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1. Poziom i stopa bezrobocia
Na koniec 2010 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Ostrołęce wynosiła 9 405 osób (4 969 kobiet i 4 436 mężczyzn) i była wyższa od liczby
zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2009 roku o 763 osoby tj. 8,12 %.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec poszczególnych miesięcy 2010 roku
przedstawiała się następująco:
- styczeń
- 9 323 osoby
(w tym: 4 793 kobiety)
- luty
- 9 309 osób
(w tym: 4 908 kobiet)
- marzec
- 9 618 osób
(w tym: 4 860 kobiet)
- kwiecień
- 9 237 osób
(w tym: 4 587 kobiet)
- maj
- 8 674 osoby
(w tym: 4 405 kobiet)
- czerwiec
- 8 265 osób
(w tym: 4 222 kobiety)
- lipiec
- 8 043 osoby
(w tym: 4 163 kobiety)
- sierpień
- 7 989 osób
(w tym: 4 214 kobiet)
- wrzesień
- 8 139 osób
(w tym: 4 311 kobiet)
- październik
- 8 639 osób
(w tym: 4 620 kobiet)
- listopad
- 8 839 osób
(w tym: 4 729 kobiet)
- grudzień
- 9 405 osób
(w tym: 4 969 kobiet)

Na koniec 2010 roku w ewidencji osób poszukujących pracy (nie posiadających statusu
osoby bezrobotnej) zarejestrowanych było 140 osób ( 55 kobiet) w tym 71 osób (26 kobiet)
z orzeczeniem o niepełnosprawności, nie pozostających w zatrudnieniu.
Stopa bezrobocia w powiatach wynosiła:

Stan na koniec grudnia
2001 roku
2002 roku
2003 roku
2004 roku
2005 roku
2006 roku
2007 roku
2008 roku
2009 roku
2010 roku

miasto Ostrołęka

powiat ostrołęcki

21,8 %
23,4 %
23,0 %
22,9 %
22,2 %
20,4 %
17,0 %
14,0 %
14,9 %
15,5 %

19,1 %
19,4 %
19,4 %
25,1 %
23,9 %
21,7 %
19,0 %
12,8 %
16,0 %
17,3 %

1.1 Bezrobotni na wsi
Na koniec grudnia 2010 roku zarejestrowane było 5 237 osób (2 704 kobiety) zamieszkałych
na wsi w tym 246 osób posiadających gospodarstwo rolne. Stanowiły one 55,68 % ogółu
zarejestrowanych bezrobotnych. W porównaniu ze stanem na koniec 2009 roku liczba
bezrobotnych zamieszkałych na wsi zwiększyła się o 487 osób.
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1.2 Zmiany w poziomie bezrobocia.
W roku 2010 zarejestrowało się 10 609 osób ( 5 379 kobiet ) tj. o 345 osób mniej niż w roku
2009.
Wśród zarejestrowanych w tym okresie po raz pierwszy status osoby bezrobotnej uzyskało
2 428 osób tj. 22,8 % ogólnej liczby zarejestrowanych w tym roku.
Po raz kolejny zarejestrowało się 8 181 osób tj. 77,1 % ogółu zarejestrowanych w tym roku.
Po zakończeniu wykonywania prac interwencyjnych do rejestracji powróciło 211 osób (165
kobiet), robót publicznych - 336 osób ( 218 kobiet), po odbyciu stażu – 1 687 osób ( 1 298
kobiet), po szkoleniu – 192 osoby ( 94 kobiety).

Z ewidencji bezrobotnych w 2010 roku wyłączono – 9 846 osób ( 4 924 kobiety) w tym
z powodu podjęcia pracy wyłączono – 3 985 osób (1 960 kobiet) tj. 40,4 % ogółu
wyłączonych, a z powodu nie potwierdzenia gotowości do pracy – 2 667 osób (901 kobiet)
tj .27,0 % ogółu wyłączonych z ewidencji w 2010 roku.

1.3 Struktura bezrobotnych
1.3.1 Kobiety
Na koniec 2010 roku liczba bezrobotnych kobiet wynosiła 4 969 i stanowiła 52,8 % ogółu
bezrobotnych.
W porównaniu ze stanem na koniec 2009 roku liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się
o 455.
Wśród bezrobotnych kobiet 3 497 ( 70,3 %) pracowało przed uzyskaniem statusu osoby
bezrobotnej, 18 kobiet objęły zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Z prawem do zasiłku zarejestrowanych było 538 kobiet (10,8 %) ogólnej liczby
zarejestrowanych kobiet.

1.3.2 Osoby w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki.
W końcu 2010 roku zarejestrowało się 635 osób ( 327 kobiet) pozostających w okresie do
12 miesięcy od dnia ukończenia nauki.
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1.3.3 Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy to wyodrębniona kategoria bezrobotnych,
w stosunku do których przede wszystkim mogą być stosowane działania aktywizujące
określone ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004
roku.
Do kategorii tej zakwalifikowane zostały osoby bezrobotne:
- do 25 roku życia
- które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia
- długotrwale bezrobotne
- kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
- powyżej 50 roku życia
- bez kwalifikacji zawodowych
- bez doświadczenia zawodowego
- bez wykształcenia średniego
- samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia
- które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia
- niepełnosprawne

Na koniec grudnia 2010 roku pośród osób znajdujących się w szczególnej sytuacji
na rynku pracy:
największe grupy stanowiły osoby:
- bez wykształcenia średniego ( 4 671 osób ) 49,6 % ogółu bezrobotnych,
- długotrwale bezrobotne ( 4 640 osób) 49,3 % ogółu bezrobotnych ;
- bez doświadczenia zawodowego ( 3.037 osób ) 32,2 % ogółu bezrobotnych ;
- do 25 roku życia ( 2 529 osób ) 26,8 % ogółu bezrobotnych ;
- bez kwalifikacji zawodowych (1 725 osób) 18,3 % ogółu bezrobotnych ;
- powyżej 50 roku życia ( 1 659 osób ) 17,6 % ogółu bezrobotnych ;
- kobiety, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka ( 1 045 osób) 11,1% ogółu
bezrobotnych ;
mniej liczne grupy stanowiły osoby:
- samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia ( 505 osób)
5,3 % ogółu bezrobotnych ;
- niepełnosprawne (258 osób ) 2,7 % ogółu bezrobotnych;
- które ukończyły szkołę wyższą do 27 roku życia ( 151 osób) 1,6 % ogółu
bezrobotnych
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1.3.4 Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy
W 2010 roku zarejestrowało się 65 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Na koniec grudnia 2010 roku liczba bezrobotnych zwolnionych w ramach tzw. zwolnień
grupowych wynosiła ogółem 50 osób (20 kobiet).

1.3.5 Bezrobotni z prawem do zasiłku

Na koniec 2010 roku w ewidencji zarejestrowanych było 1 150 osób ( 538 kobiet) z prawem
do zasiłku. Stanowiły one 12,2 % ogółu bezrobotnych.
Prawo do zasiłku posiadało:
• 575 osób ( 254 kobiety) zamieszkałych na wsi
• 23 osoby (12 kobiet) w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
• 127 osób ( 30 kobiet ) do 25 roku życia
• 11 osób (5 kobiet), które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
• 36 osób ( 29 kobiet ) długotrwale bezrobotnych
• 30 kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka
• 347 osób (144 kobiety) powyżej 50 roku życia
• 131 osób ( 56 kobiet) bez kwalifikacji zawodowych
• 2 osoby ( 1 kobieta ) bez doświadczenia zawodowego
• 557 osób ( 187 kobiet) bez wykształcenia średniego
• 38 osób ( 32 kobiety) samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku
życia
• 33 osoby ( 19 kobiet ) niepełnosprawnych.
W porównaniu ze stanem na koniec 2009 roku ogólna liczba bezrobotnych z prawem do
zasiłku zmniejszyła się o 527 osób.

1.3.6 Bezrobotni dotychczas nie pracujący
Na koniec 2010 roku w ewidencji zarejestrowane było 2 490 osób uprzednio nie
pracujących. W porównaniu ze stanem na koniec grudnia 2009 roku liczba osób w tej
grupie zwiększyła się o 304 osoby.
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1.4. Pośrednictwo pracy, poradnictwo i doradztwo zawodowe
Pośrednictwo pracy polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym i innym osobom
poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom
w znalezieniu odpowiednich pracowników.

1.4.1 Oferty pracy
W 2010 roku do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 3 269 ofert pracy.
Pośrednicy pracy w wyniku 197 wizyt pozyskali do współpracy 230 nowych
pracodawców i 624 niesubsydiowane miejsca pracy.
1.4.2 Poradnictwo i doradztwo zawodowe
W ramach poradnictwa zawodowego klienci Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce
obejmowani byli poradnictwem indywidualnym oraz grupowym w formie zajęć
aktywizacyjnych, a także informacją zawodową.
Doradcy zawodowi świadczyli pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca
zatrudnienia a pracodawcom w doborze kandydatów do pracy. Udzielali informacji
o sytuacji na rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia.
Z zakresu usług poradnictwa zawodowego w 2010 roku skorzystało 2 510 osób.
W tym : w formie porady indywidualnej 841 osób, w formie porady grypowej 22 osoby.
Z grupowej informacji zawodowej skorzystały 292 osoby.
Ponadto doradcy zawodowi cyklicznie odwiedzali pensjonariuszy Aresztu Śledczego
w Ostrołęce i Oddziału Zewnętrznego w Przytułach Starych kończących odbywanie kary w
celu zaktywizowania ich zawodowo.
W 2010 roku przeprowadzono 5 spotkań grupowych z 37 osadzonymi.
Doradcy zawodowi brali również udział w targach pracy i edukacyjnych, konferencjach
dotyczących partnerstwa lokalnego oraz zagadnień rynku pracy, promując usługi
Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce.
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1.5 WYDATKI FUNDUSZU PRACY - ogółem

W 2010 roku z Funduszu Pracy wydatkowano ogółem 38 051 295 zł, w tym na:
- zasiłki dla bezrobotnych, które wynosiły

11 137 563 zł

tj. 29,3 %

- pozostałe wydatki fakultatywne

840 410 zł

tj. 2,2 %

- Instrumenty rynku pracy nielimitowane

210 453 zł

tj. 0,6 %

Wydatki na finansowanie usług i instrumentów rynku pracy wyniosły 25 862 869 zł co
stanowiło 67,96 % wydatków ogółem, w tym na:

- szkolenie bezrobotnych , finansowanie kosztów

452 361 zł

studiów podyplomowych i wypłata stypendium

- refundacje wynagrodzeń i składek

tj. 1,75 % wydatków
na aktywne formy

2 493 604 zł

na ubezpieczenie społeczne osób

tj. 9,64 % wydatków
na aktywne formy

zatrudnionych w ramach prac
interwencyjnych

- refundacje wynagrodzeń i składek

3 153 765 zł

na ubezpieczenie społeczne osób

tj. 12,19 % wydatków
na aktywne formy

zatrudnionych w ramach robót
publicznych

- staże u pracodawcy

12 739 613 zł

tj. 49,26 % wydatków
na aktywne formy

- jednorazowe środki dla bezrobotnych

5 411 915 zł

na podjęcie działalności gospodarczej

tj. 20,93 % wydatków
na aktywne formy

- inne wydatki KRUS / opieka/ badania

19 798 zł

tj. 0,07 % wydatków
na aktywne formy

- prace społecznie-użyteczne

46 198 zł

tj. 0,18 % wydatków
na aktywne formy

- wyposażenie i doposażenie stanowisk

1 545 615 zł

pracy

tj. 5,98 % wydatków
na aktywne formy
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1.5.1

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu realizowane w oparciu o

środki Funduszu Pracy.

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce prowadzi działania na rzecz łagodzenia skutków
bezrobocia na lokalnym rynku pracy m. in. poprzez aktywne programy przeciwdziałania
bezrobociu bezpośrednio powiązane z Funduszem Pracy.
Aktywne programy rynku pracy są działaniami fakultatywnymi realizowanymi w
oparciu o otrzymany limit Funduszu Pracy.
Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2010r. w oparciu o
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie algorytmu ustalania kwot
środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie /Dz. U. Nr 123, poz. 1019/
ustalono kwotę środków Funduszu Pracy w wysokości: 13.251,2 tys. zł na finansowanie
aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej (zgodnie z podziałem dokonanym przez Samorząd
Województwa wg kryteriów określonych przez Sejmik Województwa). Następnie decyzją
Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dniu 17 maja 2010r. zostały przyznane z Rezerwy
Ministra na wniosek Marszałka Województwa dodatkowe środki Funduszu Pracy tj.na
realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową, tj. na programy
związane z aktywizacją bezrobotnych na terenach na których miały miejsce klęski żywiołowe
oraz inne zdarzenia nieprzewidywalne w oparciu o złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Warszawie wniosek, w kwocie 8.000,0 tyś. zł.
Zgodnie z wnioskiem Marszałka Województwa Mazowieckiego w dniu 25 maja 2010 r.
zostały przyznane dodatkowe środki Funduszu Pracy w kwocie: 4.612,5 tys. zł na
finansowanie

w

2010r.

projektu

systemowego

współfinansowanego

ze

środków

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
Tym samym łączny limit środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na aktywizację
lokalnego rynku pracy na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił: 25.863,7 tys. zł.
Podział limitu środków Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu był
opiniowany przez Powiatową Radę Zatrudnienia.
Z przyznanych środków na dzień 31 grudnia 2010r. wydatkowano kwotę: 25 862 869 zł tj.
100 % limitu. Szczegółowy podział środków Funduszu Pracy i ich wydatkowanie na aktywne
formy przeciwdziałania bezrobociu przedstawia załącznik nr 1.
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W 2010r. aktywizacją w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu objęto 3 017
osób, w tym 1 848 osób zamieszkałych na terenie powiatu ostrołęckiego. Tym samym w
2010r. w różnych aktywnych programach przeciwdziałania bezrobociu uczestniczyły ogółem
4 043 osoby bezrobotne ( 1 026 osób kontynuujących program z 2009r.).

Osoby bezrobotne korzystały z takich subsydiowanych aktywnych form jak:
− szkolenia / studia podyplomowe 211 osób
− prace interwencyjne 635 osób
− roboty publiczne 395 osób
− staże 2 333 osoby
− jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 303 osoby
− prace społecznie-użyteczne 55 osób
− wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy 111 osób.

1. Szkolenia
W 2010 roku szkoleniem objęto 193 osoby bezrobotne (w tym 95 osób z powiatu
ostrołęckiego). 2 osoby kontynuowały szkolenie rozpoczęte w 2009r.
Zorganizowano szkolenia grupowe, w których udział wzięły 154 osoby oraz szkolenia
indywidualne dla 39 osób.
Szkolenia grupowe organizowane były w niżej wymienionych zakresach tematycznych:
− obsługa kasy fiskalnej oraz system HACCP,
− obsługa sprzętu ciężkiego – operator koparko – ładowarki kl. III,
− umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
− stylizacja paznokci,
− wizaż i stylizacja,
− glazurnik,
− ABC przedsiębiorczości,
− klasyfikacja wstępna przyśpieszona dla prawa jazdy kat.C, C + E.
Szkolenia indywidualne organizowane były w niżej wymienionych zakresach tematycznych:
-

szkolenia specjalistyczne dla uprawnionych diagnostów,

-

klasyfikacja wstępna dla prawa jazdy kat.D,

-

kurs barmański I stopnia,

-

kurs ochrony osób i mienia I stopnia,
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-

kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i elektrodami
otulonymi,

-

kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi i czołowymi metodą TIG oraz
spoinami czołowymi blach metodą MAG – uprawnienia UTD,

-

operator koparko – ładowarki kl. III,

-

operator równiarki ( 1 ALG ),

-

operator koparki,

-

pomoc stomatologiczna,

-

prawo jazdy kat.C + E,

-

kurs podstawowy kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu
rzeczy,

-

kurs dokształcający kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu
osób,

-

podstawy kosztorysowania w programie NORMA,

-

intensywny kurs kadry i płace,

-

AUDATEX komputerowa kalkulacja szkód,

-

kurs trenera osobistego,

-

fundusze unijne,

-

instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością „ hipoterapia’’.

Spośród osób uczestniczących w szkoleniu, na dzień 31.12.2010r. 189 osób ukończyło
szkolenie a zatrudnienie podjęło 66 osób , tj. 35 %.
Finansowano również koszty studiów podyplomowych oraz wypłacono stypendia za okres
studiów podyplomowych 16 osobom bezrobotnym. Łącznie na szkolenia i studia
podyplomowe wydatkowano kwotę 452 361 zł tj. 1,75 % wydatków na aktywne formy.

2. Prace interwencyjne
W 2010 roku zawarto 181 umów z pracodawcami, w ramach których zorganizowano
298 nowych miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych. W pracach interwencyjnych
uczestniczyło 315 nowoskierowanych bezrobotnych (188 osób zamieszkałych na terenie
powiatu ostrołęckiego ) oraz 320 osób kontynuujących pracę z 2009r.
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Spośród 331 osób, które zakończyły wykonywanie tych prac zatrudnienie znalazły
193 osoby, tj. 58 %.
Bezrobotni pracowali najczęściej na stanowiskach takich jak:
− sprzedawca,
− sprzedawca-kasjer,
− robotnik gospodarczy,
− pracownik administracyjno-biurowy,
− sprzątaczka,
Na prace interwencyjne wydatkowano kwotę 2 493 604 zł tj. 9,64 % wydatków na
aktywne formy.

3. Roboty publiczne.
W 2010 roku zawarto 42 umowy z pracodawcami, w ramach których zorganizowano
319 nowych miejsc pracy w ramach robót publicznych. W ramach tych prac zatrudnienie
znalazło 320 osób bezrobotnych ( 310 osób z terenu powiatu ostrołęckiego). Zatrudnienie
z 2009 r. kontynuowało 75 osób. Spośród 359 osób, które zakończyły wykonywanie tych prac
zatrudnienia znalazły 123 osoby tj. 34 %.
Bezrobotni pracowali najczęściej na stanowiskach robotników gospodarczych i pracowników
fizycznych.
Na roboty publiczne wydatkowano kwotę 3 153 765 zł tj. 12,19 % wydatków na
aktywne formy.

4. Staże
W 2010 roku zawarto 1 113 umów w sprawie odbycia stażu pracy przez bezrobotnych,
w ramach których skierowano 1 704 osoby, w tym z powiatu ostrołęckiego 1 041
bezrobotnych. Odbywanie stażu rozpoczętego w 2009r. kontynuowało 629 osób. Spośród
1 654 osób, które ukończyły staże 447 osób podjęło pracę, tj. 27 %.
Bezrobotni odbywali staż m. in. u takich pracodawców jak:
− Komenda Miejska i Wojewódzka Policji
− Zakład Ubezpieczeń Społecznych
− Urząd Skarbowy
− Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
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− Sąd Rejonowy i Okręgowy
− Prokuratura
− Urzędy Miast i Gmin
− Ośrodki Pomocy Społecznej
− Banki
− Szkoły
− Jednostki sektora prywatnego
Na staże wydatkowano kwotę 12 739 613 zł tj. 49,26 % wydatków na aktywne formy.

5. Jednorazowe środki dla bezrobotnych na podjęcie działalności
gospodarczej
W 2010 roku wypłacono 303 osobom bezrobotnym jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej, w tym 173 osobom zamieszkałym na terenie powiatu
ostrołęckiego.
Jednorazowych środków udzielono na kwotę 5 411 915 zł tj. 20,93 % wydatków na aktywne
formy. Średnia kwota przyznana na osobę wyniosła 18 000 zł.
Osoby bezrobotne, które otrzymały jednorazowe środki na podjęcie działalności uruchomiły
następujące rodzaje działalności gospodarczej:
1. Działalność handlową uruchomiły 74 osoby :
-

sprzedaż artykułów spożywczo – przemysłowych,

-

sprzedaż mebli,

-

sprzedaż kwiatów i roślin,

-

sprzedaż internetowa artykułów przemysłowych, kosmetyków,

-

sprzedaż odzieży i obuwia.

2. Działalność usługową uruchomiło 212 osób :
-

usługi remontowo – budowlane,

-

usługi krawieckie,

-

usługi gastronomiczne,

-

naprawa i konserwacja pojazdów samochodowych,

-

usługi elektryczne,

-

usługi fryzjerskie,

-

usługi stolarskie,

-

usługi leśne,

-

usługi kosmetyczne,
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-

usługi hydrauliczne,

-

usługi fotograficzne,

-

usługi doradztwa,

-

usługi dekarskie.

3. Działalność produkcyjną uruchomiło 17 osób:
− produkcja mebli,
− produkcja wyrobów z drutu,
− produkcja wyrobów z betonu,
− produkcja konstrukcji metalowych,
− produkcja wyrobów cukierniczych.

6. Prace społecznie użyteczne
W 2010 roku zostały zorganizowane prace społecznie użyteczne w 6 gminach. W pracach
tych uczestniczyło 55 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku i korzystających ze świadczeń
pomocy społecznej. Poniesione wydatki na tę formę to 46 198 zł tj. 0,18% wydatków na
aktywne formy.

7. Wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy

W 2010 roku zrefundowano koszty utworzenia 88 stanowisk pracy w tym dla pracodawców
z powiatu ostrołęckiego 41 stanowisk pracy. Refundacja kosztów utworzenia stanowisk pracy
wyniosła: 1 545 615 zł. zł tj. 5,98 % wydatków na aktywne formy.
Średnia refundacja wyniosła - 18 000 zł. Ponadto w wyniku rotacji skierowano 23 osoby
bezrobotne na stworzone stanowiska pracy.
Utworzone stanowiska, za które dokonano refundacji to:
-

prawnik,

-

stanowisko ds. gospodarki odpadami,

-

księgowa,

-

operator wózka widłowego,

-

sprzedawca, sprzedawca – kasjer,

-

żałobnik,

-

pracownik biurowy,

-

serwisant sprzętu rehabilitacyjnego,

-

pakowacz,
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-

barman,

-

pracownik ds. administracyjno – finansowych,

-

asystent rachunkowości,

-

mechanik samochodowy,

-

operator koparko – ładowarki,

-

brukarz, brukarz – tynkarz,

-

murarz – tynkarz,

-

monter szalunków – cieśla,

-

pielęgniarka,

-

architekt wnętrz,

-

fryzjer,

-

kucharz, pomoc kucharza,

-

masarz, wędliniarz,

-

cukiernik,

-

serwisant pojazdów samochodowych,

-

administrator sieci informatycznych,

-

stolarz,

-

elektromechanik,

-

kosmetyczka,

-

ślusarz – spawacz,

-

lakiernik,

-

operator frezarki,

-

informatyk,

-

glazurnik – posadzkarz,

-

spedytor – pakowacz,

-

doradca finansowy – kasjer,

-

mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych,

-

monter instalacji i urządzeń sanitarnych,

-

rejestratorka medyczna – recepcjonistka,

-

monter izolacji budowlanych.
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8. Pozostałe wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu –
limitowane
W roku 2010 siedmiu osobom dokonano zwrotu kosztów opieki , pięciu osobom
zrefundowano składkę KRUS, trzem osobom wypłacono stypendium za kontynuację nauki
oraz czterem osobom sfinansowano koszty badań lekarskich ( w celu stwierdzenia zdolności
do podjęcia pracy). Łącznie wydatkowano kwotę 19 798 zł.

Ponadto w 2010 roku przyznano 346 osobom dodatki aktywizacyjne ( 149 osobom z powiatu
ostrołęckiego ) – nielimitowane. Łącznie wydatkowano kwotę 210 453 zł.

1.5.2 PROGRAMY RYNKU PRACY

W 2010 roku aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu były realizowane
w oparciu o programy:
− aktywizację zawodową bezrobotnych w ramach środków określonych algorytmem,
− aktywizację zawodową bezrobotnych w ramach środków z Rezerwy Ministra, program
pn. „ Droga do zatrudnienia ‘’ w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych na
terenach, których miały miejsce klęski żywiołowe oraz inne zdarzenia nieprzewidywalne.
− program wykonania robót konserwacyjnych urządzeń melioracji podstawowych na terenie
województwa mazowieckiego przy wykorzystaniu zatrudnienia osób bezrobotnych
w ramach prac interwencyjnych „Praca i Środowisko”,
− projekt pn. „Gotowi do zmian” w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.

Środki Funduszu Pracy przyznane wg algorytmu są przeznaczone na wszystkie aktywne
formy przeciwdziałania bezrobociu i skierowane do wszystkich grup osób bezrobotnych.
Zadania realizowane są z tych środków w ciągu całego roku budżetowego. W ich ramach były
realizowane szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, prace społecznie
użyteczne jak również jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
wyposażenie i doposażenie stanowiska pracy, refundację kosztów opieki i refundacje składek
KRUS i stypendia za kontynuację nauki. Wydatki wyniosły: 12 465 485 zł.
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Środki przyznane z Rezerwy Ministra były przeznaczone na program „ Droga do
zatrudnienia’’ na aktywizację zawodową osób bezrobotnych na terenach których miały
miejsce klęski żywiołowe oraz inne zdarzenia nieprzewidywalne. W ramach tego programu
realizowane były staże, szkolenia, roboty publiczne, jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej, dokonywanie refundacji przedsiębiorcom kosztów wyposażenia
i doposażenia stanowiska pracy dla osób bezrobotnych. Projektem objęto 1 073 osoby
bezrobotne. Wydatki wyniosły: 7 999 996 zł.

Program „Praca i Środowisko” miał na celu zintegrowanie z rynkiem pracy
bezrobotnych uczestniczących w programie poprzez wykonanie przez nich robót
konserwacyjnych

urządzeń

melioracji

podstawowych

na

terenie

województwa

mazowieckiego przy wykorzystaniu zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych. Realizacja
programu była wynikiem zawartego w dniu 06 maja 2010r. porozumienia pomiędzy
Województwem Mazowieckim a Starostą Powiatu Ostrołęckiego. W programie uczestniczyło
12 osób bezrobotnych. Wydatki wyniosły: 49 429 zł. i były realizowane ze środków
określonych algorytmem .

W 2010 roku kontynuowany był również projekt systemowy pn. „Gotowi do zmian”
w ramach poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej osób bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu była poprawa warunków do zatrudnienia oraz podnoszenia aktywności
zawodowej

osób

bezrobotnych

zarejestrowanych

w

Powiatowym Urzędzie

Pracy

w Ostrołęce, w szczególności osób z grup szczególnego ryzyka. Aneks do umowy w sprawie
realizacji projektu został podpisany w dniu 10 maja 2010 roku.
Projekt w 2010 r. objął grupę 671 osób bezrobotnych. W ramach projektu osoby bezrobotne
były obejmowane usługami poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy oraz szkoleniami
dostosowanymi do wymagań rynku pracy, stażami i jednorazowymi środkami na podjęcie
działalności gospodarczej. W 2010 roku na realizację projektu wydatkowano: 5 397 388 zł.
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Załącznik nr 1
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Wyszczególnienie

Łączny limit na
aktywne formy

Wykorzystanie
środków
w 2010 r.
(wydatki
łącznie )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Szkolenie/ studia
podyplomowe

452 414

452 361

244 365

244 362

63 715

63 667

144 334

144 332

211

Prace interwencyjne

2 493 877

2 493 604

2 493 877

2 493 604

0

0

0

0

635

Roboty publiczne

3 153 766

3 153 765

2 386 759

2 386 758

0

0

767 007

767 007

395

Staże

12 740 113

12 739 613

5 412 002

5 411 928

3 349 505

3 349 081

3 978 606

3 978 604

2 333

Jednorazowe środki dla
bezrobotnych na podjęcie
działalności gospodarczej

5 411 916

5 411 915

1 180 169

1 180 168

1 984 640

1 984 640

2 247 107

2 247 107

303

Wyposażenie i
doposażenie stanowiska
pracy

1 545 616

1 545 615

682 670

682 669

0

0

862 946

862 946

111

Prace społecznieużyteczne

46 199

46 198

46 199

46 198

0

0

0

0

55

Stypendium za
kontynuacje
nauki

11 451

11 451

11 451

11 451

0

0

0

0

x

Inne wydatki KRUS
/Opieka/ Badania

8 348

8 347

8 348

8 347

0

0

0

0

x

Ogółem

25 863 700

25 862 869

12 465 840

12 465 485

5 397 860

5 397 388

8 000 000

7 999 996

4 043

Wkład własny EFS
Razem limit
/ wg decyzji Ministra/

25 863 700

PO KL – GOTOWI
DO ZMIAN

Algorytm

785 360

785 360

13 251 200

4 612 500

RM – DROGA DO
ZATRUDNIENIA

8 000 000

Liczba
osób
objętych
programami

1.6 Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w ramach
środków PFRON w 2010 roku.
Do zadań Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce związanych z rehabilitacją zawodową osób
niepełnosprawnych należy między innymi:
1) dokonywanie pracodawcy zwrotu kosztów ponoszonych w związku z:
a)

przystosowaniem

tworzonych

lub

istniejących

stanowisk

pracy

dla

osób

niepełnosprawnych,
b) rozpoznawaniem

przez

służby

medycyny

pracy

potrzeb

związanych

z przystosowaniem stanowiska pracy,
c)

wyposażeniem stanowiska pracy,

2) organizacja szkoleń, stażu, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego w miejscu
pracy

dla

osób

niepełnosprawnych

poszukujących

pracy

i

niepozostających

w zatrudnieniu,
3) udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
Realizacja wyżej wymienionych zadań przebiega w oparciu o środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, których wysokość dla
powiatu określa Prezes Zarządu PFRON. Podziału środków na poszczególne zadania
dokonuje Rada Powiatu w Ostrołęce. Na posiedzeniu w dniu 04 marca 2010r. Uchwałą Nr
XL/197/2010 ustaliła następujący plan wydatków na zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej:
1) zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy

-

40 000,00 zł

gospodarczej lub rolniczej

-

0 zł

3) finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych

-

0 zł

2) środki udzielane jednorazowo na podjęcie działalności

W 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce dokonał zwrotu kosztów wyposażenia
stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w wysokości: 35 899 zł.
Ponadto trwał nadzór nad uruchomioną działalnością gospodarczą osoby niepełnosprawnej
w roku 2009 , również nadzorowano przebieg zatrudnienia u 3 pracodawców, u których
zorganizowano stanowiska pracy w 2008 r.
Pozostałe formy nie były realizowane z uwagi na brak zainteresowania zarówno ze strony
osób niepełnosprawnych jak i pracodawców.
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Zarejestrowani bezrobotni według stanu na koniec miesiąca grudnia 2010r.
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Liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2010 roku
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Ilość osób bezrobotnych i stopa bezrobocia w 2010 roku.
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Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy
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„NAPŁYW” i „ODPŁYW ‘’ bezrobotnych w obszarze działania PUP w Ostrołęce w 2009 i 2010 r.
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