Sprawozdanie z działalności
Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie
w 2009 roku

WSTĘP
Rok 2009 był dla naszego urzędu rokiem szczególnym. JuŜ pierwsze jego
miesiące przyniosły bardzo duŜy wzrost poziomu bezrobocia (w marcu liczba
bezrobotnych wzrosła aŜ o 716 osób w stosunku do miesiąca grudnia 2008r.). Z
drugiej strony obserwowaliśmy znaczne zmniejszenie się ilości zgłaszanych
ofert pracy. Oba te czynniki były następstwem pogłębiającego się kryzysu
gospodarczego, który dotknął równieŜ naszych przedsiębiorców. Nie
odnotowaliśmy, co prawda, duŜej liczby zwolnień grupowych zgłaszanych przez
zakłady pracy, ale stagnacja na rynku pracy wyraźnie świadczyła o
zahamowaniu wzrostu gospodarczego, a co za tym idzie tworzenia nowych
miejsc pracy. Początek lutego 2009 r., to takŜe nowelizacja naszej ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nowela wniosła bardzo duŜo
zmian, wśród których jedną z najwaŜniejszych było poszerzenie zakresu
podmiotowego regulacji w zakresie usług rynku pracy. Ze szkoleń będą mogły
korzystać nie tylko osoby bezrobotne, ale takŜe osoby poszukujące pracy, w
tym:
- osoby zatrudnione powyŜej 45 roku Ŝycia;
- małŜonkowie rolników objętych obowiązkowym ubezpieczeniem
społecznym rolników zamierzający podjąć zatrudnienie poza rolnictwem;
- osoby zagroŜone zwolnieniem z pracy z przyczyn leŜących po stronie
pracodawców;
- osoby tracące pracę na skutek upadłości pracodawcy.
Zmiany w ustawie dotyczyły teŜ zwiększenia kwot dofinansowania, np.
maksymalna kwota jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej wzrosła do 6-ciokrotności przeciętnego wynagrodzenia
(poprzednio 5-ciokrotność), czy teŜ moŜliwość dofinansowania kosztów
szkolenia maksymalnie do kwoty 300% przeciętnego wynagrodzenia, tj. do 9
tyś. zł. Zachętą do odbywania szkoleń i staŜy było równieŜ zwiększenie
wysokości stypendiów. Wprowadzono nowe formy aktywizacji, min.:
przygotowanie zawodowe dorosłych. Z drugiej strony ustanowiono cały szereg
zapisów dyscyplinujących osoby bezrobotne, jak np. konieczność
przedstawienia zwolnienia lekarskiego wyłącznie na druku ZUS ZLA w razie
choroby.
Trudna sytuacja na rynku pracy, zwiększające się bezrobocie, ale teŜ
moŜliwość dokonywania większej refundacji do poszczególnych aktywnych
form sprawiło, iŜ naszym głównym celem stało się pozyskiwanie jak
największej ilości środków finansowych oraz przygotowywanie nowych
projektów, które uatrakcyjniłyby naszą ofertę dla uczestników rynku pracy.
Dzięki bardzo duŜej pracy wykonanej przez pracowników udało nam się
pozyskać środki finansowe w kwocie ponad 16,5 mln zł. Większość tych
środków przeznaczyliśmy na udzielanie 18-sto i 40-sto tysięcznych dotacji na
podjęcie działalności gospodarczej oraz na refundację doposaŜenia stanowisk
pracy.
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Ogromną radość sprawili nam przedsiębiorcy z terenu powiatu
lubelskiego, którzy w coraz większych ilościach tworzyli nowe stanowiska przy
uwzględnieniu naszego dofinansowania (157 miejsc pracy). Bardzo duŜym
zainteresowaniem cieszyły się takŜe dotacje na rozpoczęcie działalności
gospodarczej. Udzieliliśmy ich w sumie 281.Dopełnieniem naszej działalności
była realizacja projektów na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia. Jednym z
bardziej interesujących był projekt „Własny biznes – to moŜliwe”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt dotyczył udzielenia 60-ciu
dotacji (maksymalne dofinansowanie do 40 tyś. zł) na realizację działalności
produkcyjnej lub usługowej. Ciekawy był, teŜ nasz projekt „Wiedza dla
innowacji” realizowany z Działania 8.1.1 w ramach którego zaproponowaliśmy
wsparcie doradczo-szkoleniowe dla przedsiębiorców, którzy wcześniej
otrzymali od nas dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Największym naszym projektem z kolei był projekt „Moje perspektywy”
realizowany w ramach poddziałania 6.1.3 POKL. W projekcie tym objęliśmy
wsparciem na kwotę 4 mln 215 tyś zł, 817 osób bezrobotnych znajdujących się
w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
W 2009 r., realizowaliśmy równieŜ projekty w partnerstwie z wieloma
organizacjami pozarządowymi. Nasze wsparcie dla organizacji pozarządowych
we wspomnianych projektach polegało na prowadzeniu akcji promocyjnoinformacyjnej na temat realizowanych projektów oraz na rekrutacji ich
uczestników. Projekty partnerskie, w których braliśmy udział to min.
„Efektywna Akademia Jazdy” realizowany wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia
Kierowców „EFEKT”.
Rok 2009 przyniósł nam takŜe poprawę warunków lokalowych dzięki
dokupieniu przez Zarząd Powiatu, dodatkowych powierzchni (226m²)
przeznaczonych na organizację Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ). Część
środków w kwocie 246 tyś. zł. przeznaczonych na remont, wyposaŜenie i
dofinansowanie do kosztów zakupu pomieszczeń pozyskaliśmy bezpośrednio z
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Ogromną radością minionego roku było to, iŜ pozostające w naszej
dyspozycji środki wykorzystaliśmy niemalŜe w 100% i co najwaŜniejsze dla
dobra najbardziej potrzebujących.
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STRUKTURA BEZROBOCIA
Strukturę bezrobocia rejestrowanego w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Lublinie w roku 2009 przedstawia poniŜsza tabela.
Prawo
Wg czasu zarejestrowania w m-cach
m-c
Ogółem Kobiety do
zasiłku do 1
1-3
3-6
6-12
12-24 pow.24
XII 2008 4091
2213
573
474
812
668
525
520
1092
I 2009
2318
723
4566
II 2009
2319
757
4707
III 2009
2322
785
534
1070 897
701
563
1042
4807
IV 2009
2289
773
4686
V 2009
2157
756
4394
VI 2009
2209
748
422
664
964
895
534
940
4419
VII 2009 4567
2293
793
VIII 2009 4516
2303
689
IX 2009
2266
676
662
773
653
984
531
863
4466
X 2009
2286
683
4634
XI 2009
2393
725
4939
XII 2009 5163
2468
730
463
1099 1019 984
701
897
* na ostatni dzień poprzedniego miesiąca

Stopa*
7,7 %
8,2 %
9,3 %
9,5 %
9,2 %
8,7 %
8,7 %
8,8 %
8,9 %
8,7 %
9,0 %
9,5 %
9,5 %

Po nieznacznym spadku w 2008 roku w kolejnym roku nastąpił wzrost
liczby osób bezrobotnych figurujących w rejestrze urzędu pracy. W okresie od
grudnia 2008 r. do grudnia 2009 r. stan zarejestrowanych osób bezrobotnych
wzrósł o 1072 osoby.
Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2009r. osiągnęła poziom 9,5 % i była
wyŜsza o 1,8 % niŜ w analogicznym miesiącu 2008 r. Udział zarejestrowanych
kobiet w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych wynosi 47,80 %, co
oznacza, iŜ po kilkuletniej tendencji zwyŜkowej, spadł o 6,3 %.
Osoby zarejestrowane z prawem do zasiłku w grudniu 2009 r. stanowiły
14,14 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, co stanowiło nieznaczny wzrost
o 0,14 % w stosunku do grudnia 2008 r. Stabilizacja tego wskaźnika moŜe
świadczyć o tym, Ŝe w przypadku nowozarejestrowanych osób bezrobotnych
wzrosła liczba osób, które po dłuŜszym okresie pozostawania w zatrudnieniu lub
prowadzenia działalności gospodarczej utraciły stałe źródło dochodu w związku
z zaistniałą sytuacją na lokalnym rynku pracy.
W 2009 roku nastąpił nieznaczny spadek ogólnej liczby osób długotrwale
bezrobotnych w stosunku. W przypadku osób bezrobotnych pozostających
w rejestrze urzędu pracy od 12 do 24 miesięcy nastąpił nieznaczny wzrost o 0,87
% w stosunku do ogółu bezrobotnych. Natomiast znaczny spadek aŜ o 9,32 % w
stosunku do ogółu bezrobotnych nastąpił w przypadku osób pozostających w
rejestrze powyŜej 24 miesięcy. Ogólnie liczba długotrwale bezrobotnych
( pozostających w rejestrze urzędu pracy dłuŜej niŜ 12 m-cy) zmniejszyła się w
okresie grudzień 2008 – grudzień 2009 o niecałe 0,5 %.
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BEZROBOCIE W GMINACH
Gmina

BEŁśYCE
BORZECHÓW
BYCHAWA
GARBÓW
GŁUSK
JABŁONNA
JASTKÓW
KONOPNICA
KRZCZONÓW
NIEDRZWICA
DUśA
NIEMCE
STRZYśEWICE
WOJCIECHÓW
WÓLKA
WYSOKIE
ZAKRZEW

Grudzień
2008

Marzec
2009

Czerwiec
2009

Wrzesień
2009

Grudzień
2009

615
131
501
183
143
265
237
208
129
389

670
137
566
241
196
310
274
251
153
438

610
127
502
217
196
271
256
247
128
422

644
113
514
205
208
287
277
281
132
414

740
135
592
243
240
308
308
331
143
474

378
241
217
193
162
99

498
294
245
236
185
113

464
265
222
225
165
102

460
237
203
228
172
91

560
308
242
252
180
107

AKTYWNE
FORMY
PRZECIWDZIAŁANIA
SKUTKOM
BEZROBOCIA
W 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie otrzymał i pozyskał w
ramach swoich zadań kwotę 16 623 847,20 zł / dla porównania w 2008 r.
całościowa kwota wynosiła 9 895 432,00 zł
Na kwotę tą złoŜyły się:
1. środki Funduszu Pracy przyznane algorytmem –
2. środki pozyskane z rezerwy
Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w tym:
- Program „ Własny biznes” - Program „Wracam do pracy – dla osób powyŜej 45 r.Ŝ.”
- Program „Praca dla młodych” - Program „Jesteś potrzebny na rynku pracy- program
wspierający skuteczny powrót do zatrudnienia”
3. PFRON
4. Środki pozyskane w ramach EFS/ PO KL
- 6.1.2 Profesjonaliści
- 6.1.3 Moje perspektywy
- 6.2 Własny biznes- to moŜliwe
- 8.1.1 Wiedza dla innowacji
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4 215 400,00 zł
7 004 600,00 zł
1 632 200,00 zł
1 310 200,00 zł
3 690 600,00 zł
371 600,00 zł
27 828,00 zł
5 376 019,20 zł
174 853,54 zł
4 215 400,00 zł
928 365,76 zł
57 400,00 zł

Wydatkowanie środków Funduszu Pracy na aktywne formy przedstawia tabela
Lp. Nazwa
usługi/instrumentu
rynku pracy
1
Szkolenia
2
StaŜe
3
Roboty publiczne
4
Prace interwencyjne
5
Przygotowanie
zawodowe
6
Dotacje na rozpoczęcie
działalności
gospodarczej
7
Refundacja
kosztów
doposaŜenia
stanowiska pracy
8
Prace
społecznie
uŜyteczne
9
Refundacja
studiów
podyplomowych
10 Refundacja
składek
KRUS

Fundusz
Pracy [zł]

Ogółem
% udział
Środki
[zł]
w całości
PEFRON
[zł]
środków
5 839,00 2 147 066,35
14,08
21 989,00 4 209 950,48
27,61
628 467,02
4,12
323 467,69
2,12
152 873,29
1,0

1 078 699,66
2 852 131,09
628 467,02
286 023,70
134 600,45

Moje
perspektywy
6.1.3 [zł]
1 062 527,69
1 335 830,39
37 443,99
18 272,84

3 204 151,00

1 543 707,00

-

4 747 858,00

31,14

2 500 255,05

443 948,88

-

2 944 203,93

19,31

45 541,50

-

-

45 541,50

0,30

45 950,00

-

-

45 950,00

0,30

2 346,00

-

-

2 346,00

0,02

PRACE INTERWENCYJNE
Prace interwencyjne są formą zatrudnienia polegającą na częściowej
refundacji na rzecz pracodawcy przez określony czas kosztów wynagrodzenia
oraz składek oraz składek na ubezpieczenia społeczne.
Celem prac interwencyjnych jest aktywizacja osób bezrobotnych znajdujących
się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- W wieku do 25 lat lub powyŜej 50 roku Ŝycia;
- Długotrwale bezrobotnych;
- Kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
- Bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez
wykształcenia średniego;
- Samotnie wychowujących, co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia;
- Którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;
- Niepełnosprawnych.
W 2009 roku PUP w Lublinie podpisał 62 umowy na organizację prac
interwencyjnych za środków Funduszu Pracy , w tym 47 umów za środków
przyznanych algorytmem, 11 umów w ramach programu „Praca dla młodych” i
8 umów w ramach programu “Wracam do pracy” – finansowanych z rezerwy
Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W ramach w/w umów utworzonych
zostało 77 miejsc pracy. Po zakończeniu refundacji na dalszy okres zatrudniono
66 osób, co daje 86% efektywności.
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Na realizację umów o prace interwencyjne w 2009 roku wydatkowano
kwotę 286 023,70 zł ze środków Funduszu Pracy, co stanowi prawie 98%
przyznanego limitu.
W ramach projektu z zakresu działań 6.1.3 „Moje perspektywy” PO KL
zawarto 8 umów na 8 stanowisk pracy. Umowy z Działania 6.1.3 zawarto z
przedsiębiorcami, gdzie przewidziana jest 100% efektywność. Na realizację w/w
umów wydatkowano kwotę 92 546,09 zł.
Kwota przyjęta do refundacji to wynagrodzenie w wysokości 550 zł plus
składka na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
Największą ilość miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych stworzono w
Urzędzie Gminy Jastków.

ROBOTY PUBLICZNE
W 2009 roku podpisano 40 umów o roboty publiczne, w tym:
• 20 umów ze środków przyznanych algorytmem;
• 8 umów w ramach programu „ Praca dla młodych”
• 12 umów w ramach programu „Wracam do pracy” – program dla osób
powyŜej 45 r.Ŝ.
W ramach podpisanych umów stworzono 83 miejsca pracy. Po zakończeniu
robót publicznych na dalszy okres zatrudniono 42 osoby.
Roboty publiczne zostały zorganizowane m.in. w następujących gminach:
Garbów, Głusk, Jastków, Konopnica, Wólka, Krzczonów, Urząd Miasta w
Bychawie, Borzechów, Wojciechów, Niedrzwica DuŜa, Urząd Miasta BełŜyce
Na refundację kosztów zatrudnienia w/w wydano kwotę 628 467,02 zł, tj.
94% przyznanego limitu. Na w/w kwotę składają się środki przyznane
algorytmem oraz dodatkowe środki Funduszu Pracy pochodzące z rezerwy
Ministra i Polityki Społecznej na realizację programu „ Praca dla młodych”
„Wracam do pracy – program dla osób powyŜej 45 r.Ŝ.”.

DOFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Finansowanie kosztów studiów podyplomowych skierowane jest do osób
bezrobotnych lub poszukujących pracy zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Lublinie zainteresowanych podwyŜszeniem kwalifikacji
zawodowych.
W roku 2009 Urząd udzielał dofinansowania do kwoty maksymalnej
4.000 zł zgodnie z regulaminem dotyczącym zasad finansowania studiów
podyplomowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie wprowadzonym w
dniu 12.05.2009 r. W roku 2009 PUP w Lublinie sfinansował koszty studiów
podyplomowych dla 27 osób - 26 osób bezrobotnych i 1 osoby o statusie
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poszukujący pracy. W trakcie odbywania studiów podyplomowych 3 osoby
podjęły pracę.
Łączny koszt realizacji umów na dofinansowanie studiów
podyplomowych ze środków Funduszu Pracy wyniósł 50 229,57 zł. Na kwotę
tą złoŜyły się: kwota udzielonego dofinansowania studiów podyplomowych w
wysokości 45 950,00 zł. oraz koszt stypendiów z tytułu podjęcia studiów
podyplomowych w wysokości 4 279,57 zł.

REFUNDACJA KOSZTÓW DOPOSAśENIA LUB WYPOSAśENIA
STANOWISKA PRACY
W 2009 roku zostało podpisanych 119 umów o refundację kosztów
doposaŜenia lub wyposaŜenia stanowiska pracy. W ramach tej formy zostało
doposaŜone lub wyposaŜone 157 miejsc pracy. Warunkiem wszystkich umów
jest utrzymanie stanowiska pracy przez okres 2 lat.
Na wydatkowanie powyŜszej formy wydatkowano 2 500 255,05 zł ze
środkiem przyznanych algorytmem oraz z rezerwy Ministra i Polityki
Społecznej na realizację programu „Praca dla młodych” oraz „Wracam do pracy
– program dla osób powyŜej 45 r.Ŝ.”.
W ramach projektu „Moje perspektywy” Poddziałanie 6.1.3 zawarto 18
umów, w ramach, których utworzono 24 stanowiska pracy. Na realizację w/w
umów wydatkowano kwotę 443 948,88 zł.
Biorąc pod uwagę, negatywnie wpływający na gospodarkę kryzys
gospodarczy, który w szczególności pogarsza kondycję ekonomiczną małych i
średnich przedsiębiorstw refundacja kosztów doposaŜenie lub wyposaŜenia
stanowiska pracy była formą wsparcia cieszącą się duŜą popularnością. W
bieŜącym roku liczba zawartych umów była o 61 większa, efektem czego
stworzono 88 miejsc pracy więcej w porównaniu do roku poprzedniego.
Sytuacja ta pozytywnie wpływa na lokalny rynek pracy, gdyŜ mimo
niesprzyjających warunków gospodarczych przedsiębiorcy z powiatu
lubelskiego rozwijają się, tworząc nowe miejsca pracy dla osób bezrobotnych
STAśE
StaŜe od kilku lat naleŜą do cieszących się największą popularnością
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.
W 2009r. podpisano 527 umów o organizację staŜu dla 659 osób bezrobotnych
w tym w ramach:
– Funduszu Pracy
Liczba podpisanych umów z pracodawcami – 92
Liczba osób odbywających staŜ – 121 z tego po zakończeniu staŜu zatrudniono
– 38 osób
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- programu „Praca dla młodych”
Liczba podpisanych umów z pracodawcami – 264
Liczba osób odbywających staŜ – 316 z tego po zakończeniu staŜu zatrudniono
– 116
- programu „Wracam do pracy – program dla osób powyŜej 45 r.Ŝ.”
Liczba podpisanych umów z pracodawcami – 13
Liczba osób odbywających staŜ – 16 z tego po zakończeniu refundacji
zatrudniono – 4
– EFS „MOJE PERSPEKTYWY”
Liczba podpisanych umów z pracodawcami – 157
Liczba osób odbywających staŜ – 205 z tego po zakończeniu refundacji
zatrudniono – 71
– Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Liczba podpisanych umów z pracodawcami –1
Liczba osób odbywających staŜ – 1 z tego po zakończeniu refundacji
zatrudniono – 0
Łącznie na organizację staŜy ze środków Funduszu Pracy w 2009r.
wydatkowano kwotę 2 852 131,09 zł. Kwota ta zawiera równieŜ koszt umów
przechodzących z 2008 roku.
Na realizację umów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu
„Moje perspektywy” Poddziałanie 6.1.3 wydatkowano 1 335 865,39 zł.
Po zakończeniu odbywania staŜu zatrudnienie znalazło 229 osób bezrobotnych
co daje 34% efektywność.
Największym zainteresowaniem cieszyły się staŜe w zawodach:
- pracownik biurowy
- sprzedawca
- mechanik
- terapeuta
- fryzjer
- fizjoterapeuta
W 2009r. kontynuowano współpracę z partnerami lokalnego rynku pracy:
- Starostwo Powiatowe
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
- Urząd Miasta Lublina
- Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
- Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie
- Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie
- Lubelski Urząd Wojewódzki
- Urzędy Gmin: Garbów, Konopnica, Jastków, Niemce, Wólka, Głusk
Dodatkowo nawiązano współpracę z innymi partnerami.
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PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE
Dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy organizowane
jest przygotowanie zawodowe mające na celu uzyskanie nowych umiejętności i
kwalifikacji lub podwyŜszenie dotychczas posiadanych.
Liczba podpisanych umów z pracodawcami – 3
Liczba osób odbywających przygotowanie zawodowe – 4 z tego po zakończeniu
refundacji zatrudniono – 2
Łącznie na organizację przygotowania zawodowego w 2009r.
wydatkowano kwotę 134 600,45 zł. Kwota ta zawiera równieŜ koszt umów
przechodzących z 2008 roku.
Na realizację umów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
projektu „Moje perspektywy” Poddziałanie 6.1.3 wydatkowano 18 272,84 zł.
Po zakończeniu odbywania przygotowania zawodowego zatrudnienie znalazło 2
osoby bezrobotne co daje 50% efektywność.
PRACE SPOŁECZNIE UśYTECZNE
Prace społecznie uŜyteczne oznaczają prace wykonywane przez
bezrobotnych bez prawa do zasiłku organizowane przez gminę w jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej.
Prace wykonywane na rzecz gmin:
1. pracownik zieleni
2. pracownik fizyczny
W 2009 roku podpisano 3 porozumienia o organizację prac społecznie
uŜytecznych dla 34 osób. Łącznie na organizację prac społecznie uŜytecznych w
2009r. wydatkowano kwotę 45 541,50 zł. Kwota ta zawiera równieŜ koszt
porozumień przechodzących z 2008 roku
Gminy, które zorganizowały prace społecznie uŜyteczne w 2009 r.:
1. Gmina Garbów
2. Gmina Bychawa
3. Gmina Niedrzwica DuŜa
BEZZWROTNE
ŚRODKI
FINANSOWE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

NA

PODJĘCIE

W 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie udzielił 281 dotacji na
podjęcie działalności gospodarczej wspólnie z filiami w BełŜycach i w
Bychawie (Lublin = 126 dotacji, BełŜyce = 102 dotacje, Bychawa = 53 dotacji)
na łączną kwotę 5 556 226,88 zł, w tym:
- ze środków Funduszu Pracy – 176 dotacji na kwotę 3 204 151,00 zł
- w ramach projektu „Moje perspektywy” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego – 85 dotacji na kwotę 1 543 707 zł
- w ramach projektu „Własny biznes - to moŜliwe” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego – 20 dotacji na kwotę 788 994,88 zł
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W ramach 176 dotacji udzielonych ze środków Funduszu Pracy – 149
dotacji udzielono z rezerwy Ministra na łączną kwotę 2 745 529,00 zł, przy
czym:
- 10 dotacji ramach programu „Jesteś potrzebny na rynku pracy – program
wspierający skuteczny powrót do zatrudnienia” na kwotę 188 100,00 zł,
- 83 dotacji w ramach programu „Własny biznes – to moŜliwe, cz. II” – na
kwotę 1 514 633,00 zł,
- 33 dotacje w ramach programu „Praca dla młodych” na kwotę 614 486,00 zł,
- 23 dotacje w ramach programu „Wracam do pracy – program dla osób
powyŜej 45. roku Ŝycia” na kwotę 428 310,00 zł.
Profil działalności gospodarczej:
180 osób – podjęło działalność w usługach,
72 osób – podjęło działalność w handlu,
9 osób – podjęło działalność związaną z produkcją.
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie udzielił 20 dotacji osobom w ramach
wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Własny
biznes - to moŜliwe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet IV Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz
promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia na łączną kwotę 788 994,88 zł.
PowyŜsze wsparcie dotyczy wyłącznie produkcji i usług, przeznaczone jest
przede wszystkim dla kobiet i osób młodych.
W roku 2009, analogicznie do roku poprzedniego, najwięcej dotacji
udzielono na usługi remontowo-budowlane, duŜym zainteresowaniem cieszyły
się równieŜ usługi krawieckie oraz usługi związane z prowadzeniem zakładów
mechaniki samochodowej. Pojawiły się takŜe nowe rodzaje działalności
gospodarczych, np. usługi turystyczno-wydawnicze, prowadzenie gabinetu
stomatologicznego, prowadzenie kancelarii adwokackiej, pozaszkolne formy
edukacji artystycznej i sportowej, usługi DJ-a.
W 2009 roku udzielono o 113 dotacji więcej niŜ w roku 2008, co oznacza
Ŝe Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie wydatkował o 3 167 400,88 zł więcej
środków na w/w formę wsparcia.
SZKOLENIA
W 2009 roku ze szkoleń w PUP Lublin skorzystało 840 osób.
Zorganizowano 89 szkoleń indywidualnych finansowane z Funduszu Pracy:
1. Kurs dla kierowców prawa jazdy kat. C - 13
2. Kurs na prawo jazdy kat. C + E” – 7
3. Kurs na prawo jazdy kat. B+E – 1
4. Kurs na prawo jazdy kat. D – 2
5. Kurs dla kierowców wykonujących transport drogowy – przewóz rzeczy w
części ogólnej i dodatkowej – 2
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6. Szkolenie z zakresu grafiki komputerowej programów graficznych,
poligrafii, przygotowania do prac do druku – 1
7. Grafika komputerowa z elementami tworzenia stron internetowych – 2
8. Grafika wektorowa, grafika bitmapowa, grafika dla Internetu - 1
9. Techniki tworzenia stron WWW - 1
10.Kurs spawania metodą MAG - 135, TIG – 141 – 2
11.Spawanie metoda TIG- 141 – 1
12. Spawanie elektryczne elektrodą otuloną - 1
13. Przewóz towarów niebezpiecznych w cysternach – 2
14. Obsługa Ŝurawi wieŜowych - 2
15. Rusztowania budowlano-montaŜowe metalowe – 1
16. Pracownik robót wykończeniowych – docieplanie budynków – 1
17. Pracownik robót wykończeniowych – 1
18. Parkieciarz – 1
19. Szkolenie w zakresie bezpiecznej eksploatacji pilarek spalinowych do
drewna, wykaszarek oraz kosiarek samobieŜnych – 1
20. Kasjer handlowy z obsługa kas fiskalnych – 1
21. Szkolenie fryzjerskie >STEP BY STEP< - 2
22. Podstawy kosmetyki profesjonalnej – 1
23. Prowadzenie i formy rozliczania działalności gospodarczej – 1
24. ABC Przedsiębiorczości - 2
25. Kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kat. B – 2
26. Operator koparko-ładowarki kl. III – 5
27. Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III – 1
28. Operator wózka jezdniowego – 3
29. Pracownik magazynowy z obsługą wózków jezdniowych, kas fiskalnych i
magazynowych programów komputerowych - 1
30. Florystyka z obsługą kas fiskalnych, komputerowych programów
uŜytkowych – 2
31.Instruktor lotnictwa – 1
32.SEP do 1 kV z pomiarami – 1
Z Funduszu Pracy sfinansowano równieŜ szkolenia grupowe:
1. Obsługa i eksploatacja pieców w budownictwie indywidualnym – 5 osób,
2. Księgowość komputerowa z zagadnieniami kadrowo-płacowymi – 3 osoby,
3.
Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 3 osoby,
I/ w ramach programu „Własny biznes”
1. ABC Przedsiębiorczości – 21 osób,
2. Start w przedsiębiorczość – 22 osób,
3. Nowoczesny przedsiębiorca – 11 osób
II/ w ramach programu „Praca dla młodych”
1. ABC Przedsiębiorczości – 9 osób,
2. Nowoczesny przedsiębiorca – 4
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3. Spawanie elektrodą otuloną – 111 oraz gazowe acetylenowo-tlenowe – 311”
– 14 osób,
4. Pracownik działu sprzedaŜy z obsługą kas fiskalnych i uŜytkowych
programów komputerowych - 9osób,
5. Pracownik biurowy z obsługą sekretariatu i komputera – 16 osób,
6. Warsztaty z zakresu pisania i realizacji projektów europejskich – 8 osób,
7. Pracownik biurowy z elementami obsługi komputera i kadr – 10 osób,
8. Operator wózka jezdniowego z fakturowaniem i obsługą kas fiskalnych – 10
osób
9. Pracownik małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej – 7 osób
10. Spawanie metodą MAG – 135, TIG – 141 – 8 osób
11. Księgowość komputerowa – 1 osoba
12. Technolog robót wykończeniowych – 3 osoby
13. Kosmetyczka z elementami wizaŜu, stylizacji paznokci – 17 osób
III/ w ramach programu „Jesteś potrzebny na rynku pracy”
1. ABC Przedsiębiorczości – 7 osób,
2. Spawanie elektrodą otuloną – 111 oraz gazowe acetylenowo-tlenowe – 311”
– 11 osób,
3. Spawanie metodą MAG – 135, TIG – 141 – 8 osób
4. Pracownik działu sprzedaŜy z obsługą kas fiskalnych i uŜytkowych
programów komputerowych - 15 osób,
5. Pracownik robót wykończeniowych – 7 osób,
6. Kadry, płace z obsługą komputera – 18 osób,
7. Pracownik małej gastronomii z obsługą kas fiskalnych – 7 osób
8. Operator wózków jezdniowych z fakturowaniem i obsługą kas fiskalnych –
1 osoba
IV/ w ramach programu „45 plus”
1. Pracownik działu sprzedaŜy z obsługą kas fiskalnych i uŜytkowych
programów komputerowych - 1 osoba,
2. Pracownik małej gastronomii z obsługą kas fiskalnych – 5 osób,
3. Kadry, płace z obsługą komputera – 3 osoby,
4. ABC Przedsiębiorczości – 2 osoby
5. Spawanie acetylenowo-tlenowe – 311 oraz elektrodą otuloną- 111 – 1 osoba
6. Spawanie metoda MAG-135, TIG-141 – 8 osób
7. Palacz kotłów centralnego ogrzewania na paliwa stałe, ciekłe i gazowe – 5
osób
Przeprowadzono równieŜ następujące szkolenia grupowe
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego dot. Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach projektu „Moje perspektywy”
Poddziałanie 6.1.3 przeszkolono 427 ( wykaz szkoleń i liczba osób patrz strona
15 )
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Ze
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych w 2009 roku finansowano koszty szkolenia:
- „Diagnosta samochodowy” dla 1 osoby ( szkolenie indywidualne )
- „Księgowość komputerowa z zagadnieniami kadrowo-płacowymi” dla 3 osób
( szkolenie grupowe )
Od stycznia do grudnia 2009 roku PUP Lublin zawarł 90 umów
dotyczących organizacji szkoleń. Łączna kwota środków Funduszu Pracy
przeznaczonych na realizację szkoleń to 1 078 699,66 zł

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Poddziałanie 6.1.2 – Profesjonaliści
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie realizował projekt „Profesjonaliści”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w
regionie PO KL.
Celem ogólnym projektu było wzmocnienie efektywności funkcjonowania
Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie na lubelskim rynku pracy.
Cele szczegółowe projektu:
1. Zwiększenie dostępu do usług pośrednictwa pracy poprzez zatrudnienie
pośredników pracy,
2. Zwiększenie dostępu do usług doradztwa zawodowego, poprzez zatrudnienie
doradców zawodowych,
3. Podniesienie kwalifikacji, kompetencji oraz umiejętności pracowników
urzędu poprzez organizację szkoleń dla personelu kluczowego,
4. Rozwój zdolności motywacyjnych, interpersonalnych i organizacyjnych
pracowników instytucji rynku pracy.
Projekt skierowany był bezpośrednio do Powiatowego Urzędu Pracy
w Lublinie, w tym do pracowników urzędu.
Rezultaty twarde:
1. 3 zatrudnionych pośredników pracy - staŜystów, co przyczyniło się do
zwiększenia dostępu do usług pośrednictwa pracy,
2. 1 zatrudniony doradca zawodowy - staŜysta, co przyczyniło się
do zwiększenia dostępu do usług doradztwa zawodowego,
3. 6
uczestników projektu zostało przeszkolonych, co podniosło ich
umiejętności i kwalifikacje, doprowadziło do zdobycia nowych kompetencji
zgodnych z potrzebami i wymaganiami rynku pracy.
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W odniesieniu do załoŜonego celu, rezultaty projektu przyczyniły się do
wzmocnienia efektywności funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy na
lokalnym rynku pracy oraz do podniesienia kwalifikacji, kompetencji oraz
umiejętności pracowników Urzędu.
Projekt realizowany był w okresie: 02.11.2008-30.11.2009
Wartość projektu ogółem: 259 762,71 zł.

Poddziałanie 6.1.3- Moje perspektywy
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie realizował w 2009 roku projekt
systemowy „Moje perspektywy” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do
zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób
bezrobotnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Grupę docelową ww. projektu stanowiły osoby zarejestrowane w PUP w
Lublinie oraz w Filiach w Bychawie i w BełŜycach. W szczególności wsparcie
adresowane było do defaworyzowanych na rynku pracy, wymienionych w art.49
ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Okres trwania projektu: od 01-01-2009 do 31-12-2009.
Całkowity koszt projektu: 4 509 365,54 PLN

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności i mobilności
zawodowej osób bezrobotnych oraz stworzenie warunków dla rozwoju
aktywności zawodowej w regionie.
Cele szczegółowe projektu:
1/podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz dostosowywanie
umiejętności osób bezrobotnych do potrzeb rynku pracy,
2/ promocja równości szans, w tym równość szans kobiet i męŜczyzn,
na lokalnym rynku pracy poprzez umoŜliwienie aktywnego uczestnictwa w
rynku pracy bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, mając przede
wszystkim na względzie:
 popularyzację zatrudnienia osób starszych i zapobieganie dyskryminacji
wiekowej na rynku pracy,
 zwiększenie stopnia przygotowanie zawodowego i poprawę zdolności
do uzyskania zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne,
 wsparcie osób o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach,
3/ ułatwienie wejścia lub powrotu na rynek pracy osobom z grup znajdujących
się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, niepozostającym
w zatrudnieniu,
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4/ stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
5/ wzmocnienie samooceny, wiary we własne moŜliwości oraz motywacji
do poszukiwania pracy.
Cele powyŜsze zostały osiągnięte poprzez realizację następujących działań:
 Zorganizowanie szkoleń grupowych prowadzących do podniesienia,
uzupełnienia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych dla 427 osób.
Całkowity koszt szkoleń: 1 062 527,69 PLN.
Kierunki szkoleń organizowanych w ramach projektu:
1) Warsztaty z zakresu pisania i realizacji projektów europejskich – 15 osób,
2) Rachunkowość budŜetowa z rozliczaniem projektów europejskich – 15 osób,
3) Pracownik magazynowy z obsługą wózków jezdniowych, kas fiskalnych
i uŜytkowych programów komputerowych – 30 osób,
4) Spawanie metodą MAG-135 i metodą TIG-141 – 34 osoby,
5) Pracownik działu sprzedaŜy z obsługą kas fiskalnych i uŜytkowych
programów komputerowych – 30 osób,
6) Florystyka z obsługą kas fiskalnych i uŜytkowych programów
komputerowych - 30 osób,
7) Obsługa biura z elementami księgowości i kadr małych firm – 30 osób,
8) Organizacja i prowadzenie własnej firmy – 48 osób,
9) Pracownik robót wykończeniowych – 17 osób,
10) Księgowość komputerowa – 10 osób,
11) Instruktor nauki jazdy kat. B – 10 osób,
12) Hydraulik, monter, konserwator instalacji wodno-kanalizacyjnej – 15 osób,
13) Zbrojarz – 15 osób,
14) Operator koparko-ładowarki kl. III – 61 osób,
15) Pracownik małej gastronomii z obsługą kas fiskalnych – 22 osoby,
16) Pracownik ochrony fizycznej osób i mienia (licencja I stopnia) – 15 osób,
17) Spedytor – 15 osób,
18) Operator wózka jezdniowego z fakturowaniem i obsługą kas fiskalnych – 15
osób.
 Zorganizowanie staŜy ( od 3 do 12 m-cy - dla osób bezrobotnych do 25 r.Ŝ. i
bezrobotnych absolwentów szkół wyŜszych do 27 roku Ŝycia) dla 241 osób
(204 osoby rozpoczęły staŜ w 2009 r., 37 osób kontynuowało staŜ, na który
zostały skierowane w 2008 r.).
Całkowity koszt staŜy: 1 335 865,39 PLN.
 Zorganizowanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy przez okres
od 3 do 6 m-cy dla 7 osób, które kontynuowały swój udział w projekcie
w 2009 r.
Całkowity koszt przygotowania zawodowego: 18 272,84 PLN.
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 Zatrudnienie subsydiowane: skierowanie do prac interwencyjnych 21 osób
(8 osób zostało zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w 2009 r., 13
osób kontynuowało zatrudnienie subsydiowane z 2008 r.).
Całkowity koszt zatrudnienia subsydiowanego: 92 546,09PLN (w tym: wkład
własny pracodawców 55 102,10 PLN, refundacja ze środków Funduszu Pracy
37 443,99 PLN).
 Refundacja kosztów wyposaŜenia lub doposaŜenie stanowiska pracy dla 24
osób bezrobotnych.
Całkowity koszt doposaŜenia/wyposaŜenia stanowiska pracy dla skierowanych
bezrobotnych: 443 948,88 PLN.
 Przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej dla 85 osób.
Całkowity koszt dotacji: 1 543 707,00 PLN.
Rodzaje dotowanych działalności:
1) Usługi szkoleniowe,
2) Wideofilmowanie, digitalizacja nośników analogowych, produkcja filmów
reklamowych i reportaŜy, fotografowanie,
3) Agencja reklamowa, pracownia artystyczna, edukacja artystyczna,
wydawnictwo ksiąŜek dla dzieci,
4) Sklep i komis sprzętu pływającego, turystycznego, sportowego oraz części
do samochodów,
5) Usługi remontowo-budowlane i wykończeniowe,
6) Usługi spawalnicze,
7) Usługi oraz produkcja w zakresie metaloplastyki, spawalnictwa i ślusarstwa,
8) Usługi stolarskie, tartaczne i handel drewnem,
9) Produkcja trocin i galanterii drewnianej,
10) Produkcja i sprzedaŜ mebli,
11) Usługi elektryczne,
12) Usługi dekarskie,
13) Usługi muzyczne, usługi DJ, festyny, dyskoteki,
14) Usługi fryzjerskie i kosmetyczne,
15) Usługi krawieckie, pracownia sukien ślubnych i wizytowych,
16) Usługowy zakład szewski
17) Usługi brukarskie, posadzkarstwo, układanie płytek gresowych,
18) Produkcja płytek chodnikowych, kostki eko i słupków betonowych,
19) Sklepy: spoŜywczo-przemysłowy, odzieŜowy (+wypoŜyczalnia strojów
karnawałowych),
ogrodniczy,
zielarsko-medyczny,
wielobranŜowy,
internetowy,
20) Handel i usługi w zakresie armatury łazienkowej,
21) Mini-bar cafe "Pod Skarpą",
22) Komis - sprzedaŜ motocykli, skuterów, quadów, handel samochodami,
23) Prowadzenie punktu aptecznego,
24) Indywidualna stomatologiczna praktyka lekarska,
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25) Produkcja i sprzedaŜ wyrobów ze szkła, artykułów zoologicznych, usługi
szklarskie,
26) Doradztwo ogrodnicze, wykonywanie projektów, zakładanie i pielęgnacja
ogrodów, projektowanie i zakładanie zieleni,
27) Przygotowanie terenu pod budowę, usługi budowlane z zakresu robót
ziemnych,
28) Projektowanie stron WWW,
29) Serwis komputerowy,
30) Przewóz osób taksówką osobową,
31) Wykończenia wnętrz: wykonywanie podłóg z kamienia, terakoty, paneli,
wykończenia ścian i sufitów tj. malowanie, gładzie, struktury, stiuki itp.,
32) Usługi w zakresie automatyki przemysłowej, energoelektroniki zasilania
urządzeń i maszyn przemysłowych,
33) Konserwacja i naprawa samochodów i motocykli, sprzedaŜ motocykli
uŜywanych oraz części i akcesoriów do nich, naprawy mechaniczne
i elektryczne pojazdów, wulkanizacja, spawanie plastików,
34) Poprawa estetyki aut, pranie tapicerki samochodowej,
35) Elektroniczna diagnostyka silników spalinowych, regulacja i naprawa
układów zasilania gazem,
36) SprzedaŜ i montaŜ przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników na
wodę deszczową, przydomowych elektrowni wiatrowych oraz kolektorów
słonecznych,
37) Produkcja ogrodzeń metalowych (bram, przęseł) i balustrad,
38) Kancelaria adwokacka.
W 2009 r. w ramach projektu „Moje perspektywy” Poddziałanie 6.1.3 PO KL
wsparciem objęto 817 osób bezrobotnych (428 kobiet, 389 męŜczyzn), z czego
87% stanowiły osoby zamieszkujące tereny wiejskie. Udział w projekcie
zakończyło 711 osób (368 kobiet, 343 męŜczyzn), w tym osoby będące w
szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienione w art. 49 ustawy z 20.04.2004
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj.:
1) 254 osób do 25 roku Ŝycia,
2) 165 osoby długotrwale bezrobotne,
3) 12 kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
4) 23 osób powyŜej 50 roku Ŝycia,
5) 134 osób bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego,
bez wykształcenia średniego,
6) 10 osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do ukończenia
18 roku Ŝycia,
7) 4 osoby niepełnosprawne.
54 osób kontynuuje udział w projekcie korzystając ze staŜy i prac
interwencyjnych). 22 uczestników projektu przerwało w nim udział podając jako
przyczynę rezygnacji m.in. podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
przyczyny zdrowotne, przyczyny osobiste.
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Źródła finansowania projektu:
-Europejski Fundusz Społeczny (kwota dofinansowania): 4 215 400,00 PLN
-Fundusz Pracy (wkład PUP Lublin – środki pozostające w dyspozycji
samorządu powiatu): 234 251,62 PLN
-Wkład własny pracodawców: 55 102,10 PLN.
Wydatkowano 4 496 867,89 PLN, co stanowi 99,72% zakładanych wydatków
całkowitych projektu.

Działanie 6.2- Własny biznes- to moŜliwe
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie w 2009 r. rozpoczął realizację projektu
„Własny biznes – to moŜliwe”, który współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla
wszystkich, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Liczba beneficjentów projektu: 70 osób
Okres realizacji: 01.07.2009 r. – 31.12.2010 r.
BudŜet projektu: 2 778 233,88 PLN
Z czego w 2009 r. wydatkowano: 925.551,30 PLN
Celem nadrzędnym projektu jest promowanie przedsiębiorczości oraz
wspieranie samozatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie poprzez umoŜliwienie im nabycia
kompetencji i kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia działalności
gospodarczej oraz poprzez udzielenie wsparcia finansowego na pokrycie
inwestycji związanej z planowaną działalnością.
Cele szczegółowe to:
- zwiększenie poziomu wiedzy i kwalifikacji kluczowych do podjęcia
i prowadzenia działalności gospodarczej;
- zwiększenie poziomu aktywności gospodarczej i kompetencji osobistych
w zakresie prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej,
- wzrost samooceny, pewności siebie i motywacji do podejmowania
przedsiębiorczych działań,
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie (wraz Filiami BełŜyce i
Bychawa), którzy zainteresowani są podjęciem działalności gospodarczej w
zakresie usług lub produkcji i nie prowadzili działalności gospodarczej w ciągu
12 m-cy przed przystąpieniem do projektu, a w szczególności do:
- kobiet (w tym zwłaszcza powracających lub wchodzących po raz pierwszy na
rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci);
- osób zamieszkujących tereny wiejskie (według definicji GUS, tj. tereny
wiejskie i części wiejskie gmin wiejsko-miejskich);
18

- osób poniŜej 25 roku Ŝycia.
W 2009 r. w projekcie uczestniczyło 30 osób bezrobotnych (21 kobiet, 9
męŜczyzn).
Beneficjenci projektu w 2009 r. objęci zostali następującymi formami wsparcia:
1. Szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” z zakresu podejmowania i prowadzenia
działalności gospodarczej - 30 os. (21 kobiet, 9 męŜczyzn);
Koszt szkoleń (uzgodniona naleŜność instytucji szkoleniowej, koszt
wyŜywienia, przejazdu i stypendia szkoleniowe) wyniósł: 46.602,49 PLN
2. Doradztwo podstawowe indywidualne z zakresu prowadzenia działalności
gospodarczej
(opracowanie
strategii
powstania
przedsiębiorstwa,
opracowanie biznesplanu) – 20 os. (14 kobiet, 6 męŜczyzn)
3. Doradztwo specjalistyczne indywidualne – wsparcie pomostowe na etapie
prowadzenia działalności gospodarczej 6 os. (6 kobiet)
Koszt doradztwa indywidualnego – 14.760,00 PLN
4. Przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości – 20 os.
(14 kobiet, 6 męŜczyzn)
Całkowita wartość udzielonych środków na rozwój przedsiębiorczości:
808.602,12 PLN
W celu zbadania rezultatów miękkich projektu Beneficjenci zostali objęci
badaniami ankietowymi. Ankietowani beneficjenci uznali w 90%, iŜ wzrósł
poziom wiedzy z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności
gospodarczej, 80% osób deklaruje wzrost kompetencji w zakresie zarządzania
przedsiębiorstwem,
85%
nabyło
umiejętność
pisania
biznesplanu
inwestycyjnego, a 75% uczestników deklaruje wzrost pewności siebie
i motywacji do działania.
Podsumowując, w projekcie w 2009 r. udział wzięło 30 osób (21 kobiet, 9
męŜczyzn). Osoby te obejmowane były następującymi rodzajami wsparcia:
indywidualnym doradztwem biznesowym przed i po rozpoczęciu działalności
gospodarczej, szkoleniami z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności
gospodarczej oraz wsparciem finansowym w postaci środków na rozwój
przedsiębiorczości. Na koniec 2009 r. 6 kobiet zakończyło udział w projekcie
zgodnie z zaplanowaną ścieŜką udziału;
Poddziałanie 8.1.1- Wiedza dla innowacji
Powiatowy Urząd Pracy realizuje projekt pt. „Wiedza dla innowacji”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo
dla przedsiębiorstw.
Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności 70
przedsiębiorstw, do końca 2010 r., z terenu województwa lubelskiego, które
powstały przy wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie poprzez
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umoŜliwienie im nabycia wiedzy i kwalifikacji z zakresu zarządzania firmą
i wdraŜania innowacyjnych rozwiązań oraz umiejętności pozyskiwania
środków finansowych na rozwój działalności.
Cele szczegółowe projektu:
- wzrost wiedzy i kwalifikacji z zakresu zarządzania firmą i wdraŜania
innowacyjnych rozwiązań;
- wzrost wiedzy i umiejętności pozyskiwania środków finansowych na rozwój
firmy;
- wzrost świadomości potrzeby inwestowania w rozwój firmy i wdraŜania
innowacji;
- wzmocnienie postawy prorozwojowej i nastawionej na ustawiczne
podnoszenie swoich kompetencji i umiejętności, u 70 przedsiębiorców z terenu
woj. lubelskiego, którzy podjęli działalność przy wsparciu finansowym ze
strony Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie.
Rezultatami twardymi będą:
- 70 przedsiębiorstw zostanie objętych wsparciem szkoleniowym, w tym:
a) 20 przedsiębiorstw do końca 2009 r. zostało objętych wsparciem
szkoleniowym;
b) 50 przedsiębiorstw do połowy 2010 r.
- 70 przedsiębiorców podniesie swoje kwalifikacje i umiejętności z zakresu
zarządzania firmą i wdraŜania innowacyjnych rozwiązań oraz pozyskiwania
środków finansowych na rozwój firmy, w tym:
a) 20 przedsiębiorców do końca 2009 r. otrzymało zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia;
b) 50 przedsiębiorców w 2010 r. otrzyma zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia.
Projekt jest realizowany w okresie: 10.08.2009-31.07.2020
Wartość projektu ogółem: 204 606,00 zł.

POŚREDNICTWO PRACY
WYSZCZEGÓLNIENIE

1. Liczba ofert zwykłych
2. Liczba ofert
subsydiowanych
Razem

PUP
LUBLIN

FILIA
BEŁśYCE

FILIA
BYCHAWA

OGÓŁEM

483

318
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430

458

301

1189

913

776

456

2145

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej, znaczna liczba
wykwalifikowanych pracowników wyjechała za granicę i tam podjęła
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zatrudnienie. Motywacją do opuszczenia kraju było korzystniejsze
wynagrodzenie oferowane przez pracodawców zagranicznych. Takie zjawisko
obserwowane było do listopada 2008r. W związku z kryzysem gospodarczym,
niektórzy Polacy zaczęli tracić pracę w Unii Europejskiej. Zaobserwowano
powroty do Polski. Zjawisko to nasiliło się w 2009r.
Rok 2009 był rokiem trudnym ze względu światowy kryzys gospodarczy,
który dotknął równieŜ polskie firmy. Lokalni pracodawcy z duŜą ostroŜnością
podchodzili do tworzenia nowych miejsc pracy. Wręcz zaobserwowano
likwidację niektórych stanowisk pracy, a nawet upadłość firm. W 2009r. do
naszego Urzędu wpłynęło mniej ofert pracy niŜ w latach ubiegłych. Taka
sytuacja spowodowana była moŜliwością zgłaszania oferty pracy przez
pracodawcę tylko w jednym wybranym urzędzie pracy (wcześniej pracodawcy
mogli zgłaszać oferty pracy w kilku urzędach). Większość pracodawców
zgłaszała oferty pracy proponując zatrudnienie w ramach umowy o pracę lub
w ramach umowy zlecenie. Wynagrodzenie było zróŜnicowane. W ramach
umowy o pracę począwszy od najniŜszej krajowej, która w 2009 roku wynosiła
1276 zł brutto do 2000 zł brutto. Niektórzy pracodawcy proponowali
zatrudnienie w ramach umowy o dzieło, które nie jest uwzględniane
w sprawozdaniach, poniewaŜ traktowane jest jako pośrednictwo otwarte.
Najwięcej ofert zgłoszonych zostało w następujących zawodach: sprzedawca,
robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym, robotnik gospodarczy,
robotnik budowlany, pracownicy w branŜy gastronomicznej, magazynier,
mechanik pojazdów samochodowych. W większości ofert pracy wymagana jest
dyspozycyjność oraz doświadczenie. Osoby zarejestrowane w naszym urzędzie
pracy zamieszkują na terenie powiatu i mają utrudniony dojazd do miejsca
pracy, w szczególności gdy praca jest zmianowa.
Migracja powrotna powoduje, Ŝe od pewnego czasu mamy do czynienia
z niedoborem podaŜy ofert pracy w stosunku do popytu na nie. Problemom tym
stara się wyjść naprzeciw Urząd Pracy poprzez szkolenia, wsparte formy
zatrudnienia oraz przyznawanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Uwagę pracodawców przyciąga forma zwrotu kosztów doposaŜenia
i wyposaŜenia nowo tworzonego stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej.
W działaniach pośrednictwa pracy zauwaŜa się, Ŝe łatwiej znaleźć pracę
osobom z wykształceniem średnim technicznym i zasadniczym zawodowym,
aczkolwiek osoby z wykształceniem wyŜszym w szczególności absolwenci
wyŜszych studiów technicznych równieŜ nie mają z tym większego problemu.
Osoby bezrobotne z wykształceniem wyŜszym i średnim najczęściej pytają
o pracę na stanowiskach biurowych. Takie oferty są zgłaszane sporadycznie ze
względu na konieczność zgłaszania, przez pracodawców reprezentujących
instytucje państwowe, wolnych miejsc pracy w Biuletynie Informacji
Publicznej. Pracodawcy reprezentujący firmy prywatne, zainteresowani
zatrudnianiem pracowników biurowych, najczęściej przyjmują osoby
bezrobotne na staŜ, a po staŜu oferują im zatrudnienie.
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Większość osób z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym
poszukuje pracy na stanowiskach: palacz, portier, robotnik gospodarczy,
sprzątaczka. Oferty takie są zgłaszane, jednak dodatkowym wymogiem
pracodawców jest orzeczenie o niepełnosprawności.
PORADNICTWO ZAWODOWE I KLUBY PRACY
Wprowadzenie w 2008 roku standardów usług rynku pracy spowodowało
zwiększenie dostępności do usługi poradnictwa zawodowego.
W 2009 roku poradnictwem indywidualnym objęto łącznie 4435 w ramach 6195
wizyt:
• 4435 osób w ramach rozmowy wstępnej,
• 1301 osób w ramach porady indywidualnej (w tym osoby te skorzystały z
1760 wizyt w ramach porady indywidualnej).
Poradnictwem grupowym objęto 41 osób w ramach 4 grup – w większości były
to spotkania dotyczące poznania siebie, motywacji i wsparcia. Z tych zajęć w
ramach poradnictwa grupowego w większości skorzystały osoby długotrwale
bezrobotne.
Pozostałe formy:
Informacja zawodowa:
- indywidualna – 3897 osób
- grupowa – 913 osób, (w ramach 78 spotkań)
Kluby Pracy – 13 osób
Nowością w 2009 roku w stosunku do lat ubiegłych była pomoc
świadczona bezrobotnym i poszukującym pracy w zakresie opracowania
Indywidualnego Planu Działania. Usługą tą objęto 836 osób zarejestrowanych w
Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie powyŜej 6 miesięcy. Przy opracowaniu
IPD wzięto pod uwagę w szczególności wszelkie działania moŜliwe do
zastosowania przez urząd, działania planowane do samodzielnej realizacji przez
klienta, planowane terminy realizacji poszczególnych zadań, a takŜe formy oraz
planowaną liczbę kontaktów z kluczowymi pracownikami urzędu. IPD miało na
celu doprowadzenie klienta do podjęcia przez niego odpowiedniej pracy.
Poradnictwo indywidualne
W ramach poradnictwa indywidualnego z rozmowy z doradcą zawodowym
skorzystało w 2009 roku 4435 osób. Główny nacisk w ramach tej usługi
połoŜono na osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie
powyŜej 12 miesięcy (1331 osób skorzystało z rozmowy wstępnej, 441 z porady
indywidualnej) i osoby zarejestrowane do 6 miesięcy (2210 osób skorzystało z
rozmowy wstępnej, a 648 z porady indywidualnej). Miało to na celu objęcie
wsparciem grupy osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy jaką są osoby
długotrwale bezrobotne. Skierowanie usług poradnictwa indywidualnego do
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osób zarejestrowanych do 6 miesięcy skupiało się głównie na działaniach
motywujących te osoby do szybkiego powrotu na rynek pracy.
Rozmowy doradcze dotyczyły umiejętności przystosowania się, adaptacji do
wymogów rynku pracy, metod aktywnego poszukiwania pracy, wyboru
kierunku szkolenia, uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, zagadnień
związanych z podjęciem własnej działalności gospodarczej. ZauwaŜono w
licznej grupie osób bezrobotnych postawę pasywną, bierną, niezaradność w
poruszaniu się po rynku pracy. Dlatego teŜ koniecznością było prowadzenie
rozmów mających na celu wzmocnienie motywacji, wskazanie metod
efektywnego poszukiwania pracy, podwyŜszenie wiary w siebie, wzrost
samooceny, samoakceptacji, wskazanie mocnych stron.
Aktywizacji zawodowej i społecznej słuŜyło równieŜ wsparcie
psychologiczne skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Poradnictwo grupowe
W 2009 roku z poradnictwa grupowego skorzystało 41 osób. Realizowane
było ono w postaci warsztatów poszukiwania pracy oraz warsztatów wsparcia i
motywacji.
Objęto nim głównie następujące grupy osób:
- Osoby zarejestrowane w PUP powyŜej 12 miesięcy
- Osoby do 25 roku Ŝycia
Zajęcia te były poprzedzone spotkaniami w ramach poradnictwa
indywidualnego i dostosowane były do potrzeb zakwalifikowanych osób. Miały
na celu diagnozę potencjału zawodowego, przygotowanie osób bezrobotnych do
samodzielnego, aktywnego poruszania się po rynku pracy, przekazania wiedzy,
potrzebnych informacji o lokalnym rynku pracy, przedsiębiorczości oraz
wolontariacie, jako sposobie na zdobycie pierwszego doświadczenia
zawodowego. WaŜną formą wsparcia było motywowanie osób to podjęcia
zatrudnienia i aktywnego poszukiwania pracy. Beneficjentom programów
realizowanych w PUP przedstawiono warunki uczestnictwa oraz objęto ich
warsztatami wsparcia i motywacji oraz treningiem z zakresu aktywnych metod
poszukiwania pracy z elementami rynku pracy. Zajęcia te skierowane były w
szczególności do osób bez kwalifikacji zawodowych lub o niskich i
zdezaktualizowanych kwalifikacjach, by zapobiec ich wykluczeniu społecznemu
i ograniczyć zjawisko marginalizacji społecznej.
Informacja zawodowa
Informacja zawodowa indywidualna to forma wsparcia, która
skierowana jest do osób bezrobotnych, przychodzących z własnej inicjatywy i
prowadzona w formie rozmów indywidualnych. Informacja zawodowa
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indywidualna polega na udzielaniu informacji z zakresu zadań i czynności we
wskazanym zawodzie, warunków pracy, wymagań psychofizycznych,
zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, określenia szans na
podjęcie zatrudnienia oraz informacji o metodach poszukiwania pracy,
informowania o szkoleniach, działaniach prowadzonych w PUP oraz innych
Instytucjach Rynku Pracy. W roku 2009 tą formą wsparcia objęto 3897 osób.
Informacja zawodowa grupowa prowadzona jest w formie spotkań
grupowych w siedzibie urzędu, jak równieŜ w gminach na terenie działania
PUP. Spotkania te mają na celu zapoznanie z działalnością urzędu, aktualnie
prowadzonymi działaniami na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, lokalnym
rynkiem pracy, instytucjami wspierającymi osoby bezrobotne, sposobami
aktywnego poszukiwania pracy. W 2009 roku ze spotkań tych skorzystało 913
osób.
Przeprowadzano równieŜ zajęcia z młodzieŜą szkół gimnazjalnych. Miały
one charakter informacyjno warsztatowy. Dotyczyły planowania kariery
zawodowej, umiejętności celowego działania w kwestii wyboru szkoły i
dalszego kształcenia w nawiązaniu do realiów rynku pracy. Spotkania te miały
równieŜ na celu przedstawienie uczniom ogólnych tendencji na rynku pracy,
pokazanie zjawiska popytu i podaŜy na poszczególne zawody na lokalnym
rynku pracy. Zajęcia z młodzieŜą miały na celu przygotowanie do wkroczenia
na rynek pracy, zapoznania z metodami szukania pracy, sposobami redagowania
dokumentów aplikacyjnych, prowadzaniem rozmów kwalifikacyjnych. Tą formą
wsparcia objęto 80 uczniów szkół gimnazjalnych i średnich.
Kluby pracy i zajęcia aktywizacyjne
W zajęciach klubu pracy uczestniczyło 13 osób. Zajęcia te miały na celu
zapoznanie osób bezrobotnych z działalnością urzędu pracy, świadczonymi
formami pomocy, specyfiką lokalnego rynku pracy, oraz moŜliwościami
zatrudnienia, sposobami aktywnego poszukiwania pracy. Uczestnicy klubów
pracy mogli dokonać analizy swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
określić swoje mocne i słabe strony, nabrać większej pewności siebie.
Ćwiczeniowy charakter spotkań umoŜliwił wyrobienie w uczestnikach
umiejętności rozmowy z pracodawcą, pisania dokumentów aplikacyjnych.
Uczestnikami klubu pracy były osoby bezrobotne, zniechęcone brakiem
pozytywnych efektów poszukiwań pracy. Kluby pracy organizowano w
siedzibie urzędu, gdzie mieści się wyposaŜona w zaplecze dydaktyczne sala
szkoleniowa. Zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem Klubu pracy i
trwały 3 tygodnie. Zawierały 20 sesji szkoleniowych. Osoby kierowane na klub
po uzyskaniu zaświadczenia otrzymują dodatek szkoleniowy bądź stypendium
szkoleniowe oraz mogły się ubiegać o zwrot kosztów za dojazdy na szkolenie.

24

PLANOWANE DZIAŁANIA W 2010 ROKU
Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie wraz z Filiami w BełŜycach i Bychawie
będzie kierował się następującymi priorytetami w zakresie realizacji działań:
- wyodrębnienie i realizacja działań w ramach utworzonego Centrum
aktywizacji Zawodowej (CAZ) m.in.: pośrednictwo pracy, poradnictwo
zawodowe, kluby pracy, doposaŜenia lub wyposaŜenia stanowisk pracy,
dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, szkolenia, staŜe,
przygotowania zawodowe dorosłych, roboty publiczne;
- pozyskiwanie środków na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i
poszukujących pracy, w tym dla osób niepełnosprawnych;
- realizacja projektów rozpoczętych w 2009 r. i przygotowywanie nowych;
- promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia;
- współpraca z partnerami rynku pracy mająca na celu wsparcie projektów
przygotowanych przez organizację samorządowe, których uczestnikami są
mieszkańcy powiatu lubelskiego
Zapraszamy do współpracy!
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WYDATKI FUNDUSZU PRACY W 2009 ROKU
MPIPS 02

Zasiłki bezrobotnych ogółem
Zasiłki bezrobotnych
podatek
składka zdrowotna
zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
skł.na ubezp.społeczne
Szkolenia
stypendium szkoleniowe
dodatki szkoleniowe
koszty dojazdu
badania lekarskie
koszty szkolenia
podatek od stypendium
składka zdrowotna
podatek od dodatków
składka społeczna
koszty doj.Klub Pracy
Stypendium staŜowe
Stypendium staŜowe
podatek
skł. Zdrowotna
badania lekarskie
koszty dojazdu
skł społeczna
Prace interwencyjne
Wynagrodzenia
ZUS
Roboty publiczne
Wynagrodzenie
ZUS
Inne koszty
opłaty pocztowe
prowizje
KRUS
system informatyczny
pomyłki
inne koszty BAD LEKARSKIE
klub pracy
poradnictwo zawodowe
druki
szkolenia pracowników
rozmowy telefoniczne
koperty
szkolenie rady zatrudn
koszty post. Sądowego
partnerstwo lokalne
dod do wynagrodzeń
reklama urzędu
opłaty za bank
CAZ
Przygotowanie Zawodowe
stypendium
badania lekarskie
podatek
składka zdrowotna
składka społeczna
koszty dojazdu
Dotacja na działalność
studia podyplom
styp podyplomowe
Dodatki aktywizacyjne
świadczenia
podatek
Stypendia naukowe
Stypendia naukowe
podatek
DoposaŜenie stan pracy
Prace społ.uŜyt.

MOJE
PERSPEKTYWY

PROFESJONALIŚCI

1 062 527,69
227 248,52
62 460,30
30 686,84
644 815,35
8 230,15
21 195,33
0,74
67 890,46
1 335 830,39
863 130,97
45 607,00
86 123,44
8 728,95
69 267,02
262 973,01
37 443,99
32 434,86
5 009,13
1,68
1,68
18 272,84
11 927,88
596,00
1 238,75
3 678,41
831,80
1 543 707,00
443 948,88
4 441 732,47

28 879,33
24 068,57
4 810,76
28 879,33
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4 642 349,09
3 410 465,68
72 481,89
264 678,81
894 722,71
1 078 699,66
184 143,77
117,76
44 553,60
23 826,91
748 462,17
6 157,13
15 590,78
31,43
54 655,71
1 160,40
2 852 131,09
1 824 988,76
103 775,00
177 340,81
24 019,65
172 425,25
549 581,62
286 023,70
248 419,52
37 604,18
628 467,02
546 693,72
81 773,30
1 110 681,59
54 486,85
32 479,64
2 346,00
281 823,82
70 736,64
242,50
2 941,00
37 577,22
11 346,00
206 133,54
29 882,24
255,56
15 400,00
562,27
900,00
60 910,72
55 606,04
855,00
246 196,55
134 600,45
84 430,72
346,00
5 152,00
8 033,85
26 665,68
9 972,20
3 204 151,00
45 950,00
4 279,57
45 413,00
37 690,26
7 722,74
11 666,40
10 655,40
1 011,00
2 500 255,05
45 541,50
16 585 929,55

RAZEM

4 642 349,09
3 410 465,68
72 481,89
264 678,81
894 722,71
2 141 227,35
411 392,29
117,76
107 013,90
54 513,75
1 393 277,52
14 387,28
36 786,11
32,17
122 546,17
1 160,40
4 187 961,48
2 688 119,73
149 382,00
263 464,25
32 748,60
241 692,27
812 554,63
323 467,69
280 854,38
42 613,31
628 467,02
546 693,72
81 773,30
1 139 562,60
54 486,85
32 479,64
2 346,00
281 823,82
70 738,32
242,50
2 941,00
37 577,22
11 346,00
230 202,11
29 882,24
255,56
15 400,00
562,27
900,00
60 910,72
60 416,80
855,00
246 196,55
152 873,29
96 358,60
346,00
5 748,00
9 272,60
30 344,09
10 804,00
4 747 858,00
45 950,00
4 279,57
45 413,00
37 690,26
7 722,74
11 666,40
10 655,40
1 011,00
2 944 203,93
45 541,50
21 060 820,92

WYKAZ PROJEKTÓW
Wykaz projektów realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie w
latach 2002 – 2009:
- „Powiat Lubelski – geografia potrzeb, geografia moŜliwości”, wartość
projektu/publikacji : 24 000 PLN (1500 egzemplarzy) , finansowane z Min.
Gospodarki i Polityki Społecznej;
- „Moja Gmina w Unii Europejskiej”, wartość projektu: 86406,40 PLN,
finansowanie z Funduszu Pracy;
- Program "9+9"; wartość projektu: 200300 PLN; finansowanie z Funduszu
Pracy;
- „Pierwsza Praca” – I edycja, wartość projektu: 172 400 PLN, finansowanie z
FP ;
- „Pierwsza Praca” – II edycja, wartość projektu: 450 000 PLN, finansowanie z
FP;
- "Renowacja Starych Parków Lubelszczyzny", wartość projektu: 100000
PLN; (w tym FP – 8000 PLN)
- "Szansa na powrót", wartość projektu: 505488,13 PLN, współfinansowanie z
EFS;
- "Twój start", wartość projektu: 738 146,50 PLN, współfinansowanie z EFS ;
- "Lubelski Powiatowy Bank Pracy" - Działanie 1.1 SPO RZL, wartość
projektu: 85 789,04 PLN, współfinansowanie z EFS;
- "Szansa dla Ciebie - program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych"
Działanie 1.3 SPO RZL Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego
bezrobocia; wartość projektu: 1 077 269,29 PLN, współfinansowanie z EFS ;
- "Startuj z nami" Działanie 1.2 SPO RZL Perspektywy dla młodzieŜy;
wartość projektu: 1 239 203,14 PLN, współfinansowanie z EFS ;
- "Razem moŜna więcej - integracja zawodowa i społeczna osób długotrwale
bezrobotnych" Działanie 1.5 SPO RZL; wartość projektu: 343251,28 PLN,
współfinansowanie z EFS;
- Program „AQUA”, wartość projektu: 21 100 PLN, finansowanie z Funduszu
Pracy ;
- Program „Pierwszy Biznes”, wartość projektu: 11 686 PLN, finansowanie z
FP;
- „IMPULS” Działanie 1.2 SPO RZL Perspektywy dla młodzieŜy; wartość
projektu: 1 356 195,87 PLN, współfinansowanie z EFS;
- „Mobilni, aktywni, kreatywni” Działanie 1.3 SPO RZL Przeciwdziałanie i
zwalczanie długotrwałego bezrobocia; wartość projektu: 1 785 046,03 PLN,
współfinansowanie z EFS;
- Program „Rzeki”, wartość projektu: 21 780,00 PLN, finansowanie z Funduszu
Pracy;
- „Chcieć to móc” Działanie 1.5 SPO RZL Wspieranie osób z grup zagroŜonych
wykluczeniem społecznym Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
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Zasobów Ludzkich; wartość projektu: 658 735,45 PLN, współfinansowanie z
EFS;
- "W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej - budujemy nowy
Lisków", w ramach IW EQUAL ; wartość projektu: 364 613,00 PLN,
współfinansowanie z EFS;
- „Dobry start”, wartość projektu: 347 135 PLN, finansowanie z Funduszu
Pracy;
- „Aktywna kobieta”, wartość projektu: 162 548,40 PLN, finansowanie z FP;
- „Inwestycje w kwalifikacje deficytowe” , wartość projektu: 613 516,60 PLN,
finansowanie z Funduszu Pracy;
- „Rzeki”, wartość projektu: 364 613,00 PLN, finansowanie z Funduszu Pracy;
- „Moje perspektywy” Poddziałanie 6.1.3 PO KL, wartość projektu:
3 904 659,95 PLN, współfinansowanie z EFS;
- „Kierunek praca”, wartość projektu: 943 200 PLN, finansowanie z Funduszu
Pracy ;
- „Szansa”, wartość projektu: 750 000 PLN, finansowanie z Funduszu Pracy;
- „Profesjonaliści” Poddziałanie 6.1.2 PO KL, wartość projektu: 259 762,71
PLN, współfinansowanie z EFS.
- „EKO DROGI”, wartość projektu: 319 400 PLN, finansowanie z Funduszu
Pracy;
- „RZEKI III”, wartość projektu: 124 000 PL, finansowanie z Funduszu Pracy;
- „Praca dla młodych”, wartość projektu: 3 690 600 PLN, finansowanie z
Funduszu Pracy;
- „Wracam do pracy- program dla osób po 45 r.Ŝ.”, wartość projektu:
1 310 200 PLN, finansowanie z Funduszu Pracy;
- „Własny biznes - to moŜliwe”, wartość projektu: 1 632 200 PLN,
finansowanie z Funduszu Pracy;
- „ Jesteś potrzebny na rynku pracy – program wspierający skuteczny
powrót do zatrudnienia”, wartość projektu: 371 600 PLN, finansowanie z
Funduszu Pracy;
- „Moje perspektywy” Poddziałanie 6.1.3 PO KL, wartość projektu: 4 215 400
PLN, współfinansowanie z EFS;
- „Własny biznes - to moŜliwe” Działanie 6.2 PO KL, wartość projektu:
928 365,76 PLN, współfinansowanie z EFS;
- „Wiedza dla innowacji ” Poddziałanie 8.1.1 PO KL, wartość projektu:
54 000,00 PLN, współfinansowanie z EFS.

Łączna wartość projektów/programów: 29 383 216,76 PLN
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