PROJEKT ZAKOŃCZONY Z PO KL

Projekt „Czas na pracę” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach PO KL, Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz
podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”.
Projekt skierowany był do osób bezrobotnych zarejestrowanych w UPPO w Olsztynie oraz
w Filiach UPPO w Biskupcu i w Dobrym Mieście, w tym w szczególności do osób
znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Czas trwania projektu: od 01.01.2008 r. do 31.12.2014 r.
Całkowita wartość projektu: 34.596.016,80 zł.
Całkowita liczba uczestników objętych wsparciem w ramach programu: 4463 osoby
bezrobotne.

Cele projektu:
- poprawa zdolności do zatrudnienia, samozatrudnienia oraz podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez:
- nabycie umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,
- zwiększenie motywacji do działania, podniesienie kwalifikacji zawodowych w dziedzinach
odpowiadających potrzebom lokalnego rynku pracy,
- uzyskanie doświadczenia zawodowego,
- zachęcanie pracodawców do zatrudniania osób bezrobotnych,
- zwiększenie liczby utworzonych miejsc pracy,
- udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego i finansowego osobom rozpoczynającym
własną działalność gospodarczą.
W ramach przyznanych środków na realizację projektu „Czas na pracę” w latach
2008-2014 realizowano poniższe działania:


poradnictwo zawodowe,



pośrednictwo pracy,



staże,



szkolenia,



dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej,



refundacja kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego
bezrobotnego,



przygotowanie zawodowe,



prace interwencyjne.
Założono, że każdy uczestnik w projekcie skorzysta z pomocy doradcy zawodowego

i pośrednika pracy. Na pozostałe formy wsparcia kierowane były osoby w zależności od ich
indywidualnych potrzeb oraz najczęściej według opracowanego indywidualnego planu działania.

Poniższy wykres przedstawia liczbę osób objętych wsparciem w ramach projektu
w poszczególnych latach.
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Liczba osób bezrobotnych objętych wsparciem w ramach projektu „Czas na pracę”
w latach 2008-2014

Wartość budżetu miała bezpośrednie przełożenie na liczbę uczestników projektu.
Największą liczbę osób bezrobotnych objęto wsparciem w pierwszym roku realizacji projektu
tj. w 2008 roku, najmniej uczestników projektu odnotowano w 2011 roku.
W latach 2008-2014 Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego realizował projekt
systemowy o łącznej wartości 34.596.016,80 zł (wartość dofinansowania ze środków EFS to
34.385.152,81 zł). W poszczególnych latach budżet projektu „Czas na pracę” kształtował się
na różnym poziomie. Należy podkreślić, że w ostatnim roku jego realizacji Urząd dysponował
najwyższym budżetem tj. w wysokości 9.213.500 zł, który był wyższy o ponad 67% (tj.
o 3.710.100 zł) od środków przyznanych w 2013 roku i ponad 237% (tj. o 6.486.400 zł)
w stosunku do 2012 roku.

Środki na realizację poszczególnych zadań w projekcie w latach 2008-2014 (w zł)
Forma wsparcia
Szkolenia
Staże

2008 rok

2009 rok

2010 rok

2011 rok

2012 rok

2013 rok

Ogółem

2014 rok

665.885,60

383.506

485.943

34.098,47

180.824

164.818

713.107

2.628.182,07

1.567.298,40

2.803.073,83

4.130.184

1.484.749

1.445 390

2.852.080

4.330.795

18.613.570,23

774.816

175.238,17

-

-

-

-

-

950.054,17

398.566,80

135.640

19.673

-

-

-

-

553.879,80

738.650

741.542

1.571.000

1.013.152,53

1.100.886

2.486.502

3.234.036

10.885.768,53

-

-

-

-

-

-

Przygotowanie
zawodowe
Prace
interwencyjne
Dofinansowanie
do podjęcia
działalności
gospodarczej
Doposażenie/
Wyposażenie
935.562
935.562

Stanowiska
pracy
Ewaluacja
-

-

29.000

-

-

-

-

29.000

projektu
6.235.800

4.145.216,80
4.239.000
(budżet

34.596.016,80
(budżet projektu

2.532.000

2.727.100

5.503.400

9.213.500

w tym ewaluacja)

(budżet

(budżet

(budżet

(budżet

6.200.000

projektu/wartość

projektu/wartość

projektu/wartość

projektu/wartość

(wartość

dofinansowania)

dofinansowania)

dofinansowania)

dofinansowania)

(budżet projektu)
projektu)
Ogółem

(budżet projektu)

4.180.000
4.029.152,80

34.385.152,81
(wartość

(wartość

(wartość
dofinansowania)
dofinansowania)

dofinansowania)
dofinansowania)

Szczegółowe kryteria dostępu oraz wartość wskaźników, jaką należy osiągnąć
w ramach realizacji projektu w latach 2008-2014 określał Plan Działania. W ostatnim roku
realizacji projektu przedstawiał się on następująco:
 minimum 30% uczestników projektu rekrutowanych w 2014 roku stanowiły osoby
w wieku do 25 roku życia (w tym minimum 30% osoby z kategorii NEET),
 minimum 20% uczestników projektu rekrutowanych w 2014 roku stanowiły osoby
powyżej 50 roku życia,
 minimum 6% uczestników projektu w 2014 roku stanowić miały osoby niepełnosprawne,

 projekt zakładał osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnienia w 2014 roku na
poziomie co najmniej 35%.
Urząd Pracy Powiatu Olsztyńskiego zrealizował wszystkie założone kryteria dostępu
przewidziane w Planie Działania na 2014 rok. Osiągnięcie kryteriów dostępu możliwe było
dzięki zastosowaniu optymalnych form wsparcia, adekwatnych do realnych potrzeb
uczestników projektu. Należy podkreślić, że osiągnięcie ww. wskaźników na tak wysokim
poziomie nie było zadaniem łatwym w realizacji. Z uwagi na długi okres realizacji projektu
systemowego Urząd spotkał się z problemem „powrotów do projektu”.
Realizacja projektu przyczyniła się przede wszystkim do osiągnięcia efektywności
zatrudnieniowej na poziomie powyżej 35%, osiągnięcia celu głównego oraz celów
szczegółowych projektu (podniesienie aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia
zatrudnienia lub/i samozatrudnienia), osiągnięcia wartości docelowych wskaźników projektu
(objęcie

osób

bezrobotnych

indywidualnym

planem

działania,

aktywizacja

osób

niepełnosprawnych, osób w wieku powyżej 50 roku życia oraz w wieku do 24 roku życia i do
30 roku życia).

