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1. POMOC W ZATRUDNIENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- POŚREDNICTWO PRACY

1.1. Wydzielenie stanowiska do obsługi osób niepełnosprawnych
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, tak jak w roku ubiegłym, obsługą osób
niepełnosprawnych zajmują się Doradcy klienta znajdujący się na parterze budynku
w siedzibie urzędu w Centrum Aktywizacji Zawodowej. Dzięki zniwelowaniu progów,
poszerzeniu drzwi wejściowych bocznych i umieszczeniu głównych usług rynku pracy na
parterze budynku, PUP zniósł bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych,
które swobodnie mogą pozyskiwać informacje związane z procesem poszukiwania
zatrudnienia na parterze budynku. W przypadku potrzeby skorzystania z pomocy
pracowników zajmujących pomieszczenia biurowe na I piętrze istnieje możliwość
telefonicznego wezwania pracownika celem udzielenia informacji bądź porady. Z kolei
w przypadku dokonania rejestracji czy konieczności pobrania zaświadczeń przez osoby
niepełnosprawne dużym udogodnieniem jest zainstalowana winda w budynku Przychodni
Rejonowej przy ul. Piłsudskiego 10, gdzie mieści się Dział Ewidencji i Świadczeń.
Ponadto PUP w korytarzu CAZ-u umieścił tablicę ogłoszeń przeznaczoną wyłącznie na
informacje dotyczące ofert pracy, realizowanych programów, szkoleń i innych informacji
związanych z osobami niepełnosprawnymi. Zainstalowano także odbiornik telewizyjny,
gdzie w sposób nieprzerwany wyświetlane są informacje o usługach, giełdach pracy,
organizacji urzędu oraz krótkie filmy instruktażowe związane z tematyką poszukiwania
zatrudnienia.
Dodatkowo wybrani pracownicy PUP w Jaworze uczestniczyli w szkoleniu z zakresu
umiejętności posługiwania się językiem migowym, którym mogą się posłużyć
w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

1.2. Kierowanie do pracy osób niepełnosprawnych
W 2016 roku 16 pracodawców zgłosiło swoje potrzeby zatrudnieniowe poszukując osób
z orzeczoną niepełnosprawnością na odpowiednie stanowiska pracy. Pozostali
pracodawcy działający na lokalnym rynku pracy i rynkach ościennych zgłaszając oferty
pracy wyrażali zainteresowanie nawiązaniem stosunku pracy z osobami, których stan
zdrowia pozwoli podjąć zatrudnienie na poszukiwanych przez nich stanowiskach pracy.
Ogółem na stanowiska pracy pozyskane w 2016 roku skierowano 62 osoby
z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z czego 19 osób uzyskało
zatrudnienie korzystając z usługi pośrednictwa pracy.
W 2016 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze oferty pracy dla osób
z orzeczoną niepełnosprawnością zgłosili:
1. PHU "DEKRET" Grażyna Warsińska, - Grobla
Strona 3 z 12

oferta pracy na stanowiska: kucharz dla 1 osoby niepełnosprawnej; pomoc kuchenna
dla 1 osoby niepełnosprawnej oraz na stanowisko pracownika gospodarczego dla
1 osoby niepełnosprawnej;
2. Kopernik Polska Sp. z o.o - Strzegom.
oferta pracy na stanowisko prasowaczka dla 2 osób niepełnosprawnych; szwaczka
dla 1 osoby niepełnosprawnej oraz pomoc produkcyjna dla 1 osoby niepełnosprawnej
3. Przychodnia Rejonowa - Jawor
oferta pracy dla osoby niepełnosprawnej na stanowisko pielęgniarki.
4. Piekarnia ‘’Na Złotym Rogu’’ - Jawor
oferta pracy na stanowisko cukiernika dla 1 osoby niepełnosprawnej;
5. Przedsiębiorstwo Rolne Grzegorza Węglewskiego - Piotrowice
oferta pracy na stanowisko sprzedawca na stacji paliw dla 1 osoby niepełnosprawnej;
6. Przedsiębiorstwo Usługowe "Jarexs" Sp .z o.o. - Legnica
oferta pracy na stanowisko młodszy wartownik dla 2 osób niepełnosprawnych;
7. Dr. Schneider Automotiv Polska Radomierz
oferta pracy na stanowisko pracownik produkcji dla 4 osób niepełnosprawnych;
8. Przedsiębiorstwo CDG s.c - Rybno
oferta pracy na stanowisko operator
niepełnosprawnychj;

maszyn

stolarskich

dla

2

osób

9. Wiw – Bud - Legnica
oferta pracy na stanowisko strażnik dla 10 osób niepełnosprawnych;
10. CD Recycling Sp. zo.o - Legnica
oferta pracy na stanowisko sortowacz surowców wtórnych - segregator frakcji dla 4
osób niepełnosprawnych;
11. Ozon Group Sp. z o.o - Wrocław
oferta pracy na stanowisko portier dla 1 osoby niepełnosprawnej;
12. Obidos Sp. z o.o - Jawor
oferta pracy na stanowisko pracownik działu monitoringu dla 2 osób
niepełnosprawnych;
13. INTERKONFEX - Bolków
oferta pracy na stanowisko pomocnik stolarza dla 1 osoby niepełnosprawnej;
14. DINO POLSKA - Jawor
oferta pracy na stanowisko kasjer-sprzedawca dla 2 osób niepełnosprawnych;
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15. Hurtownia ‘’Kuba’’ - Jawor
oferta pracy na stanowisko specjalista ds. sprzedaży dla2 osób niepełnosprawnych;
16. P. R. B. RS MONTSTAL – Opole
oferta pracy na stanowisko spawacz dla 2 osób niepełnosprawnych

1.3. Organizowanie giełd pracy
Celem publicznych służb zatrudnienia jest udzielanie pomocy bezrobotnym
i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, dlatego też Powiatowy
Urząd Pracy w Jaworze dostosowuje i usprawnia świadczone usługi do potrzeb osób
niepełnosprawnych. W związku z tym giełdy organizowane przez tut. Urząd odbywają
się na parterze budynku w sali nr 8. Lokalizacja sali nie jest przypadkowa. Została
celowo umieszczona na parterze siedziby PUP, aby osoby niepełnosprawne, które
pozostają bez zatrudnienia mogły swobodnie uczestniczyć w bezpośrednich spotkaniach
z pracodawcami.
W okresie 12 miesięcy 2016 roku zorganizowanych zostało 21 giełd pracy, na które
skierowano 568 osób bezrobotnych, w tym 43 z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności, 3 otrzymały zatrudnienie. W ramach giełdy pracy pracodawcy
poszukiwali osób na następujące stanowiska:
sprzedawca,
segregator frakcji,
pracownik produkcji,
pomoc kuchenna,
mechanik,
pracownik magazynowy,
magazynier – sprzedawca
pomocnik cukiernika
pomocnik piekarza

2. POMOC W ZATRUDNIENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POPRZEZ AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU
2.1. Organizowanie subsydiowanych miejsc pracy
Powiatowe urzędy pracy w razie braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia dla
bezrobotnych mogą inicjować oraz finansować zatrudnienie subsydiowane, czyli
zatrudnienie w ramach tzw. prac interwencyjnych, robót publicznych oraz
dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który
ukończył 50. rok życia czy refundacji części kosztów poniesionych na
wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych
bezrobotnych do 30. roku życia. Celem takiego zatrudnienia jest aktywizacja osób
bezrobotnych w zamian za uzyskiwaną przez pracodawców i przedsiębiorców refundację
Strona 5 z 12

części kosztów wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Poniżej podano
formy, w ramach których aktywizowano osoby niepełnosprawne w 2016 roku.
Prace interwencyjne
W 2016 roku w ramach w/w prac zatrudnienie uzyskała 1 osoba z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności. Osoba ta pracuje na stanowisku konserwatorodczytywacz liczników. Na zatrudnienie tej osoby w ramach prac interwencyjnych, tut.
urząd pracy wydatkował kwotę: 5.629,44 zł.
Prace społecznie użyteczne
Osoby niepełnosprawne otrzymały także wsparcie w ramach skierowania do
wykonywania prac społecznie użytecznych, czyli prac organizowanych przez gminę
w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach
statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Do
wykonywania tychże prac na stanowisko robotnik gospodarczy skierowano ogółem
7 osób bezrobotnych z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. W gminie Bolków
oraz Wądroże Wielkie pracowały po 1 osobie, natomiast pozostałe osoby pracowały
w gminie Jawor. Osoby te przepracowały łącznie 1058 godzin, na prace społecznie
użyteczne osób niepełnosprawnych PUP wydatkował kwotę: 5.141,88 zł.
Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki
na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia
W ramach refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz
składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia w roku
2016 zatrudniono 3 osoby niepełnosprawne, w tym dwie kobiety. Osoby te
skierowano na stanowiska: informatyk, robotnik gospodarczy oraz specjalista
ds. rozliczeń. Na zatrudnienie powyższych osób w ramach refundacji kosztów
zatrudnienia osoby bezrobotnej poniżej 30. r. ż., tut. urząd pracy wydatkował kwotę:
76 573,71 zł.

2.2. Organizowanie staży dla osób niepełnosprawnych
Staże dla osób niepełnosprawnych w 2016 r. finansowano ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
Na staż w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie jaworskim(II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś
Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie
udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, skierowano ogółem 3 osoby
niepełnosprawne, w tym 1 kobietę. Miejsca staży utworzono w zawodach: sprzedawca,
meliorant oraz pracownik gospodarczy. Dalsze zatrudnienie po zakończonym stażu
uzyskała 1 osoba niepełnosprawna. Łączna kwota finansowania stypendium za okres
odbywania stażu ze środków PO WER wyniosła 10 590,96 zł.
Natomiast w ramach projektu „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu
jaworskiego, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”
Strona 6 z 12

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś
Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy, na
staż skierowano ogółem 7 osób niepełnosprawnych w następujących zawodach:
sprzątaczka, robotnik gospodarczy, pracownik fizyczny, pomoc w barze i kuchni, pomoc
nauczyciela. Po zakończonym stażu 3 osoby niepełnosprawne podjęły pracę. Łączna
kwota finansowania stypendium za okres odbywania staży ze środków RPO wyniosła
35 659,12 zł.
Ze środków Funduszu Pracy w 2016 r. na staż skierowano ogółem 4 osoby
niepełnosprawne, w tym 2 kobiety. Staż został zorganizowany w następujących
zawodach: pomoc nauczyciela, pracownik gospodarczy, salowy, sprzątaczka. Dalsze
zatrudnienie po zakończonym stażu uzyskały 2 osoby niepełnosprawne. Łączna kwota
przeznaczona na finansowanie stypendium za odbywany staż wyniosła 15 416,69 zł.
Ponadto ze środków PFRON 1 osoba niepełnosprawna /poszukująca pracy/,
posiadająca prawo do renty socjalnej odbyła staż na stanowisku pomoc administracyjna.
Koszt realizacji stażu był niewielki (279,26 zł) z uwagi na przerwanie tego stażu przez
stażystę po 6 dniach na jego wniosek.
Podsumowując z formy wsparcia staż skorzystało 15 osób niepełnosprawnych, w tym
1 osoba niepełnosprawna poszukująca pracy. Po zakończonym stażu 6 osób
uzyskało dalsze zatrudnienie.

2.3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
W 2016 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze nie wpłynęły wnioski od osób
niepełnosprawnych zainteresowanych wsparciem w założeniu własnej firmy.

2.4. Skierowanie na nowotworzone stanowisko pracy ze środków
publicznych
Na utworzonych w ramach refundacji kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiskach
pracy dla osób bezrobotnych w roku 2016 zatrudniono 2 osoby niepełnosprawne.
Osoby te skierowano na stanowiska: operator maszyn i urządzeń do obróbki drewna
oraz pomoc cukiernika. Koszt utworzenia podanych stanowisk pracy wyniósł 44 000,00
zł.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG PORADNICTWA ZAWODOWEGO
W 2016 roku ze wsparcia doradców zawodowych w formie indywidualnej i grupowej
skorzystało ogółem 48 osób niepełnosprawnych.
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3.1. Udzielenie porad indywidualnych
Ta forma poradnictwa realizowana jest w oparciu o indywidualne rozmowy z doradcą,
podczas których analizie poddawane są własne umiejętności, predyspozycje, możliwości,
jak również ograniczenia. Ważnym elementem tych spotkań jest planowanie przyszłych
działań dotyczących ścieżki kształcenia, możliwości przekwalifikowania czy poszukiwania
pracy. Taką formą usługi doradcy zawodowi objęli w 2016 roku 10 osób
niepełnosprawnych. Osoby te uzyskały pomoc w zakresie m.in.: wyboru kierunku
szkolenia, zmiany kwalifikacji zawodowych, testów określających umiejętności
i zainteresowania z uwzględnieniem środowiska pracy.

3.2. Porady grupowe – warsztaty w zakresie problematyki rynku
pracy, autoprezentacji i asertywności
Pomoc doradcza świadczona w formie porady grupowej ma charakter procesu
grupowego, który przebiega w atmosferze akceptacji i otwartości, umożliwiającym
uczestnikom zbadanie i zdefiniowanie własnego problemu zawodowego, dokonanie
adekwatnej oceny siebie oraz nabycia lub rozwoju umiejętności podejmowania decyzji
dotyczących planowania własnej kariery zawodowej. Poprzez aktywny udział osoba
poszerza swoją wiedzę, rozwija własne pomysły i idee, a także kompetencje. Jest
aktywnym podmiotem zdobywającym wiedzę drogą własnych doświadczeń i poszukiwań,
a rolą doradcy zawodowego jest ją w tym wspierać. W związku z tak ważną rolą tej formy
wsparcia doradcy zawodowi w 2016 roku przeprowadzili 8 spotkań grupowych,
w których wzięły udział 24 osoby niepełnosprawne. W trakcie spotkań poruszano takie
tematy jak: asertywność, autoprezentacja, radzenie sobie z problemem społecznym
jakim jest bezrobocie oraz samopoznanie. Porady grupowe realizowano w ramach
współpracy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Legnicy. Pracownicy
Centrum prowadzili zajęcia w siedzibie PUP w Jaworze.

3.3. Szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy
W ramach usługi poradnictwa zawodowego ustawodawca dodał formę uaktywniania
osób bezrobotnych na rynku pracy w postaci szkolenia z zakresu umiejętności
poszukiwania pracy. W 2016 roku Doradca zawodowy przeprowadził 1 takie szkolenie,
które trwało przez okres 3 tygodni. Wśród uczestników odnotowano udział 2 osób
niepełnosprawnych Głównymi tematami poruszanymi na szkoleniu były:
autoprezentacja, przygotowanie do potencjalnej rozmowy z pracodawcą, tworzenie
dokumentów aplikacyjnych.

3.4. Informacja zawodowa indywidualna i grupowa
Dotyczyła ona różnorodnych zagadnień, począwszy od informacji na temat usług
świadczonych przez tutejszy Urząd, poprzez szereg informacji dotyczących samego
klienta, a skończywszy na informacji o zawodach, sytuacji na lokalnym rynku pracy,
zasadach poszukiwania i utrzymywania zatrudnienia. W 2016 roku ogółem 12 osób
zarejestrowanych i niezarejestrowanych skorzystało z formy indywidualnej.
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4. SZKOLENIA I PRZEKWALIFIKOWANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W 2016 roku uczestnikami szkoleń były 3 osoby bezrobotne z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności. Z liczby tej, 2 osoby bezrobotne z umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności uczestniczyły w szkoleniu (w formie grupowej) z zakresu
umiejętności poszukiwania pracy pn. „Szukam Pracy”, ze środków Funduszu Pracy;
1 osoba bezrobotna z lekkim stopniem niepełnosprawności uczestniczyła
w szkoleniu, ze środków Funduszu Pracy (w formie indywidualnej), na swój wniosek, pn.
Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli
gazowych.
Po zakończonym szkoleniu podjęły zatrudnienie 2 osoby bezrobotne
z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. W ramach tej formy pomocy tut.
urząd wsparł osoby niepełnosprawne kwotą 2 553,14 zł.

5. ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU do miejsca pracy, stażu, szkolenia
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze w 2016 roku ze środków Funduszu Pracy wsparł
3 osoby niepełnosprawne, w tym dwie kobiety zwrotem kosztów przejazdu do miejsca
pracy. Na pokrycie kosztów przejazdu do miejsca pracy tych trzech osób, tut. urząd
pracy w 2016 roku wydatkował kwotę: 890,96 zł.

6. REFUNDACJA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM, DZIEĆMI DO 6 ROKU
ŻYCIA LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ
Z kolei w 2016 roku ze środków Funduszu Pracy PUP w Jaworze wsparł 1 osobę
niepełnosprawną (mężczyzna) zwrotem kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 przez
okres 5 miesięcy. Kwota jaką tut. urząd pracy wydatkował na pokrycie powyższych
kosztów to 740,00 zł.

7. BON NA ZASIEDLENIE
Bon to wyjątkowa okazja na zmianę swojej sytuacji zawodowej. Adresowany jest do
chętnych i aktywnych osób bezrobotnych, które mają sprecyzowaną wizję siebie na
rynku pracy. Otrzymując bon osoba bezrobotna dostaje gwarancję otrzymania środków
finansowych, które może przeznaczyć na pokrycie kosztów zamieszkania związanych ze
zmianą miejsca zamieszkania w związku z podejmowaną pracą lub działalnością
gospodarczą. Bon na zasiedlenie może zostać przyznany osobie bezrobotnej do 30 roku
życia, na jej wniosek jeżeli:
wynagrodzenie lub przychód będzie na poziomie minimalnego wynagrodzenia za
pracę brutto miesięcznie oraz będą odprowadzane składki na ubezpieczenie
społeczne,
odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której
bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem w/w aktywności zawodowej wynosi
Strona 9 z 12

co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca
dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza
łącznie co najmniej 3 godziny dziennie,
okres w/w aktywności zawodowej będzie stanowił co najmniej 6 miesięcy.
Z możliwości przyznania bonu na zasiedlenie w 2016 roku skorzystało 10 osób,
w tym 1 osoba niepełnosprawna z zamiarem podjęcia zatrudnienia poza miejscem
zamieszkania. Osobie tej przyznano bon na zasiedlenie w kwocie 7 700,00 zł.

8. FINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW
I PRACODAWCÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU
SZKOLENIOWEGO
W ramach jednego z priorytetów wydatkowania rezerwy Krajowego Funduszu
Szkoleniowego w 2016 roku tj. wsparcie kształcenia ustawicznego osób
niepełnosprawnych, z dofinansowania szkoleń skorzystały 2 osoby niepełnosprawne
(w tym 1 kobieta). Wsparcie uzyskało 2 pracodawców na zorganizowanie:
1. kursu pn. „Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy”
finansowanego w 80% ze środków rezerwy KFS tj. 528,00 zł (kobieta) oraz
2. kursu pn. „Tworzenie rozproszonych sieci światłowodowych FTTH, GPON wraz z
wybranymi problemami prawa budowlanego, połączone z tworzeniem routingu
OSPF oraz kursem praktycznym spawania światłowodów oraz pomiarów
reflektometrem”. Koszt szkolenia finansowany w 100% ze środków rezerwy KFS
wyniósł 11 000,00 zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze w 2016 roku objął wsparciem
w sumie 150 osób niepełnosprawnych, z których 34 powróciły na rynek
pracy. Na aktywizację zawodową wydatkowano kwotę 216 703,16 zł.
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