15 września 2011 r. odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Powiatowej Rady
Zatrudnienia. W posiedzeniu udział wzięło dziesięciu członków PRZ oraz Dyrektor PUP
w Dzierżoniowie Agnieszka Walawska.
Dyrektor PUP przedstawiła informację o aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy,
na którym obserwuje się utrzymujący się spadek osób bezrobotnych zarejestrowanych
w PUP. Wynika to z wielu aspektów, w tym działań podejmowanych przez PUP tj. realizacji
indywidualnych planów działania, realizacji giełd pracy, targów pracy, upowszechniania
informacji na temat warunków pracy na terenie krajów obszaru niemieckiego, w związku
z otwarciem granic w dniu 01.05.2011r. Daje to zauważalne efekty, czemu sprzyja również
zwiększenie liczby ofert pracy wpływających do PUP oraz podejmowanie przez bezrobotnych
ofert pracy sezonowej.
Dyrektor PUP przypomniała członkom PRZ, iż w bieżącym roku środki jakimi dysponuje
PUP uzależnione są od ogólnej sytuacji budżetu państwa. W 2011 r. wysokość środków FP
jest o 63 % w stosunku do środków z roku 2010.
Na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej w 2011 r. decyzją MPiPS z dn. 14.03.2011 r. otrzymano
5 810,4 tys. zł, co łącznie ze środkami na realizację projektu współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu PO KL 6.1.3, na który PUP
w Dzierżoniowie pozyskał w 2011 r. 3 128,8 tys. zł stanowi łączną wysokość 8 939,2 tys. zł,
tj. o 15 072,7 tys. zł mniej niż w 2010 roku.
PUP w Dzierżoniowie czyni starania o pozyskanie dodatkowych środków. W 2011 r. PUP
aplikował o środki z Rezerwy MPiPS. Wniosek o dodatkowe środki Funduszu Pracy będące
w dyspozycji MPiPS w ramach programu zwiększającego aktywność zawodową osób
bezrobotnych powyżej 45 roku życia pn. „45/50 plus doświadczenie”, mimo wysokiej
punktacji i pozytywnego rozpatrzenia przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego,
nie został objęty dofinansowaniem. W związku z tym, iż zaledwie dwa powiaty otrzymały
dofinansowanie, w tym powiat o niższej stopie bezrobocia, PUP w lipcu br. wystąpił
z zapytaniem do MPiPS o wskazanie kryteriów podziału środków.
Dyskutowano nt. wprowadzonych w okresie maj-wrzesień zmian podziału środków Funduszu
Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz realizację zadań fakultatywnych w 2011r.
Poruszono także zagadnienie dot. naboru wniosków o organizację robót publicznych
w 2011r. i możliwości doboru przez wnioskodawcę robót kandydatów do udziału
w planowanych pracach. Dyrektor PUP w Dzierżoniowie wyjaśniła, iż kandydaci muszą
spełniać kryteria określone w ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (tj. przesłanki art. 49 ustawy) oraz badany jest uprzedni udział
w tej formie aktywizacji.
Ostatecznego doboru dokonuje się z uwzględnieniem braku odpowiedniej oferty pracy
niesubsydiowanej, indywidualnej sytuacji rodzinno-materialnej rozważanego kandydata,
w tym potrzeby aktywizacji popartej wnioskiem z OPS.

