POWIATOWY URZĄD PRACY
W JAWORZE

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W JAWORZE W 2015 ROKU
W RAMACH
„POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY
ZDROWIA PSYCHICZNEGO
NA LATA 2011 – 2015”

JAWOR, KWIECIEŃ 2016 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze w 2015 roku podjął próby zaktywizowania grupy
silnie wykluczonej społecznie jaką są osoby niepełnosprawne dotknięte zaburzeniami
psychicznymi. Realizując założenia wcześniej wspomnianego Programu pracownicy
urzędu aktywizowali osoby z zaburzeniami psychicznymi poprzez następujące
działania:
1. organizację staży dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi
w celu nabycia praktycznych umiejętności w miejscu pracy;
2. organizację kursów i szkoleń celem przygotowania osób niepełnosprawnych
z zaburzeniami psychicznymi do podjęcia pracy lub rozpoczęcia działalności
gospodarczej;
3. wspieranie osób niepełnosprawnych innymi formami określonymi w ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
4. doskonalenie przepływu aktualnych informacji dotyczących aktywizacji osób
niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi;
5. udzielanie porad grupowych i indywidualnych - trening umiejętności
poszukiwania pracy;
6. prowadzenie kampanii szkoleniowo-informacyjnej adresowanej do pracodawców promującej zatrudnianie osób z zaburzeniami psychicznymi;
7. rozpowszechnianie informacji dotyczących osób niepełnosprawnych
umożliwiających pomoc w poszukiwaniu pracy i podnoszeniu swoich
kwalifikacji zawodowych;
8. propagowanie informacji nt. możliwości przystosowania tworzonych lub
istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami
psychicznymi.

Na rynku pracy nadal widać wyraźny wpływ stereotypów na postawy pracodawców
wobec zatrudniania osób niepełnosprawnych, który jest szczególnie niekorzystny
w odniesieniu do osób chorych psychicznie. Osoby te znajdują się na przedostatnim
(po osobach niewidomych) miejscu na liście potencjalnych pracowników. Dlatego też
aktywizacja zawodowa tychże osób stanowi ogromne wyzwanie dla publicznych służb
zatrudnienia.
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POŚREDNICTWO PRACY

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w ewidencji urzędu pozostawały 43 osoby
niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi, z czego 13 posiadało status
poszukującego pracy. Dla osób niepełnosprawnych potrzeby zatrudnieniowe zgłosili
następujący pracodawcy:
1. PHU "DEKRET" Grażyna Warsińska, - Grobla
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. Polska Ceramika Ogniotrwała "Żarów" S.A.
oferta pracy na stanowisko ślusarz dla 2 osób niepełnosprawnych;
3. Martex Sp. J. Stanisław Furtak i s-ka - Zębowice
oferta pracy dla osoby niepełnosprawnej na stanowisko pomocnik cukiernika.
4. P.H.U."FOREST" Maciej Majewski - Jawor
oferta pracy na stanowisko pomocnik mechanika - sprzedawca dla 1 osoby
niepełnosprawnej;
5. Piekarstwo S.C. Sabina i Jarosław Żołnierczyk, M. Michalska - Bolków
oferta pracy na stanowisko pomocnik piekarza dla 1 osoby niepełnosprawnej;
6. Przedsiębiorstwo Usługowe "Jarexs" Sp .z o.o. - Legnica
oferta pracy na stanowisko młodszy wartownik dla 4 osób niepełnosprawnych;
7. FER-TRANS SPEDYCJA Radosław Owczarek - Mściwojów
oferta pracy na stanowisko sprzątaczka dla 1 osoby niepełnosprawnej;
8. Przedsiębiorstwo CDG s.c - Rybno
oferta pracy na stanowisko frezer dla 1 osoby niepełnosprawnej;
9. Hentex - Sklep Wielobranżowy - Jawor
oferta pracy na stanowisko magazynier - fakturzysta dla 1 osoby niepełnosprawnej;
10. BMM Sp. z o.o.- Jawor
oferta pracy na stanowisko robotnik budowlany dla 1 osoby niepełnosprawnej;
11. Firma Handlowo - Usługowa "ROSSO" Beata Furtak- Jawor
oferta pracy na stanowisko kelner - barman dla 1 osoby niepełnosprawnej;
12. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Paszowice
oferta pracy na stanowisko referent ds. funduszu alimentacyjnego i obsługi kasy
dla 1 osoby niepełnosprawnej;
13. Stolarstwo - Tartacznictwo Ryszard Sułkowski - Bolków
oferta pracy na stanowisko pomocnik stolarza dla 1 osoby niepełnosprawnej;
14. Usługi Transportowe Urtrans Stanisław Urban - Mściwojów
oferta pracy na stanowisko kierowca samochodu ciężarowego dla 1 osoby
niepełnosprawnej;
15. Paker Sp. z o.o. – Jawor
oferta pracy na stanowisko pomoc kuchenna dla 1 osoby niepełnosprawnej;
Do pracy skierowano 14 klientów z zaburzeniami psychicznymi. Spośród 14 osób
skierowanych 3 uzyskały zatrudnienie.
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ORGANIZACJA STAŻY

Poza propozycjami odpowiedniego zatrudnienia, w ramach ofert pracy
niesubsydiowanej czy subsydiowanej, PUP starał się również wesprzeć klientów
urzędu z zaburzeniami psychicznymi kierując ich na staże w miejscu pracy.
W 2015 r. na staż w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez
pracy w powiecie jaworskim (I)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój wsparcie udzielane w ramach Inicjatywy na
rzecz zatrudnienia ludzi młodych zawarto 1 umowę z pracodawcą, w wyniku której
skierowano na staż 1 niepełnosprawną osobę bezrobotną posiadającą orzeczenie
w zakresie chorób psychicznych i upośledzenia umysłowego.
Miejsce stażu zorganizowano w ARENA Jan Karasowski w Bolkowie. Stażysta pracował
na stanowisku pracownika myjni. Łączna kwota finansowania stażu wyniosła
3 843,00 zł. Po zakończonym stażu bezrobotny został zatrudniony w ramach
umowy o pracę.
Natomiast ze środków Funduszu Pracy na staż skierowano 1 osobę bezrobotną
posiadającą orzeczenie niepełnosprawności w zakresie zaburzeń psychicznych. Staż
zorganizowano na stanowisku krojczy chleba w Piekarni – Cukierni Krzysztof Dziubek
w Zimniku. Kwota finansowania stażu wyniosła 7 687,00 zł. Po zakończonym stażu
organizator nie zdecydował się na nawiązanie stosunku pracy z bezrobotnym.

ORGANIZACJA SZKOLEŃ

Realizując działanie związane z organizacją szkoleń w 2015 r. tut. urząd udzielił
wsparcia 3 osobom bezrobotnym (mężczyźni) z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności. Osoby te wybrały formę szkolenia indywidualnego uczestnicząc
w szkoleniach na swój wniosek, pn. Nowoczesny magazynier z obsługą wózków
jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli gazowych oraz
Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczną wymianą butli
gazowych.
W 2015 r. osoby z upośledzeniem umysłowym jak i problemami zdrowia
psychicznego nie wnioskowały o udział w tej formie wsparcia.
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PORADNICTWO ZAWODOWE I POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU
PRACY
Oprócz działań związanych z wydatkowaniem środków finansowych Powiatowy Urząd
Pracy w Jaworze wspierał osoby bezrobotne z zaburzeniami psychicznymi poprzez
usługę poradnictwa zawodowego.
W grupie 75 osób niepełnosprawnych, objętych wsparciem doradców, było 5 osób
z problemami zdrowia psychicznego. W celu objęcia tych osób kompleksową pomocą
i wsparciem, prowadzone były różne ścieżki aktywizacji zawodowej. Osobom
niepełnosprawnym został przedstawiony wachlarz możliwości z jakich mogą
skorzystać oraz inne dodatkowe informacje przydatne dla tej grupy osób. Pierwszy
etap pracy z doradcą zawodowym polegał na analizie posiadanego wykształcenia,
doświadczenia, umiejętności, predyspozycji, preferencji zawodowych oraz posiadanej
wiedzy. Informacje zebrano na podstawie rozmowy indywidualnej oraz posiadanych
narzędzi diagnostycznych tj. testów zainteresowań zawodowych, kwestionariuszy
preferencji zawodowych, kwestionariuszy uzdolnień itp. Na podstawie posiadanych
i zebranych danych doradca wspólnie z klientem opracowywał indywidualny plan
działania. Osoby z zaburzeniami psychicznymi brały czynny udział w poradzie
grupowej, gdzie nabywali umiejętności radzenia sobie ze stresem w trudnych
sytuacjach, zaznajamiały się z pojęciami z zakresu asertywności i umiejętnością ich
wykorzystania w życiu społecznym. Zajęcia miały na celu również lepsze poznanie
własnej osoby oraz zmotywowanie do podjęcia kroków w kierunku zmiany swojej
sytuacji zawodowej. Podczas zajęć jego uczestnikom pomagano w tworzeniu CV i listu
motywacyjnego. Klienci korzystali także z sali informacji zawodowej, gdzie znajdują
się komputery z dostępem do internetu, przewodniki po zawodach, informatory
o szkołach i uczelniach oraz filmy edukacyjne na temat np.: autoprezentacji czy
asertywności.

ZATRUDNIENIE SUBSYDIOWANE
Powiatowe urzędy pracy w razie braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia dla
bezrobotnych mogą inicjować oraz finansować zatrudnienie subsydiowane, czyli
zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz
dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który
ukończył 50 rok życia. Celem takiego zatrudnienia jest aktywizacja osób
bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy w zamian za uzyskiwaną przez
pracodawców i przedsiębiorców refundację części kosztów wynagrodzenia oraz
składki na ubezpieczenia społeczne.
W 2015 roku w ramach w/w prac zatrudnienie uzyskała 1 osoba z zaburzeniami
psychicznymi. Osoba uzyskała zatrudnienie na stanowisku robotnik gospodarczy.
Koszt zawartej umowy wyniósł 5 273,00 zł.
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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 na wniosek
ośrodka pomocy społecznej skierowano 1 osobę bezrobotną z zaburzeniami
psychicznymi. Koszt prac społecznie użytecznych wyniósł 1944,00 zł. Osoba
przepracowała łącznie 400 godzin.

PODSUMOWANIE

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze w 2015 roku
objął wsparciem 23 osoby niepełnosprawne
z zaburzeniami psychicznymi z 43 pozostających
w ewidencji bezrobotnych i poszukujących
pracy.

Poniżej zamieszczono tabelę przedstawiającą dane ilościowe osiągnięte przez
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze, poprzez zastosowanie odpowiednich form
wsparcia w stosunku do osób z zaburzeniami psychicznymi na przestrzeni lat,
w których realizowano Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Tabela działań podjętych przez PUP w Jaworze w ramach Programu
– lata 2011-2015
Działanie

Ilość osób z zaburzeniami
psychicznymi pozostających
w ewidencji urzędu pracy na
koniec roku
Ilość osób z zaburzeniami
psychicznymi objętych
wsparciem w ciągu roku

2011

2012

2013

2014

2015

Ogółem

33

35

28

45

43

184

17

51%
9

33

94%
7

23

82%
16

22

49 %
7

23

53%

118

15

64%
54
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Ilość pracodawców oferujących
zatrudnienie osobom z
orzeczonym stopniem
niepełnosprawności
Ilość osób z zaburzeniami
psychicznymi skierowanych na
oferty pracy
Ilość osób z zaburzeniami
psychicznymi zatrudnionych na
skutek działań urzędu pracy
Ilość osób z zaburzeniami
psychicznymi korzystających z
formy wsparcia staż
Ilość osób z zaburzeniami
psychicznymi korzystających z
formy wsparcia finansowanie
wybranego szkolenia
Ilość osób z zaburzeniami
psychicznymi korzystających z
formy wsparcia w ramach
poradnictwa zawodowego
Ilość osób z zaburzeniami
psychicznymi korzystających z
formy wsparcia pomoc
w aktywnym poszukiwaniu
pracy
Ilość osób z zaburzeniami
psychicznymi korzystających z
refundacji kosztów przejazdu do
miejsca pracy, stażu czy
szkolenia
Ilość osób z zaburzeniami
psychicznymi korzystających z
zatrudnienia subsydiowanego
Wysokość środków publicznych
przeznaczonych na aktywizację
osób z zaburzeniami
psychicznymi

11

3

14

14

14

56

3

3

5

3

5

19

2

1

3

1

2

9

-----

2

-------

------

---------

2

10

18

7

5

5

45

21

2

7

10

2

Forma
wsparcia
wycofana
z ustawy

-----

1

1

……

--------

2

------

1

------

……

2

3

13 865,00

17 507,00

19 996,00

7 567,00

18 747,00

77 682,00
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URZĄD PRACY
W JAWORZE

ul. Strzegomska 7, 59-400 Jawor,
tel. 76 729 11 00/ 76 729 11 15 fax 76 729 11 38
e-mail: wrja@praca.gov.pl,
www.pup – jawor.pl
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