Programu - Temat G - bezpośrednio odnosi się do gwarancji
równych szans zarówno dla
kobiet, jaki mężczyzn. Uzyskał on
brzmienie: "Godzenie życia
rodzinnego i zawodowego oraz
ponowna integracja mężczyzn
i kobiet, którzy opuścili rynek
pracy, poprzez wdrażanie bardziej
elastycznych i efektywnych form
organizacji pracy oraz usług
towarzyszących". Podstawowe
cele strategiczne dla tego tematu
odnoszą się do popularyzacji idei
równych szans oraz tworzenie
odpowiednich narzędzi i mechanizmów skierowanych bezpośrednio do kobiet i mężczyzn jako
potencjalnych osób aktywnych
zawodowo.
Oczekuje się tu wypracowania
modelowych rozwiązań sprzyjających godzeniu życia zawodowego i rodzinnego, w tym wsparcie
rozwoju instytucji opieki nad
dziećmi i osobami zależnymi,
ułatwienie podnoszenia kwalifikacji, promocja elastycznych
form zatrudnienia.
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W tym trudnym temacie swoich sił
spróbowała gliwicka Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości (ŚFWP). Zgłosiła swój
projekt pn. "Praca dla Dwojga" do
konkursu w ramach PIW "EQUAL"
i… wygrała dotację na realizację
swojego pomysłu.
Gliwicka odpowiedź na dyskryminację kobiet na rynku pracy
Projekt ŚFWP "Praca dla Dwojga"
jest realizowany w partnerstwie
z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Katowicach, a także z Centrum
Partnerstwa Społecznego "Dialog"
z Warszawy i Stowarzyszeniem na
Rzecz Rozwoju Rynku Pracy
S-TO-S.
Projekt skierowany jest do kobiet,
które wcześniej pracowały, natomiast po urodzeniu dziecka mają
problem z powrotem na rynek
pracy. Grupa ta charakteryzuje się
tym, że chce powrócić do pracy, ale
jej sytuacja rodzinna nie pozwala
na podjęcie zatrudnienia w pełnym
wymiarze. Kobiety poprzez stały
kontakt z pracą mają większe
poczucie własnej wartości
i możliwości wsparcia finansowego
rodziny, mogą realizować się
zawodowo wykorzystując swoje
umiejętności i kwalifikacje zawodowe.
Podstawowym celem projektu
będzie upowszechnienie możliwości zatrudnienia w systemie
pracy czasowej job - sharing (dzielenie pracy) jako modelowego
rozwiązania sprzyjającego godzeniu życia zawodowego i rodzinnego.
"Job - sharing" to forma podziału
pracy, gdy co najmniej dwóch
pracowników dzieli się czasowo
jednym stanowiskiem pracy.
Tygodniowy lub miesięczny
wymiar godzin, pracownik zobowiązuje się przepracować w godzinach funkcjonowania zakładu
pracy alternatywnie wraz z innym
pracownikiem (lub pracownikami)
zatrudnionym na tym samym
stanowisku i według wcześniej
uwzględnionego oraz przedłożonego pracodawcy planu.
Znaczenie dzielenia pracy nieustannie wzrasta. System ten został

z powodzeniem wdrożony w Anglii,
Irlandii, Holandii. W Polsce, jak do
tej pory, nie funkcjonuje system
dzielenia pracy job - sharing.
Realizacja podstawowych celów
wpłynie znacząco na zmianę
świadomości pracodawców przełamując stereotyp ich przekonania
o niskiej dyspozycyjności kobietmatek oraz na zmiany świadomości beneficjentek stwarzając
szansę na stopniowy powrót do
pełnej aktywności zawodowej. Tym
samym przyniesie efekt ograniczenia dyskryminacji i nierówności
tej grupy na rynku pracy.
Należy gorąco popierać tego typu
inicjatywy, mocno wierząc, że
przyniosą zamierzony skutek
i spróbują przełamać jeśli nie kilka
to chociaż jedną barierę dyskryminującą kobiety na płaszczyźnie
życia społecznego, stawiając płeć
piękną na równi z mężczyznami.
Na pewno na tej skorupie nierówności płci są już pewne pęknięcia
znamionujące nadejście nowej
ery… ery kobiet.

Źródło:
- Raport "Kobiety" przygotowany
przez Urząd Statystyczny w Kielcach i Akademię Ekonomiczną
w Krakowie na prośbę Pełnomocnika ds. Równego Statusu
Kobiet i Mężczyzn
- Portal Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl
- Portal Pełnomocnika ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
Www.rownystatus.gov.pl
- Portal Funduszy Strukturalnych
www.equal.gov.pl
- Projekt Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach "Praca dla Dwojga", realizowany dzięki Inicjatywie Wspólnotowej "EQUAL"
Paweł Durleta
Wydział Programów Rynku
Pracy
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Szanse na starcie
Zwiększenie zatrudnienia i wzrost udziału osób aktywnych zawodowo jest jednym
z głównych celów Unii Europejskiej. Podpisany w 1997 roku Traktat Amsterdamski,
wprowadził do Traktatu Rzymskiego nowy rozdział, dotyczący zatrudnienia.
Są to podstawy prawne Europejskiej Strategii Zatrudnienia.

Ujęto w nim główne postanowienie
odnoszące się do polityki w tym
zakresie - kraje członkowskie
określając i realizując politykę zatrudnienia zmierzać będą do realizacji wspólnych celów określonych w Strategii. Wstąpienie
Polski w struktury Unii Europejskiej nałożyło na nasz kraj
różne obowiązki związane z realizacją celów Strategii Zatrudnienia,
jak na przykład dostosowanie prawa krajowego do prawa członkowskiego, ale dało także wiele możliwości rozwoju, jak również uzyskania wsparcia finansowego
zmierzającego do wyrównania
różnic strukturalnych i gospodarczych. Otworzyło przed Polską
szansę na pozyskanie środków
przeznaczonych na rozwój zasobów ludzkich - szansę, której wykorzystanie na poziomie wojewódzkim stało się jednym z priorytetów działań Wojewódzkiego
Urzędu Pracy jako instytucji wdrażającej.Wyselekcjonowane regiony, o najwyższym stopniu bezrobocia (wg. danych z 2003r.),
w gronie których znalazło się także
województwo śląskie, zgodnie
z założeniami Komisji Europejskiej
wymagają największych nakładów
finansowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Konsekwentnie od tych regionów
oczekuje się największych nakładów pracy w celu efektywnego
wykorzystania przyznanych środków. Począwszy od jesieni 2003
roku w Wojewódzkim Urzędzie
Pracy, podobnie jak w całym
województwie, trwały przygotowania do absorbcji środków
z funduszy strukturalnych. Priorytetowe stało się przygotowanie
projektów odpowiadających potrzebom lokalnego rynku pracy.
W efekcie prowadzonych działań
powstały dwa projekty własne

opracowane na bazie 31 projektów
przygotowanych przez powiatowe
urzędy pracy. Pierwszy wniosek
"Na starcie" realizowany w ramach
działania 1.2 SPO RZL skierowany
jest do bezrobotnej młodzieży do
25 roku życia i absolwentów szkół
wyższych do 27 roku życia, drugi
wniosek "Szansa" - do osób
powyżej 25 roku życia pozostających bez pracy przez okres
nie przekraczający 24 miesięcy.
Na finansowanie tych projektów
w roku 2004 przeznaczono łączną
kwotę - 28 453 760,00 zł, w tym
- 25 720 997,00 stanowił wkład publiczny. Pozostałą kwotę stanowił
wkład własny prywatny. Na realizację projektu "Na starcie" zagwarantowano kwotę 15 849 080,38 zł,
natomiast na realizację projektu
"Szansa" - 12 604 680,71 zł. Celem
obydwu projektów jest udzielenie
kompleksowego wsparcia beneficjentom ostatecznym, poprzez
działania wspierające i promujące
zatrudnienie oraz samozatrudnienie młodzieży (w ramach działania 1.2) oraz osób powyżej 25
roku życia (w ramach działania 1.3)
pozostających w rejestrach osób
bezrobotnych do 24 miesięcy.
Pomocą w ramach projektów
planowano objąć łącznie
12 307 osób w tym 6 610 w ramach
projektu "Na starcie" oraz 5 697
w ramach projektu "Szansa",
w okresie od 1 stycznia 2004 roku
do 30 czerwca 2005 r. W stosunku
do tych osób zaplanowano szereg
działań aktywizujących, zgodnych
z ustawą o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, m.in.:
doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe, szkolenia oraz dotacje
na prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Pomimo że
projekty zgodnie z wnioskiem

rozpoczęły się 1 stycznia 2004
roku, faktycznym momentem rozpoczęcia działań przez powiatowe
urzędy pracy był II kwartał tegoż
roku. Podyktowane to było
momentem podpisania stosownych porozumień pomiędzy
województwem, a powiatami, na
mocy których realizowano projekt
w s p ó l n y, f i r m o w a n y p r z e z
Wojewódzki Urząd Pracy. Wtedy to
wdrożono w życie szeroko zakrojone akcje promocyjne, skierowane bezpośrednio do beneficjentów ostatecznych projektów
na obszarach swoich powiatów.
Równolegle z akcją promocyjną
projektów posiłkowych prowadzoną przez powiaty prowadzona
była szeroka akcja promocyjna
wniosku "wojewódzkiego". Informacje odnośnie projektu rozpowszechnione zostały w formie
artykułów w prasie lokalnej i regionalnej, w audycjach radiowych
i telewizyjnych. Na konferencjach
zorganizowanych w Katowicach,
Bielsku-Białej oraz Częstochowie
zaprezentowano stan wdrażania
projektów w poszczególnych powiatach oraz założenia na następny okres realizacji. II kwartał
2004 roku to także akcja pozyskiwania pracodawców oraz
procedury wyłaniania instytucji
szkoleniowych zgodne z ustawą
Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie powiaty podjęły
działania rekrutacyjne beneficjentów ostatecznych do poszczególnych projektów. W związku ze źródłem finansowania środki na realizację projektów były
przekazane na zasadach prefinansowania ze środków Funduszu Pracy - działania powiatowych
urzędów pracy uwarunkowane
były ściśle ustawą o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy. Jednocześnie urzędy
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zobligowane zostały projektem do
pełnego zastosowania zasad
finansowania działań ujętych
w Sektorowym Programie Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich. W początkowym okresie
realizacji przysporzyło to mnóstwo
problemów, głównie w zakresie
kwalifikowalności beneficjentów
ostatecznych do projektu. Niespójność zapisów ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy oraz uzupełnienia programu
SPO RZL nie pozwoliły na określenie jasnych zasad dotyczących
kwalifikowania osób do projektów.
Początek realizacji projektów to
także problem związany z brakiem
aktów wykonawczych do ustawy.
Ustawa o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy weszła
w życie z dniem 1 czerwca 2004
roku, tzn. 6 miesięcy po zakładanym rozpoczęciu realizacji
projektów, czyli od 1 stycznia
2004r. Ustawa wprowadziła
szereg zmian odnoszących się
do poszczególnych form wsparcia.
Akty wykonawcze do ustawy
wchodziły w życie sukcesywnie
w drugiej połowie roku 2004.
Sytuacja ta spowodowała opóźnienia w realizacji projektów w stosunku do zakładanego harmonogramu.
Jednocześnie wartości faktycznie
realizowane w ramach projektów
w końcowym rozliczeniu projektu
mogą odbiegać od wartości założonych w pierwotnym wniosku.
Wymusiło to konieczność dokonania korekt we wnioskach posiłkowych PUP, głownie korekt do
harmonogramu realizacji przedsięwzięcia. Najpóźniej rozpoczętym działaniem było przewidziane
we wnioskach doradztwo związane z rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej, poprzedzające udzielanie beneficjentom
ostatecznym jednorazowych
środków na podjęcie działalności
gospodarczej. Rozporządzenie
Ministra Gospodarki i Pracy
regulujące tę formę wsparcia
weszło w życie dopiero w sierpniu
2004 roku - stąd przesunięcie
terminu określonego we wniosku
na udzielanie ww. środków dla
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osób bezrobotnych na wrzesień.
Oprócz problemów proceduralnych związanych z opóźnionym
wchodzeniem w życie aktów
w y k o n a w c z y c h d o u s t a w y,
pojawiły się także problemy
dotyczące osób rezygnujących
z uczestnictwa w projekcie.
Spowodowane to było w dużej
mierze podjęciem pracy przez osoby bezrobotne. Odbiorcy pomocy
rezygnowali też z uczestnictwa
w projektach z powodu zbyt
długiego czasu oczekiwania na
określoną formę wsparcia, co było
ściśle związane z brakiem
prawnych rozwiązań. Dzięki
podjęciu działań przez powiaty na
miejsce tych osób rekrutowano
nowe, dzięki czemu na koniec
2004 roku, pomimo wielu problemów zrealizowano osobowo
wniosek "Na starcie" w 133%
założonej docelowej wartości,
a wniosek "Szansa" w 124%.
Niestety, w związku z dość
burzliwym początkowym okresem
realizacji działań w ramach projektów wystąpiły nieprawidłowości
związane głównie z nieprawidłowym zakwalifikowaniem beneficjentów ostatecznych do projektu, błędami proceduralnymi
w udzielaniu zamówień publicznych, brakami w dokumentacji
dotyczącej beneficjentów ostatecznych, nieprawidłowo opisanymi
rachunkami itp. W stosunku do
wniosków posiłkowych powiatów
zastosowano procedury kontrolne
oraz stały monitoring realizacji
działań. Kontrole na miejscach
realizacji projektów oraz
monitoring działań prowadzony
przez cały okres realizacji
poszczególnych projektów przez
Wojewódzki Urząd Pracy pozwoliły
w znacznej mierze zniwelować
powstałe nieprawidłowości, jeszcze na etapie trwania projektu.
Pozwoliły też na określenie dalszej
ścieżki działania bardziej
przejrzystej i czytelnej zarówno dla
instytucji wdrażającej jak i dla
beneficjentów.
Pierwszy rok realizacji działań
w ramach obydwu projektów pozwolił na uzyskanie bogatego
doświadczenia, które z pewnością

będzie niezwykle istotne przy
realizacji kolejnych projektów. Jest
to o tyle ważne dla powiatowych
urzędów pracy, że zgodnie z nowym uzupełnieniem SPO RZL,
zniesiono tryb pozakonkursowy
w schemacie a) działania 1.2 i 1.3,
zgodnie z którym realizowane są
projekty własne WUP w Partnerstwie 31 Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Śląskiego, na rzecz trybu konkursowego. Wymusza on na beneficjentach opracowanie projektu,
czyli określonego w czasie działania podejmowanego w celu osiągnięcia konkretnego celu. Taki
projekt musi cechować przede
wszystkim poprawność "polityczna", pełny proces projektowania, jasność, transparentność,
spójność, zastosowanie różnorodnych narzędzi oraz zgodność
z wymogami formalnymi. Wszystkie te aspekty poddane zostaną
szczegółowej analizie podczas
procesu oceny projektu zarówno
na etapie oceny formalnej jak
i oceny merytorycznej dokonywanej przez Komisje Oceny
Projektów. Pozwoli to na przyznanie dofinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego beneficjentom, którzy
w składanych projektach gwarantują efektywne wykorzystanie
przyznanych środków finansowych
poprzez przemyślane od początku
do końca działanie.
Z całą pewnością można stwierdzić, że uzyskane przez powiatowe
urzędy pracy doświadczenie w realizacji projektów posiłkowych
zaowocuje dobrą jakością projektów składanych na konkurs
ogłoszony przez Wojewódzki
Urząd Pracy w kwietniu tego roku.

Anna Kowalczyk
Wydział Obsługi Europejskiego
Funduszu Społecznego
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Coraz więcej wniosków
W styczniu 2005 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zakończył
pierwszy etap wdrażania programów współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Pełniąc rolę instytucji wdrażającej
dla dwóch działań Sektorowego
Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
oraz trzech działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
WUP ogłosił pierwsze konkursy
jesienią 2004 r. Wnioski aplikacyjne przyjmowane były w kolejnych turach do końca stycznia
2005 r.
Rozpoczęcie procedury konkursowej poprzedzone było wielomiesięczną akcją informacyjno promocyjną prowadzoną zarówno
poprzez media (artykuły prasowe,
audycje radiowe i telewizyjne), jak
i przy pomocy szkoleń (m.in.
warsztaty przygotowywania
dokumentów aplikacyjnych), czy
seminariów organizowanych na
terenie całego województwa,
a przeznaczonych dla potencjalnych beneficjentów, w tym
jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych,
uczelni, instytucji szkoleniowych
oraz wszystkich zainteresowanych tematyką funduszy
strukturalnych.
W ramach SPO RZL, gdzie WUP
odpowiada za wdrażanie działania
1.2 Perspektywy dla młodzieży
i 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia,
w odpowiedzi na konkurs złożonych zostało w sumie 35 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości - 4 475 577
złotych, z czego:
- do działania 1.2 złożono 26
wniosków na łączną wartość
dotacji - 2 715 025 zł,
- do działania 1.3 złożono 9 wniosków na łączną wartość dotacji
1 760 552 zł.
Środki przeznaczone na realizację

wszystkich wniosków konkursowych z 2004 r. zamykają się
w kwocie 2 857 887 zł, w tym odpowiednio:
- dla działania 1.2 - 1 646 143 zł
- dla działania 1.3 - 1 211 744 zł.
Spośród wszystkich 35 złożonych
wniosków, które rozpatrywane były
w trakcie wieloetapowej procedury,
5 zostało odrzuconych już na
etapie rejestracji. Powodem tego
była niezgodność tzw. sumy
kontrolnej (wersja elektroniczna
wniosku różniła się od jego wersji
papierowej).
Wnioski poprawne pod względem
wymogów rejestracyjnych zostały
następnie przekazane do weryfikacji formalnej, gdzie sprawdzono ich zgodność z dokumentami
programowymi. Na tym etapie
odrzucono 14 wniosków.
Najczęstszym powodem były
błędy związane ze zbyt długim
okresem realizacji projektu (wdrażanie musi bowiem zakończyć się
przed 31 maja 2005 r.), dokonywaniem we wniosku zmian innych
niż wskazane przez WUP oraz
przekroczeniem terminów wnoszenia poprawek.
Pozostałych 16 wniosków, które
nie budziły zastrzeżeń co do treści
i formy, zostało przekazanych do
oceny merytorycznej przez Komisję Oceny Projektów. Eksperci
oceniający wnioski (każdy oceniany jest przez dwie osoby losowo
wybrane spośród członków Komisji) zarekomendowali do wsparcia:
- 7 wniosków w ramach działania
1.2 na łączną kwotę - 867
tysięcy złotych, obejmujących
m.in. akcje informacyjne dla
bezrobotnej młodzieży, promocję wolontariatu oraz wsparcie realizacji inicjatyw lokalnych;
- 3 wnioski w ramach działania

1.3 na łączną kwotę - 796 tysięcy
złotych, oferujących
pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i wsparcie
podejmowanych inicjatyw
lokalnych.
Na podstawie rekomendacji Komisji sporządzono listę rankingową,
która została przedstawiona do
akceptacji dyrektorowi WUP.
Wskazane we wnioskach kwoty
dofinansowania nie są jednak
ostateczne - mogą ulec zmianie
w wyniku negocjacji, które odbywają się w przypadku, gdy beneficjent nie zgadza się z wysokością
dotacji proponowaną przez instytucję wdrażającą.
W ramach ZPORR WUP odpowiada za wdrażanie w województwie śląskim trzech działań:
- działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązanych z potrzebami regionalnego rynku pracy
i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie,
- działanie 2.3
Reorientacja
zawodowa osób odchodzących
z rolnictwa,
- działanie 2.4
Reorientacja
zawodowa osób zagrożonych
procesami restrukturyzacyjnymi.
W odpowiedzi na konkurs ogłoszony 25 października 2004 r., do
dnia 31 stycznia 2005 r. złożono
odpowiednio:
- do działania 2.1 90 wniosków na
łączną wartość dotacji - 50 096
350 złotych,
- do działania 2.3 5 wniosków na
łączną wartość dotacji - 6 649
176 złotych,
- do działania 2.4 3 wnioski na
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łączną wartość dotacji - 3 303 780
złotych.
Alokacja środków przeznaczonych na realizację powyższych
projektów wynosi łącznie
- 31 838 595 złotych, w tym odpowiednio dla działania:
- 2.1 - 14 830 600 zł,
- 2.3 - 5 848 687 zł,
- 2.4 - 1 159 308 zł.
W trakcie wieloetapowego procesu rozpatrywania, 19 wniosków
zostało odrzuconych w fazie
rejestracji. Podstawowym błędem
było niewypełnienie obowiązkowych pól formularza wniosku.
Kolejne 23 wnioski zostały
odrzucone na etapie weryfikacji
formalnej. W tym przypadku
najczęściej spotykanymi nieprawidłowościami były: niewłaściwie
określone grupy beneficjentów
ostatecznych (np. zawężenie do
pracowników określonej firmy),
wprowadzanie do wniosków
zmian innych niż wskazane przez
WUP oraz niedotrzymywanie
przez projektodawców obowiązujących terminów dostarczania
uzupełnionej dokumentacji.
56 wniosków, które pozytywnie
przeszły etap rejestracji i weryfikacji formalnej, zostało przekazanych do Komisji Oceny Projektów i poddanych ocenie merytorycznej. Członkowie Komisji do
dnia 15 marca pozytywnie ocenili
24 wnioski, z czego:
- do działania 2.1 - 20 wniosków:
16 dotyczących szkoleń dla
osób dorosłych (m.in. w zakresie języków obcych, zastosowań technik informatycznych, specjalistyczne kursy
branżowe), 1 projekt podnoszący kwalifikacje zawodowe doradców rolniczych,
1 projekt dla rolników zamierzających podjąć działalność
zbliżoną do rolnictwa oraz
2 projekty o charakterze
badawczym (kompleksowa
analiza i monitoring rynku
pracy);
- do działania 2.3 - 2 wnioski oferujące szkolenia zawodowe dla
rolników i innych osób zatru-
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dnionych w rolnictwie, zamierzających zrezygnować z pracy
w gospodarstwach rolnych;
- do działania 2.4 - 2 wnioski
skierowane do osób zagrożonych utratą pracy w wyniku procesów restrukturyzacyjnych,
przewidujące szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe.
Na podstawie oceny dokonanej
przez członków Komisji została
sporządzona lista projektów
rekomendowanych do dofinansowania, którą następnie
zaakceptował dyrektor WUP.
Podsumowując można uznać, iż
pierwszy okres wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
przez WUP był udany. Ogłaszane
konkursy cieszyły się sporym
zainteresowaniem, co w dużej mierze jest rezultatem systematycznie
prowadzonej akcji informacyjno promocyjnej oraz coraz większej
wiedzy, świadomości i doświadczenia potencjalnych beneficjantów.
W kwietniu ogłosiliśmy konkurs
w ramach ZPORR z alokacji
środków na rok 2005. Środki
finansowe przeznaczone na dofinansowanie projektów to:
- dla działania 2.1 21 182 945 zł,
- dla działania 2.3 9 726 253 zł,
- dla działania 2.4 18 557 712 zł.
W celu pomocy beneficjentom
w przygotowaniu wniosków, WUP

rozpoczął serię szkoleń skierowanych do potencjalnych projektodawców. Spotkania w formie
warsztatów obejmować będą zapoznanie z aktualnymi dokumentami programowymi i zasadami przeprowadzania konkursów
oraz praktyczne porady dotyczące
wypełniania poszczególnych pól
formularza wniosku i gromadzenia
dokumentacji projektowej. Informacje o miejscach i terminach
szkoleń będą zamieszczane na
stronie internetowej
www.wup-katowice.pl.
Zapraszamy również do korzystania z naszych Punktów Informacyjnych EFS, znajdujących się
w siedzibie i filiach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach:
- 40-024 Katowice, ul. Powstańców
41a, pok. 1003, X p.
Tel. (32) 207 79 88,
fax: (32) 209 07 07
e-mail: efs@wup-katowice.pl
-

43-300 Bielsko - Biała,
ul. Piastowska 40, pok. 216, II p.
Tel. (33) 81 36 216, 81 36 243,
fax: (33) 82 20 671
e-mail: rrojek@wup-katowice.pl

-

42-200 Częstochowa,
Al. Niepodległości 20/22,
pok. 202, II p.
Tel. (34) 363 40 51 wew. 282,
fax: (34) 863 89 89 wew. 251
e-mail: rkumpin@wup-katowice.pl
Rafał Rojek, Jakub Zawadzki
Wydział Obsługi Europejskiego
Funduszu Społecznego
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Okno na świat
Jak powstają, jak działają, czym są dla lokalnej społeczności Gminne Centra Informacji?
Po raz trzeci w ciągu trzech
ostatnich lat na terenie całego
kraju przeprowadzony został pod
auspicjami Ministra Gospodarki
i Pracy konkurs na tworzenie
gminnych centrów informacji.
Ostatnie dwie edycje konkursowe
przeprowadzone zostały przez
wojewódzkie urzędy pracy, które
odpowiedzialne były za przygotowanie i przebieg konkursu oraz
ocenę i wybór najlepszych wniosków złożonych przez samorządy
gminne lub ich jednostki organizacyjne, a także organizacje
pozarządowe działające na
szczeblach lokalnych.
W obu edycjach konkursu w latach 2003 - 2004 grant na utworzenie gminnych centrów informacji w województwie śląskim
otrzymało 60 instytucji. Pierwszych 9 GCI powstało w pierwszej edycji konkursu realizowanej jeszcze przez resort pracy.
Obecnie na terenie naszego
województwie działają. 83 regionalne centra informacji.
Jak dziś wygląda działalność
centrów, jaki jest zakres ich
działania i dorobek, kto jest
odbiorcą ich usług - oto pytania, na
które odpowiedzi udzielić można
z perspektywy dnia dzisiejszego,
przybliżając Czytelnikom Biule-

tynu dorobek zaprezentowanych
poniżej placówek. Są to centra
utworzone przez samorządy
gminne mające swoje siedziby
w miejscowościach położonych
w subregionie północno - wschodnim Śląska: w Przyrowie, Janowie, Kochanowicach i Jawornicy,
a także w Lublińcu.
Gminne Centrum Informacji
w Przyrowie działające od grudnia
2003 roku ma swoją siedzibę
w Gminnej Bibliotece Publicznej
mieszczącej się na parterze
budynku Urzędu Gminy. Wójt
gminy Przymów, Robert Nowak,
uważa, że miejscowe centrum jest
"oknem na świat" dla mieszkańców
gminy i dlatego zamierza uruchomić w tym roku filie w dwóch
kolejnych miejscowościach.
Osobą kierującą pracami centrum
jest Teresa Terlicka, będąca
jednocześnie kierowniczką
wspomnianej biblioteki. W chwili
gdy odwiedziłem centrum, z jego
usług korzystało kilka osób
bezrobotnych.Do dyspozycji miały
stanowiska komputerowe i korzystały z internetu.
- Mam ponad 50 lat - mówi Alina
Wenzik. - Przychodzę do centrum
szukać w internecie pracy dla
siebie. Jestem osobą bezrobotną
już od kilku lat i mam małe szanse

Siedziba GCI w Janowie

na zatrudnienie w swojej gminie lub
okolicy. Inną osobą przebywającą
w centrum jest Dorota Braksator
ubiegłoroczna absolwentka,
również bez pracy. - Chcę zajrzeć
do internetu - mówi - może trafię na
ofertę stażu lub ofertę pracy.
Spojrzę jeszcze w dzisiejsze
dzienniki, bo w poniedziałki są
strony z pracą.
Prasę, którą prenumeruje centrum
na potrzeby swoich klientów
skrupulatnie przegląda Anna
Lewandowska, z zawodu inżynier
rolnik, także poszukująca pracy.
- Może znajdę coś dla siebie
- mówi kobieta. - Jestem nawet
gotowa na podjęcie zatrudnienia
poza miejscem zamieszkania.
- Tak naprawdę są to jedyne nasze
możliwości w poszukiwaniu ofert
pracy, szkoda tylko, że centrum nie
posiada ofert pracy będących
w dyspozycji Powiatowego Urzędu
Pracy w Częstochowie. Były podejmowane rozmowy z pracownikami
tego urzędu, żeby raz w tygodniu
przesyłane były na skrzynkę
mailową centrum aktualne oferty
pracy, jednak bez powodzenia ubolewa Terlicka. Ze swej strony
dostrzega jednak potrzebę zaktywizowania działalności centrum. Dzisiaj odwiedza nasze centrum
około 40 osób miesięcznie, podczas gdy w początkowym okresie
jego działania korzystających
z usług było kilkakrotnie więcej.
Aktywniejszą działalność prowadzi
Gminne Centrum Informacji
w Janowie, które rozpoczęło swoją pracę 3 listopada 2004 roku.
-Jestem zadowolony z pracy
centrum, przynajmniej do chwili
obecnej - stwierdza wójt gminy
Janów Adam Markowski. - Oczywiście są to początki tej trudnej
i odpowiedzialnej drogi jaką sobie
wyznaczyliśmy, jeszcze wielu rzeczy musimy się uczyć, szczególnie
od najlepszych. Cieszymy się
z faktu, iż co miesiąc nasze
centrum odwiedza około 600 osób
zainteresowanych jego usługami.
Są to w większości ludzie młodzi,
chociaż nie brakuje też osób
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starszych.
- Największą popularnością cieszy
się internet; w korzystaniu z tej
usługi prym wiodą ludzie młodzi,
choć praca przy komputerze nie
jest straszną dla starszej generacji
- dodaje kierownik centrum Rafał
Strzelczyk. - W zdecydowanej
większości nasze centrum odwiedzają osoby bezrobotne i moim
marzeniem jest to, aby centrum
mogło posiadać także aktualne
oferty pracy, które pracodawcy
zgłaszają do Powiatowego
Urzędu Pracy w Częstochowie
i Filii tego urzędu w Koniecpolu.
- Nie rozumiem dlaczego w centrum nie ma ofert pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie lub z Koniecpola? - włącza
się do rozmowy Rafał Grzesiak,
który od ponad dwóch lat jest
osobą bezrobotną. - Dla mnie
tłumaczenie urzędu pracy nie jest
przekonujące. Dzięki możliwościom stworzonym przez nasze
centrum (internet) udało mi się
nawiązać kontakt z pracodawcą,
którego siedziba znajduje się na
Pomorzu. Być może już w niedalekiej przyszłości podejmę
pracę, której tu nie mogłem
zdobyć przez cały okres przebywania na bezrobociu.
Również inny odwiedzający
centrum, Michał Marejonek, nie
ukrywa swojego niezadowolenia
z faktu, że w centrum nie są publikowane oferty pracy zgłaszane
do urzędu pracy.
- Przecież to jakieś nieporozumienie, to nie my jesteśmy dla
urzędników lecz urzędnicy powinni zaspokajać nasze potrzeby,
a główną naszą potrzebą jest
zdobycie zatrudnienia - mówi
młody mężczyzna, bezrobotny od
ponad 5 lat. - Wielu z nas to osoby
bez prawa do zasiłku, a zatem
liczące się z każdym groszem, tak
więc możliwość przeglądania ofert
pracy na miejscu stworzyłaby nam
większe szanse na znalezienie
zatrudnienia. Same formalności
i tak załatwialibyśmy w Częstochowie. Okazuje się, iż jak na
razie, marzenie kierownika centrum, a także jego klientów, jest
niemożliwe do spełnienia. Nie tracą jednak nadziei.
Gminne Centrum Informacji
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w Janowie wydaje również swój
bezpłatny biuletyn "Echo GCI",
w którym zamieszcza niezbędne
informacje dla korzystających lub
pragnących korzystać z usług
centrum.
Gminne Centrum Informacji
z siedzibą w Lublińcu rozpoczęło
swoją działalność 1 stycznia 2004
roku i mieści się w budynku Urzędu
Miasta. Jego kierownikiem jest
Zbigniew Świątek.
- Jak dotychczas największym
osiągnięciem placówki była
wspólna z Powiatowym Urzędem
Pracy w Lublińcu oraz z Gminnym
Centrum Informacji w Kochanowicach, organizacja targów
pracy, które odbyły się w drugiej
połowie kwietnia ubiegłego roku wspomina Z.Świątek. - Zresztą
ubiegły rok był okresem naszej
największej aktywności. Przypomnę,że pracujemy codziennie
(w dni robocze) od godz. 7.30 do
17.00, a nasze centrum odwiedza
około 50 osób miesięcznie. Są to
z reguły ludzie młodzi, którzy pragną przede wszystkim skorzystać
z internetu.
Jednym z takich odwiedzających
centrum jest Marek Wybraniec. Jestem od ponad trzech miesięcy
bez pracy i nie stać mnie na
prywatny dostęp do internetumówi młody człowiek. - Dlatego też
jestem częstym gościem
miejscowego centrum i korzystam
przede wszystkim z usługi
internetowej. Tutaj odbieram
pocztę mailową, tutaj prowadzę
korespondencję z ważnymi dla
mnie osobami. Pragnę zaznaczyć,
że jestem w trakcie załatwiania
niezbędnych formalności dla uruchomienia działalności gospodarczej. Muszę korzystać także
z ksero, stąd moja częsta obecność w centrum.
- Świadczymy również i inne usługi
jak pomoc osobom bezrobotnym
w pisaniu CV i listów motywacyjnych - mówi kierownik centrum.Z własnych środków zakupiliśmy
z firmy doradczej "Europensum"
w Opolu internetowy serwis
grantowy, który jest pomocny
w informowaniu zainteresowanych
o programach pomocowych Unii
Europejskiej i możliwościach ". Tu

aplikowania o fundusze
strukturalne. Tą usługą chcemy
zainteresować naszych przedsiębiorców, co w moim przekonaniu przyczynić się może do
nawiązywania kontaktów przedsiębiorców z osobami bezrobotnymi właśnie w lokalu centrum.
O swojej działalności piszemy
w lokalnym dwutygodniku "Nowiny
Lublinieckie". Tu również zamieszczamy swoje ogłoszenia.
Nosimy się z zamiarem organizowania, szczególnie dla osób
bezrobotnych, cyklicznych szkoleń
z zakresu podstaw obsługi
komputera; ta inicjatywa wymaga
jednak nawiązania ściślejszej
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Lublińcu.
Małgorzata Derkowska jest
kierownikiem Gminnego Ośrodka
Kultury i Informacji w Kochanowicach (tak od stycznia 2005
roku nazywa się instytucja
powstała w wyniku połączenia
Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnego Centrum Informacji), który
działa w dwóch miejscowościach:
w Kochanowicach, gdzie mieści się
jego siedziba główna oraz w filii
w Jawornicy. Powstałe 10 października 2003 roku Gminne
Centrum Informacji miało swoją
siedzibę w odremontowanym budynku byłej gminnej szkoły w Jawornicy. Dzisiaj działają w Kochanowicach dwie placówki GCI, przy
czym obie wyposażone są w nowoczesny sprzęt komputerowy, dodatkowo zakupiony ze środków pochodzących z odpłatnej działalności centrum.
- Osiągnięcie takich efektów, które
widać, chociażby na przykładzie
pozostającego w dyspozycji
centrum sprzętu komputerowego
(11 sztuk komputerów), było
możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu w jego organizację Małgorzaty Derkowskiej, od początku
kierowniczki tego centrum - stwierdza wójt gminy Kochanowice
Ireneusz Czech. - Osoba ta cieszy
się moim najwyższym zaufaniem.
Jest ono wynikiem jej sumiennej
profesjonalnej pracy. Wspólnie
uznaliśmy, iż zadaniem GCI jest
zapewnienie dostępu do najnowszej techniki i wyrobienie
odpowiednich umiejętności u lu-
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Otwarcie GCI w Janowie
dzi, którzy odczuwają brak takich
możliwości. Głównym celem jest
przybliżenie naszej gminnej
społeczności szerokiego
wachlarza usług teleinformatycznych oraz ich praktycznego
wykorzystania w życiu codziennym. Centrum to również lokalne
miejsce informacji, gdzie gromadzone są informacje z terenu
jego oddziaływania. Zatem
funkcjonowanie centrum w sposób istotny może przyczynić się
do:
- wewnętrznej integracji środowiska wiejskiego oraz integracji
środowiska wiejskiego z najbliższym otoczeniem, ze swoim
regionem,
- edukacji dzieci i młodzieży,
-powstawania małych firm, co
w efekcie może spowodować
spadek stopy bezrobocia,
- zdobycia nowych rynków zbytu
dla lokalnych przedsiębiorców,
- promocji gminy i działających
na jej terenie firm,
- podnoszenia kwalifikacji.
- Godziny pracy centrum zostały
dostosowane do potrzeb osób
korzystających z jego usług
- mówi Małgorzata Derkowska.
W poniedziałki, wtorki i czwartki
centrum czynne jest w godzinach
od 14.00 do 20.00, w środy i piątki
od 10.00 do 20.00 a w soboty od
10.00 do 15.00.

W sposób podobny ustalony
został czas pracy filii centrum
w Jawornicy. To, co zdaniem
pani kierownik gwarantuje
efektywną i zarazem atrakcyjną
z punktu widzenia klientów
centrum ofertę to przede wszystkim:
• stały, bezpłatny dostęp do
internetu dla osób bezrobotnych
i młodzieży uczącej się do jednej
godziny dziennie; powyżej tego
czasu obowiązuje odpłatność wg
cennika,
• możliwość skorzystania z ofert
pracy przygotowywanych przez
pracowników centrum, szczególnie dla osób bezrobotnych, dla
których założona została karta
aktywizacji zawodowej; w ramach
tej formy pomocy zatrudnienie
uzyskało 35 osób,
• możliwość skorzystania z aktualnych ofert pracy zamieszczanych przez pracowników centrum
na stronie internetowej Urzędu
Gminy Kochanowice,
• prowadzenie ścisłej współ-pracy
z Powiatowym Urzędem Pracy
w Lublińcu i Tarnowskich Górach
oraz Filią Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Częstochowie; wymienione urzędy systematycznie
przesyłają do centrum aktualne
oferty pracy,
• ścisła współpraca z publicznymi
służbami zatrudnienia (powiatowe
i wojewódzki urzędy pracy) oraz
z OHP i Poradnią Psychologiczno
Pedagogiczną w Częstochowie

w zakresie szkoleń dla osób bezrobotnych,
• udostępnienie korzystającym
z usług centrum osobom literatury
specjalistycznej o tematyce związanej z rynkiem pracy oraz zatrudnieniem,
• umożliwienie osobom oczekującym na skorzystanie z usług
centrum z kącika czytelniczego lub
kącika sportowego,
• organizowanie indywidualnej
nauki i szkolenia w zakresie obsługi
komputera,
• świadczenie usług biurowych,
• organizacja lokalnych imprez
okolicznościowych, takich jak
koncerty miejscowych zespołów
oraz imprezy sportowe, bale dla
dzieci,
• promocja działalności centrum
w dwumiesięczniku "Wieści Gminne", kolportaż ulotek w handlowych obiektach działających
w gminie i okolicy, parafiach, za
pośrednictwem sołtysów, na własnej stronie internetowej.
Według danych ewidencyjnych
będących w posiadaniu centrum
z jego usług od października 2003
roku do lutego 2005 roku skorzystało ogółem ponad 10 tysięcy
osób, w tym przede wszystkim
młodzież.
Zaprezentowane powyżej cztery
gminne centra informacji działające w województwie śląskim nie
są centrami szczególnymi w swoim działaniu. Każde z nich podjęło
swoją działalność w różnym
otoczeniu, w różnym okresie,
kierowane jest przez ludzi o zróżnicowanej wiedzy i doświadczeniu.
Stąd też i różne są ich dotychczasowe osiągnięcia. Pewne jest
natomiast to, że każde z nich czuje
się potrzebne i chce jak najlepiej
wypełniać swoje zadania. Także
korzystając z doświadczeń i wypracowanych metod tych centrów,
którym udało się do tej pory osiągnąć więcej.

Andrzej Rybak
Wydział Programów Rynku
Pracy
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Aktywizacja młodzieży
rzemieślniczej
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, działające w ramach
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, uczestniczyło w projekcie realizowanym
przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

Projekt pod tytułem "Aktywizacja
zawodowa młodzieży rzemieślniczej kończącej naukę zawodu
w latach 2002-2004", realizowany
był od 3 lutego do 2 marca br.
przez Fundację Regionalnej
Agencji Promocji Zatrudnienia
w Dąbrowie Górniczej pod
nadzorem Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości,
a współfinansowano go ze środków programu Unii Europejskiej
PHARE. Projekt skierowany jest
do młodzieży do 25 roku życia,
kończącej naukę w zawodach
rzemieślniczych. Uczestniczyło
w nim 140 osób, w tym 37 kobiet
i 103 mężczyzn. Uczestnicy warsztatów reprezentowali takie
zawody jak: cukiernik, piekarz,
fryzjer, mechanik samochodowy
i lakiernik. Celem projektu było
wypracowanie mechanizmów
pomocy młodzieży bezrobotnej do
25 roku życia, zagrożonej długotrwałym bezrobociem.
.
Zadania projektu realizowano
poprzez utworzenie Biura
Aktywizacji Zawodowej (BAZ),
oferującego kompleksową pomoc
w zakresie poradnictwa zawodowego i dostosowania do środowiska pracy, zarówno w trakcie
trwania projektu jak i po jego
zakończeniu. Głównym zadaniem
Biura Aktywizacji Zawodowej było
wdrożenie Indywidualnych Planów Działania ( IPD ) dla około 300
uczestników projektu. Realizacja
programu przebiegała dwuetapowo:
- pierwszy etap: indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
- drugi etap: grupowe warsztaty
dotyczące samopoznania oraz
rynku pracy.
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Doradcy zawodowi Centrum
Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Katowicach,
przeprowadzili etap programu
dotyczący samopoznania.
Celem tego etapu było zdiagnozowanie, w odniesieniu do każdego z uczestników projektu,
grupy zawodów stanowiących
alternatywę, w przypadku długotrwałych trudności ze znalezieniem pracy w wyuczonym zawodzie.
Badania prowadzono w oparciu o
test J. Hollanda "Zestaw do samobadania", służący określeniu
predyspozycji i preferencji zawodowych.
Teoria ta zakłada, że istnieje sześć
typów osobowości; realistyczny,
badawczy, artystyczny, społeczny,
przedsiębiorczy i konwencjonalny,
które można przypisać osobom
planującym swą karierę zawodową.
Można także wyodrębnić sześć
środowisk pracy odpowiadających typom osobowości.
Zbieżność dominującego u danej
osoby typu osobowości do odpowiadającego jej środowiska pracy
daje dużą szansę na satysfakcję
z wykonywanej pracy i pomyślny
rozwój kariery zawodowej.
Zestaw do samobadania umożliwia każdemu podjęcie decyzji
o wyborze kierunku kształcenia,
jak również środowiska pracy dostosowanego do zainteresowań.
Na zestaw składają się 3 części:
A. Ty i Twój zawód - zeszyt instruktażowy
B. Zeszyt Oceny - zeszyt testowy
C. Przewodnik po zawodach klucz

Zeszyt instruktażowy zawiera opisy sześciu typów osobowości
zawodowej oraz sześciu adekwatnych do w/w typów osobowości
rodzajów środowisk pracy. Zeszyt
Oceny przeznaczony jest do
pomiaru sześciu rodzajów
preferencji zawodowych, czyli
sześciu typów osobowości przedstawionych w zeszycie "Ty
i Twój zawód". Przewodnik po
zawodach zawiera spis zawodów
oraz odpowiadających im kodów.
W wyniku badania uzyskiwany jest
profil, nazywany przez Hollanda
kodem sumarycznym jednostki.
Kod sumaryczny stanowi triadę
liter - respektuje trzy obszary
z sześciu możliwych koncepcji
typów osobowości i środowisk
pracy. Według konstrukcji testu,
zachowanie jednostki determinuje
proces interakcji jednostki ze środowiskiem, w którym funkcjonuje.
Rezultatem interakcji może być na
przykład zadowolenie z pracy lub
jej brak oraz określone działanie
społeczne i edukacyjne.
Uczestnicy warsztatów z dużym
zainteresowaniem odnosili się do
przeprowadzanych badań predyspozycji i preferencji zawodowych,
aktywnie uczestniczyli, zarówno
w dokonywaniu samooceny, jak
i interpretacji wyników. Zaangażowanie uczestników pozwala
sądzić, że przeprowadzone warsztaty samooceny będą im pomocne w planowaniu i kontynuowaniu
kariery zawodowej.

Magdalena Wrzecion
Aleksandra Ćwiklińska
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
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Hiszpania, Eurodisneyland, Jersey...
Atrakcyjne miejsca w Europie kuszą polskiego pracownika ofertą pracy w godziwych
warunkach i za godziwą zapłatę. Dokąd najchętniej wyjeżdżamy pracować za granicą?

Polacy mogą podejmować pracę
u zagranicznych pracodawców
w oparciu o ustawę o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy z dnia 20.04.2004 r. na zasadach obowiązujących w kraju zatrudnienia, na podstawie indywidualnych umów zawieranych
bezpośrednio z pracodawcami zagranicznymi lub zawieranych za
pośrednictwem upoważnionych
jednostek. Podejmując w ten sposób pracę mają swobodny wybór
pracodawcy i nie mają żadnych
obowiązków względem polskich
urzędów czy instytucji.
Obywatele polscy mogą także
podejmować pracę za granicą na
podstawie umów międzyrządowych o wzajemnym zatrudnieniu obywateli.
Polska posiada dwustronne umowy zawarte z rządami Niemiec,
Francji, Belgii, Szwajcarii, Litwy,

Ukrainy, Białorusi, Rosji, Słowacji,
Czech, oraz Libii. W realizacji
umów międzyrządowych w sprawie wzajemnego zatrudniania
pracowników w celu podwyższenia kwalifikacji zawodowych
i językowych, stażów zawodowych
oraz zatrudnienia sezonowego
biorą udział Departament Rynku
Pracy Ministerstwa Gospodarki
i Pracy oraz wojewódzkie urzędy
pracy.
Najpopularniejszym krajem podejmowania pracy sezonowej są
Niemcy, gdzie można pracować
przez okres czterech miesięcy
w roku kalendarzowym. Jest to tzw.
zatrudnienie imienne polegające
na tym, iż niemiecki pracodawca
zgłasza konkretnego kandydata
do pracy w niemieckim urzędzie
zatrudnienia. Pracę tę należy znaleźć w trybie indywidualnym np.
poprzez kontakty z osobami

mieszkającymi za granicą, chętnymi do pomocy w pozyskaniu
pracodawcy. Dziedziny dostępne
to: rolnictwo, ogrodnictwo, gastronomia, hotelarstwo, przetwórstwo
spożywcze, przemysł leśny, obsługa imprez. Do Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Katowicach
wpływa rocznie około 15.000
umów indywidualnych. Nowością
jest możliwość podejmowania
pracy w Niemczech w charakterze
sprawowania opieki nad osobami
starszymi. Kontrakty do tej pracy
można otrzymać nawet na okres do
trzech lat. Praca, o której mowa
polega na standardowym prowadzeniu domu: sprzątaniu, gotowaniu, robieniu zakupów z jednoczesnym sprawowaniem opieki
nad osobą, która jej wymaga.
Wiosną tego roku po raz trzeci
dzięki zapotrzebowaniu hiszpańskich farmerów, do pracy przy
zbiorze truskawek wyjadą bezrobotne panie z terenu naszego
województwa. Kobiety starające
się o pracę nie mogły przekraczać
45 roku życia, miały posiadać doświadczenie i przyzwyczajenie do
wykonywania ciężkich prac fizycznych. Pracodawcy hiszpańscy
oferują zarobki w wysokości 30
euro na dzień, ubezpieczenie oraz
zakwaterowanie w domkach z pełnym wyposażeniem. Kobiety, które
już pracowały przy zbiorze truskawek, w latach ubiegłych wróciły
do Polski zadowolone i niektóre
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z nich otrzymały powtórnie kontrakty do tych samych pracodawców. Sami pracodawcy są również
zadowoleni z pracy Polek, potwierdzeniem czego jest prowadzenie
następnych naborów.
Trzeba przyznać, że najwięcej
osób odwiedzających Wojewódzki
Urząd Pracy
poszukujących
pracy za granicą, zainteresowanych jest zatrudnieniem sezonowym. Sytuacja ta spowodowana jest tym, iż w tym przypadku
nie jest wymagana znajomość
języków obcych. Wielu osobom
odpowiada też krótki okres pracy
przeciętnie do trzech miesięcy.
Niestety, niezmiernie rzadko pojawiają się oferty do pracy sezonowej. Wyjątkiem jest praca przy
zbiorach w Hiszpanii.
Najwięcej ofert zagranicznych
przeznaczonych jest dla specjalistów znających języki obce.
Od niespełna roku po wejściu
Polski do Unii Europejskiej, prowadzony jest nabór pracowników
różnych specjalności na Cypr i do
Hiszpanii.

Cypryjczycy zainteresowani są zatrudnieniem pracowników w szeroko pojętej sferze turystycznej,
a także w zawodach medycznych
oraz technicznych.
Do tej pory swoje aplikacje w sprawie zatrudnienia na Cyprze złożyło
kilkadziesiąt osób, które czekają
na decyzję strony zagranicznej
w sprawie podjęcia pracy. Natomiast hiszpańskie firmy, które są
zainteresowane zatrudnieniem
polskich pracowników, sukcesywnie zapraszają osoby chętne
na rozmowy kwalifikacyjne. Jeśli
rozmowa przebiegnie pomyślnie,
pracobiorca otrzymuje umowę
wraz z pozwoleniem na pracę
Dużym zainteresowaniem cieszy
się francuska oferta pracy skierowana do ludzi młodych, znających dobrze język francuski.
Francuzi od kilku lat proponują
pracę w podparyskim Eurodisneylandzie. Kontrakty przewidziane są
na okres od ośmiu do osiemnastu
miesięcy. Oferowane prace, to obsługa całego parku rozrywki, począwszy od wykonywania prac porządkowych, obsługę hoteli, skle-

pów, po stanowiska menedżerskie.
Poszukiwani są również animatorzy kultury, czyli osoby przedstawiające postacie z bajek. Przed
podjęciem pracy, kandydaci odbywają rozmowy kwalifikacyjne
w języku francuskim. Od osób,
które ubiegają się o pracę na stanowisku animatora kultury wymaga
się znajomości elementów tańca,
co również jest sprawdzane.
Od paru lat Wielka Brytania proponuje również młodym ludziom,
którzy nie ukończyli trzydziestego
roku życia, pracę w hotelach na
wyspie Jersey.
Pracować można w charakterze
kelnerów, kucharzy oraz recepcjonistów. Oprócz znajomości języka
angielskiego, mile widziana jest
znajomość również francuskiego.
Ostatnio poszukiwani są również
wykwalifikowani piekarze, jednak
nie notuje się większego zainteresowania tym rodzajem pracy
Zgodnie z umowami międzyrządowymi o wzajemnym zatrudnieniu
obywateli, corocznie polscy studenci mogą pracować sezonowo
podczas wakacji w Niemczech.
W ubiegłych latach Polsce gwarantowano 1500 miejsc pracy, natomiast na wakacje 2005 jest ich tylko
700. Sytuacja ta spowodowana jest
niekorzystnymi warunkami panującymi na niemieckim rynku pracy.
Niemniej z tegorocznej oferty pracy
wakacyjnej w Niemczech skorzysta 70 studentów z naszego
województwa..

Michalina Wojnicka
Biuro Promocji Zatrudnienia
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Pieniądze na własny biznes
Gdzie szukać źródeł finansowania działalności gospodarczej?.
Podjęcie działalności gospodarczej powiązane jest zwykle z koniecznością zakupu określonego
sprzętu niezbędnego do funkcjonowania planowanej działalności
gospodarczej. Pieniądze potrzebne są nie tylko, gdy rozpoczyna
się taką działalność. Przydadzą
się także, gdy chce się ją rozszerzyć, wprowadzić nowy produkt
czy usługę. Problemem jest nie
tylko samo znalezienie kapitału,
ale także odkrycie dostępu do jak
najtańszego jego źródła.
Osoby bezrobotne, które nie
posiadają swojego kapitału mogą
liczyć na środki, jakie oferują
obecnie Powiatowe Urzędy Pracy.
Pieniądze na ten cel pochodzą ze
środków Funduszu Pracy i są
przyznawane przez starostę.
Bezrobotny zamierzający podjąć
działalność gospodarczą może
złożyć do starosty właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania
lub pobytu, wniosek o przyznanie
jednorazowo środków na jej
podjęcie. Maksymalna kwota
takiej pomocy to 500 %
przeciętnego wynagrodzenia.
Oprócz dotacji można też uzyskać
zwrot kosztów poniesionych
w związku z zakładaniem firmy
(a dokładniej 80 proc. udokumentowanych wydatków na
pomoc prawną, konsultacje,
doradztwo, nie więcej jednak niż
wartość przeciętnego wynagrodzenia).
O uwzględnieniu lub odmowie
uwzględnienia wniosku starosta
powiadamia bezrobotnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od
dnia złożenia wniosku i innych
niezbędnych do jego rozpatrzenia
dokumentów.
Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności
gospodarczej jest dokonywane na
podstawie umowy zawartej na
piśmie i spełnienia przez bezrobotnego warunków w niej określonych.
Specjalne pożyczki oferowane są

także młodym bezrobotnym
w ramach Programu "Pierwsza
Praca". Udzielane są ze środków
Ministerstwa Gospodarki i Pracy
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i lokalne fundusze pożyczkowe.
Pożyczkę w ramach Programu
"Pierwsza Praca" może otrzymać:
* młody bezrobotny - czyli osoba
bezrobotna do 25 roku życia oraz
osoba bezrobotna legitymująca się
dyplomem wyższej uczelni do 27
roku życia, pragnąca rozpocząć
działalność gospodarczą na własny rachunek,
* grupa młodych bezrobotnych,
którzy wspólnie chcą założyć
firmę,
* pracodawca, który zdecyduje się
utworzyć nowe miejsce pracy dla
bezrobotnego.
Pożyczka przeznaczona jest na
finansowanie kosztów realizacji
przedstawionego przez młodego
bezrobotnego planu rozpoczęcia
działalności lub na tworzenie
nowego miejsca pracy; w szczególności zaś na zakup wyposażenia technicznego czy dostosowania pomieszczeń
Warunkiem uruchomienia pożyczki jest zawarcie umowy z bankiem oraz zarejestrowanie przez
młodego bezrobotnego działalności gospodarczej, a w przypadku przedsiębiorcy ubiegającego się o pożyczkę z racji
zatrudnienia młodego bezrobotnego - zawarcie z nim umowy
o pracę na okres co najmniej równy
okresowi spłaty przyznanej pożyczki. Spłata pożyczki powinna
nastąpić w ciągu 36 miesięcy. Na
wniosek pożyczkobiorcy bank
może odroczyć spłatę rat na 6
miesięcy. Oprocentowanie jest
zmienne i wynosi obecnie 0,75
proc. stopy redyskonta weksli
przyjmowanych przez NBP. BGK
oraz lokalne fundusze

pożyczkowe pobierają
jednorazową prowizję od
udzielonej pożyczki, która wynosi
1 proc. pożyczonej kwoty.
Maksymalna wysokość pożyczki
dla młodego bezrobotnego i warunki jej spłaty:
* wysokość udzielonej pożyczki na
jednego młodego bezrobotnego
nie może przekroczyć 40 tys. zł,
* pożyczka może być udzielona na
okres do 36 miesięcy z możliwością karencji spłaty do 6 miesięcy,
* oprocentowanie pożyczki wynosi
0,75 proc. stopy redyskonta weksli
przyjmowanych przez NBP (oprocentowanie zmienne),
* Bank Gospodarstwa Krajowego
pobiera jednorazową prowizję od
kwoty udzielonej pożyczki w
wysokości 1 proc.,
* pożyczka jest spłacana w miesięcznych ratach.
Istnieje również inna forma finansowej pomocy dla osób
bezrobotnych chcących rozpocząć
działalność gospodarczą: niskooprocentowane pożyczki z instytucji wsparcia biznesowego takich
jak Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw SA,
Fundusz Górnośląski SA, Inicjatywa Mikro, czy też Górnośląska
Agencja Rozwoju Regionalnego
SA, spełniająca w woj. śląskim rolę
Regionalnej Instytucji Finansującej. Wkrótce osoby, które chcą po
raz pierwszy zarejestrować swoją
firmę, będą mogły skorzystać ze
środków, które oferuje Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego w działaniu
2.5 Promocja Przedsiębiorczości.
Bogdan Wołowczyk
Biuro Promowania
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Porady prawne
W zakresie swoich zadań Zespół Prawny Wojewódzkiego Urzędu Pracy
prowadzi raz w tygodniu bezpłatne poradnictwo prawne. Porady te
udzielane są w każdy czwartek pomiędzy godziną 12 a 15.

Porady prawne udzielane w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
cieszą się coraz większym
zainteresowaniem. Obecnie
korzysta z nich około 50 osób
miesięcznie.Zespół Prawny
Wojewódzkiego Urzędu Pracy
udziela bezpłatnych porad raz
w tygodniu w każdy czwartek
pomiędzy godziną 12 a 15.
Większość porad prawnych
udzielana jest telefonicznie, pod
numerem telefonu:
(32) 207 78 98, jednak w bardziej
skomplikowanych sprawach,
gdzie wymagane jest zapoznanie się udzielających porady
z dokumentacją związaną ze
sprawą, może być niezbędne
osobiste stawiennictwo. Interesanci odwiedzający Wojewódzki
Urząd Pracy, mieszczący się
przy ulicy Powstańców 41a
w Katowicach najczęściej pytają
o zagadnienia związane głównie
z regulacjami zamieszczonymi
w Kodeksie Pracy, w szczególności problematyką stosunku
pracy, jego nawiązywania i rozwiązywania, różnic pomiędzy
stosunkiem pracy, a tzw."zatrudnieniem niepracowniczym".
Znaczna część pytań dotyczy
także instytucji prawnych
wprowadzonych ustawą z dnia
20 kwietnia 2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dziennik Ustaw z 2004r.,
nr 99, poz. 1001 z późniejszymi
zmianami) oraz pojawiających
się w związku z ich stosowaniem
problemów i kwestii wymagających wyjaśnień, jak na przykład
warunków i zasad nabywania
statusu bezrobotnego. Pytania
dotyczą wyłączeń podmiotowych
wynikających z ustawowej
definicji "bezrobotnego",
warunków jakie musi spełnić
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osoba rejestrująca się jako
bezrobotny, aby otrzymać
zasiłek, możliwości uzyskiwania
przez bezrobotnego przychodów
pieniężnych poza zasiłkiem,
innych świadczeń dla
bezrobotnych, ich wysokości
oraz okresu pobierania, a także
możliwości uczestnictwa w szkoleniach finansowanych z Funduszu Pracy. Duże zainteresowanie budzi możliwość zwrotu
kosztów przejazdu do miejsca
pracy poza miejscem stałego
zamieszkania, a nawet w wypadkach szczególnych zwrotu
kosztów zakwaterowania z Funduszu Pracy osobom skierowanym przez powiatowe urzędy
pracy na szkolenia, staże,
przygotowanie zawodowe.
Zainteresowanie budzą także
kwestie związane z innymi
formami pomocy, jak refundacją
kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla
osoby bezrobotnej, a także
refundacją kosztów pomocy
prawnej, konsultacji i doradztwa.
Nierzadko pojawiają się zapytania z pogranicza innych
gałęzi prawa, jak chociażby
kwestie zakładania spółdzielni
socjalnych, krajowego i międzynarodowego pośrednictwa pracy,
zawierania umów z pracodawcą
zagranicznym. Zgłaszają się
także pracodawcy zainteresowani refundacją składek na
ubezpieczenie społeczne z tytułu
zatrudnienia osoby bezrobotnej.
Wiele wątpliwości budzą uregulowania ustawy o szczególnych
zasadach rozwiązywania
z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn niedotyczących
pracowników (zwanej ustawą
o zwolnieniach zbiorowych),
a także kwestie zatrudniania

pracowników tymczasowych i zatrudniania pracowników "na zastępstwo".
Zespół Prawny spotyka się również z podstawowymi pytaniami
z zakresu procedury cywilnej,
w wypadkach kiedy doszło do
sporu z pracodawcą. Poradnictwo to ma charakter wyłącznie
informacyjny, ma na celu przybliżenie potencjalnemu pracownikowi jego praw i obowiązków,
a także sposobów ich obrony.
Teksty aktów prawnych są
powszechnie dostępne zarówno
na stronach internetowych Sejmu
RP (http://isip.sejm.gov.pl), jak
również w Bibliotece Śląskiej
w formie zbioru Dzienników
Ustaw.
Pracownicy Zespołu Prawnego
udzielający porad, pomimo
licznych próśb, nie mogą jednak
dokonywać żadnych czynności
na rzecz petentów. Nie redagują
dla nich pism w postępowaniach
sądowych i administracyjnych,
nie formułują aktów statutowych,
nie przyjmują skarg i wniosków
dotyczących działalności organów zatrudnienia. W tych kwestiach zainteresowani zawsze
zostają skierowani w miejsce
gdzie mogą bezpłatnie, fachowo
i rzetelnie uzyskać pomoc w przedmiotowej kwestii. Bez względu
na to jednak czy przedstawiony
problem znajduje się w zakresie
działalności Zespołu Prawnego,
żadna z osób szukających
pomocy nie zostaje pozostawiona samej sobie.
Agnieszka Kornacka
Maciej Niwiński
Zespół Prawny
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Sytuacja na śląskim rynku
pracy w pierwszych
miesiącach 2005 r.
Sytuację na regionalnym rynku pracy
w pierwszych miesiącach bieżącego
roku ocenić należy pozytywnie. Co
prawda w styczniu 2005 r. w porównaniu do grudnia 2004r. zanotowano wzrost zarejestrowanych
bezrobotnych, ich liczba powiększyła
się o blisko 9 tys. osób. Trzeba jednak
pamiętać, że rok wcześniej w analogicznym miesiącu skala wzrostu była
znacznie większa (o 13,5 tys. osób).
Według stanu na koniec marca 2005 r.
w powiatowych urzędach pracy województwa śląskiego zarejestrowanych
było 315,0 tys. osób. Od stycznia br.
liczba bezrobotnych spadła o 3,7 tys.
osób, w odniesieniu do marca 2004 r.
liczba pozostających bez zatrudnienia
obniżyła się aż o 25,0 tys. osób.
Należy pamiętać, że od momentu
powstania województwa śląskiego
początek roku zawsze przynosił
pogorszenie sytuacji na rynku pracy.
Polskie i śląskie bezrobocie cechuje
bowiem cykliczność, polegająca na
wzrastającej liczbie zarejestrowanych
w miesiącach jesienno - zimowych
(głównie od listopada do lutego) oraz
malejącym natężeniu w miesiącach
wiosenno - letnich. Wynika to z sezonowości zatrudnienia w niektórych
sekcjach, głównie w budownictwie,
rolnictwie i turystyce. Na podkreślenie
zasługuje fakt, że do marca 2004 roku
śląskie bezrobocie niezmiennie rosło.
Tym bardziej cieszy odwrócenie
tendencji, obserwowane w ubiegłym
i bieżącym roku.
Z szacunkowych danych pozyskanych przez Wojewódzki Urząd Pracy

wynika, że w kwietniu br. stan
bezrobocia rejestrowanego nadal
będzie się obniżał.
Tradycyjnie największa liczba bezrobotnych rekrutowała się z dużych
ośrodków miejskich: Sosnowca (19,5
tys. bezrobotnych), Częstochowy
(19,0 tys.), Bytomia (17,3 tys.) i Katowic (15,7 tys.). Najmniej bezrobotnych notowano w powiatach bieruńsko-lędzińskim (2,8 tys.), rybnickim
(3,5 tys.) oraz lublinieckim (3,8 tys.).
Analiza liczby zaewidencjonowanych
w układzie podregionów wykazuje, że
w końcu marca br. zdecydowana
większość bezrobotnych (202,7 tys.)
mieszkała w podregionie centralnym.
W podregionie częstochowskim zaewidencjonowanych było 41,2 tys.
osób, w rybnicko-jastrzębskim 36,4
tys. bezrobotnych zaś w bielskim 34,7
tys. osób.
Na koniec marca br. natężenie
zjawiska (mierzone wysokością stopy
bezrobocia) było niższe od przeciętnego w kraju i wynosiło 17,0%
(Polska 19,3%). W stosunku do
marca 2004 r. wysokość stopy w regionie spadła o 1,2 punktu procentowego. Najwyższą stopę bezrobocia
notowano w Świętochłowicach
(28,5%) i Siemianowicach Śl. (27,8%).
Miastem, w którym wysokość stopy
osiągnęła wartość najniższą (7,9%)
jak zwykle były Katowice.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że
w większości polskich województw
stopa bezrobocia jest wyższa od
notowanej na Śląsku.1

Na silnie zurbanizowanym Śląsku
wśród pozostających w rejestrach
zdecydowanie dominują mieszkańcy
miast, którzy w końcu I kwartału 2005 r.
stanowili ponad 82 proc. bezrobotnych.
Bezrobocie agrarne dotyka przede
wszystkim mieszkańców subregionu
południowego oraz północnego. I tak
wśród bezrobotnych zarejestrowanych
w bielskim blisko połowa bezrobotnych (48,2%.) mieszka na wsi.
W podregionie częstochowskim analogiczny wskaźnik wynosi ok. 38 proc.
Dla porównania w centralnym śląskim
tylko co 11. bezrobotny mieszka na wsi
(ok. 9 proc).
W końcu marca br. wskaźnik zarejestrowanych bezrobotnych niepełnosprawnych był relatywnie wysoki i wynosił 3,0% - 9,5 tys. osób. Oprócz
inwalidów ze statusem bezrobotnego
dodatkowo w urzędach pracy zaewidencjonowanych było 4,2 tys. niepełnosprawnych poszukujących pracy
i nie pozostających w zatrudnieniu (są
to głównie inwalidzi pobierający świadczenia rentowe i pragnący podjąć
pracę).
Prawo do zasiłku dla bezrobotnych
posiadało 11,7% ogółu zarejestrowanych (36,8 tys. osób). Procentowy
udział bezrobotnych uprawnionych do
tego świadczenia ciągle spada, rok
wcześniej (marzec 2004 r.) zasiłek dla
bezrobotnych pobierało 12,5% ogółu
zaewidencjonowanych (42,5 tys.
osób).
Analizy rynku pracy niezmiennie
potwierdzają tezę o trudnej sytuacji
zatrudnieniowej kobiet. W końcu
marca br. na Śląsku zarejestrowanych
było 171,3 tys. kobiet, co stanowiło
54,4% ogółu śląskich bezrobotnych.
Sytuacja podregionów w opisywanym
aspekcie była zróżnicowana, co
ilustrują dane zawarte w tabeli.

1

źródło: www.stat.gov.pl

Utrzymującą się niekorzystną cechą
śląskiego bezrobocia jest niski poziom
wykształcenia zarejestrowanych.
Niezmiennie najliczniejszą grupę
stanowią osoby z wykształceniem
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zasadniczym zawodowym oraz
gimnazjalnym i poniżej gimnazjalnego, których udział w ogólnej
liczbie bezrobotnych w końcu I kwartału 2005 r. wynosił blisko 67 proc.
Bezrobotni z wykształceniem średnim
stanowią 28,2% bezrobotnych.
Najmniej liczna (w końcu I kwartału br.
15,6 tys. osób) jest zbiorowość bezrobotnych legitymujących się wykształceniem wyższym. W odniesieniu do
sytuacji z końca I kwartału 2004 r. jest
to jedyna subpopulacja (wyodrębPodstawowe dane dotyczące bezrobocia śląskich kobiet wg podregionów
Stan z 31 marca 2005r.

zilustrowano na wykresie.
W I kwartale 2005 r. w stosunku do
analogicznego okresu ubiegłego rokurosła wyłącznie liczebność bezrobotnych z przedziałów wiekowych
powyżej 45 roku życia. Według stanu
na 31 marca br. na Śląsku zarejestrowanych było 88,5 tys. bezrobotnych, którzy ukończyli 45 lat (o 3
tys. więcej niż rok wcześniej).

niona ze względu na poziom wykształcenia), której liczebność nieznacznie
wzrosła.
W strukturze wieku połowa zarejestrowanych to osoby młode, do
34 roku życia 50,7%. Bez względu na
przyjęty okres porównawczy największe redukcje liczby bezrobotnych
obserwowane są w najmłodszej
grupie wiekowej (18-24 lat). W końcu
marca br. liczebność zbiorowości
bezrobotnych w wieku od 18 do 24 lat
wyniosła 72,0 tys. osób co stanowiło
blisko 23 proc. ogółu śląskich
bezrobotnych. W odniesieniu do
sytuacji sprzed roku liczebność tej
kategorii zarejestrowanych spadła aż
o 15 tys. osób (przypomnijmy, że w
tym samym czasie liczba ogółu
bezrobotnych zmniejszyła się o 25
tys.). Przyczyny radykalnej poprawy
na rynku pracy najmłodszych bezrobotnych są złożone. Do najważniejszych zaliczyć należy aktywne
działania urzędów pracy, upowszechnianie szkolnictwa wyższego (przedłużanie okresu nauki), czynniki
demograficzne.

2

Analizując sytuację według stanu na
koniec marca br. stwierdziliśmy, że
w poszczególnych podregionach
udział młodzieży w wieku 18-24 lat
wśród ogółu zarejestrowanych był
zróżnicowany i wahał się od 19,2%
(podregion częstochowski) do 30,1%
(w rybnicko - jastrzębskim).
Jeżeli chodzi o liczby bezwzględne, to
najwięcej młodych zarejestrowanych
było w centralnym śląskim (45,3 tys.
osób w wieku 18-24 lat). Sytuację
podregionów w opisywanym aspekcie

oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy
łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat
3
oznacza to bezrobotnego, który w roku kalendarzowym zastosowania wobec
niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 50 lat życia
4
oznacza to bezrobotnego o wykształceniu gimnazjalnym lub niższym oraz
nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania zawodu;
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Zdecydowana większość bezrobotnych 73,8% - pracowała przed
nabyciem statusu. Wśród poprzednio
pracujących (232,4 tys. osób)
najliczniejsza była grupa legitymująca
się stażem pracy 10-20 lat - 22,9%.
Wysoki był procentowy udział osób o
krótkim (od 1 do 5 lat) stażu pracy 22,0%. Bezrobotni legitymujący się
stażem pracy do 1 roku to 18,7%, zaś
osoby o stażu od 5 do 10 lat - 18,0%
zarejestrowanych bezrobotnych
poprzednio pracujących. Najmniej
liczne były populacje o stażu pracy od
20 do 30 lat - 16,2% oraz powyżej 30 lat
- 2,1%.
Począwszy od 1 stycznia 2005 r.

statystyka bezrobocia rejestrowanego
sporządzana jest na zmodyfikowanych
drukach sprawozdawczych, które dają
możliwość wyszczególnienia nowych
kategorii bezrobotnych. W końcu
marca br. wśród ogółu bezrobotnych
na Śląsku:

RYNEK PRACY
Płynność bezrobocia w I kwartale 2004 i 2005 roku

Liczba bezrobotnych podejmujących
zatrudnienie niesubsydiowane
ukształtowała się na poziomie
ubiegłego roku.
Punkt ciężkości pomocy publicznej
został przeniesiony w obszar rekwalifikacji: rośnie liczba bezrobotnych
rozpoczynających staże i szkolenia.
W I kwartale br. pracodawcy zgłosili
rekordową (jak na miesiące zimowe)
liczbę propozycji zatrudnienia - 24,0
tys. (rok wcześniej 19,1 tys. ofert).
Należy przypomnieć, że publicznym
służbom zatrudnienia udaje się pozyskać ok. 20 - 30 proc. ogółu ofert
pojawiających się na rynku.
Z szacunków dokonanych w WUP
wynika, że potencjał pracujących
w regionie rośnie.
W końcu marca br. w całej gospodarce
narodowej województwa pracowało
ok. 1537,9 tys. osób tzn. o ok. 9,7 tys.
więcej niż w końcu marca ub. roku
i o ok. 4,1 tys. więcej niż w końcu
grudnia 2004 r.

na Śląsku:
- około 64 proc. (203,1 tys. osób)
pozostawało bez pracy ponad 12
miesięcy 2 . Wśród tej grupy
bezrobotnych udział kobiet wynosił
57,6% (117,0 tys.),
- 51,6 tys. osób (16,4% ogółu
bezrobotnych) ukończyło 50 rok
życia3,
- ponad 60 tys. osób (19,1%) to bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych4. W tej grupie zaewidencjonowanych kobiety stanowiły
53,8%,
- 11,1 tys. samotnie wychowywało
co najmniej jedno dziecko do lat 7.
Samotni rodzice (w 92 proc. były to
kobiety) tylko sporadycznie
posiadali prawo do zasiłku dla
bezrobotnych, świadczenie o
którym mowa otrzymywał co 18.
z nich (5,5%).

Znacznie zmniejszyła się liczba
bezrobotnych kierowanych do robót
publicznych oraz rozpoczynających
prace interwencyjne.
Cieszy fakt rosnącej liczby udzielanych dotacji na podjęcie działalności
gospodarczej oraz tworzenie stanowisk refundowanych ze środków
Funduszu Pracy (zgodnie z art. 46
ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy).

Do końca II kwartału są duże szanse
na obniżenie liczby bezrobotnych
poniżej psychologicznej granicy 300
tys. Optymizm wynika z sezonowości
zjawiska oraz planowanego wdrożenia dwóch nowych instrumentów
łagodzących skutki bezrobocia: ulgi
aktywizacyjnej i wprowadzenia prac
społecznie użytecznych. Stymulatorem poprawy są też przyjęcia do
pracy w śląskich kopalniach.
Barbara Kubica
Obserwatorium Rynku Pracy

Zgodnie z zapisami ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
wyżej wymienione kategorie bezrobotnych zaliczane są do "osób
będących w szczególnej sytuacji na
rynku pracy".
W odniesieniu do sytuacji sprzed
roku, pierwszy kwartał 2005 r. charakteryzował się redukcją wielkości
"napływu" oraz rosnącą liczbą
wyłączeń (tzw. odpływ).
Analizując składniki "odpływu"
widzimy wyraźnie, że w bieżącym
roku ograniczony został dostęp do
zatrudnienia subsydiowanego. ę
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