SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM SKUTKOM
DŁUGOTRWAŁEGO BEZROBOCIA POPRZEZ WSPIERANIE ZATRUDNIENIA OSÓB ZAGROŻONYCH
WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM W JAWORZNIE ZA 2018 ROK
L.P.
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KIERUNEK DZIAŁANIA ZADANIE
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SPOSÓB REALIZACJI
1. Punkt Integracji Społecznej i Zawodowej prowadzony przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie realizuje działania w zakresie
reintegracji społecznej i zawodowej w celu wsparcia osób bezrobotnych
w znalezieniu i podjęciu zatrudnienia.
W 2018 roku zorganizowano trzy edycje zajęć:
I. od 10.04 do 15.06
II. od 25.06 do 31.08
III. od 24.09 do 23.11
W rozmowach rekrutacyjnych wzięły udział 64 osoby. W szkoleniach
uczestniczyło 28 osób, ukończyło 17 osób. Przedsięwzięcie realizowane jest
w oparciu o zasoby kadrowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jaworznie oraz działania wolontarystyczne, a także dzięki wsparciu
finansowemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Do działań finansowanych przez MOPS należały: warsztaty z psychologiem,
konsultacje indywidualne z psychologiem, grupy wsparcia z psychologiem,
warsztaty z terapeutą ds. uzależnień, warsztaty z instruktorem reintegracji
zawodowej, warsztaty komputerowe, warsztaty z pedagogiem. Do działań
finansowanych przez GKRPA należały: animacja lokalna (kino,kręgle, ognisko
z kiełbaskami) oraz poczęstunek dla uczestników programu. Działania
zrealizowane wolontarystycznie to: zajęcia z zakresu pierwszej pomocy,
profilaktyki zdrowotnej, przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych,
tworzenia i działalności spółdzielni socjalnych oraz oferty edukacyjnej dla osób
dorosłych. Nawiązano również współpracę ze Wspólnotą AA i Jaworznickim
Stowarzyszeniem Abstynenckim „Razem”, dzięki którym program został
wzbogacony o informacje dotyczące możliwości udzielenia wsparcia osobom
z problemem alkoholowym oraz ich rodzinom.
Certyfikaty ukończenia PISiZ otrzymało 17 osób, 11 osób nie ukończyło
szkolenia w tym: 1 z powodu trudnej sytuacji rodzinnej, 5 z powodu podjęcia
zatrudnienia na otwartym rynku pracy (trzy poinformowały o tym telefonicznie
a dwie osoby dostarczyły umowę o pracę) i 5 z przyczyn
nieusprawiedliwionych. Spośród osób, które w 2018 r. uczestniczyły
w szkoleniach w ramach PISiZ, 5 osób podjęło pracę na otwartym rynku pracy,
1 osoba podjęła zatrudnienie w ramach robót publicznych, 7 osób wzięło
udział w pracach społecznie użytecznych, 1 została uczestnikiem Centrum
Integracji Społecznej. W przypadku jednej rodziny dzięki ofertom pracy
pozyskanym na zajęciach PISiZ pracę podjęła osoba zamieszkująca
w gospodarstwie domowym wspólnie z uczestniczką programu.
2. Program Aktywizacja i Integracja
Zadanie realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy art. 62 a ust. 7
(Dz. U. z 2018 r. poz 1265 z późn. zm.) na mocy porozumienia podpisanego
w dniu 1 marca 2018 r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
a Powiatowym Urzędem Pracy w Jaworznie o realizacji Programu Aktywizacja
i Integracja. Celem programu jest kształtowanie aktywnej postawy w życiu
społecznym i zawodowym poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia
bezrobotnym oddalonym od rynku pracy, wzmocnienie kompetencji
i postaw niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. Do udziału
w programie kierowani byli bezrobotni zarejestrowani w PUP spełniający
łącznie następujące kryteria:
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− posiadający ustalony III profil pomocy,
− korzystający ze świadczeń pomocy społecznej pieniężnych lub
niepieniężnych w miesiącu, w którym nastąpiło skierowanie do PAI,
a w szczególności realizujący kontrakt socjalny, wynikający z ustawy
o pomocy społecznej,
− dla których przygotowany został przez doradcę klienta PUP w Jaworznie
Indywidualny Plan Działania, którego PAI jest elementem.
W ramach programu realizowane były działania z zakresu aktywizacji
zawodowej tj. prace społecznie użyteczne oraz działania z zakresu integracji
społecznej: warsztaty trenerskie (grupowe zajęcia warsztatowe) wraz
z grupowym poradnictwem specjalistycznym, grupy wsparcia, indywidualne
poradnictwo specjalistyczne oraz dzięki wsparciu finansowemu Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – animacja lokalna.
W 2018 r. odbyła się jedna edycja PAI w terminie od 23 kwietnia do
22 czerwca.
W rozmowach kwalifikacyjnych wzięły udział 33 osoby. Do udziału w programie
zakwalifikowano 5 osób, z czego 2 osoby otrzymały zaświadczenie
o ukończeniu PAI. 3 osoby nie ukończyły programu z przyczyn
nieusprawiedliwionych. Spośród osób, które ukończyły uczestnictwo
w programie 1 osoba rozpoczęła uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji
Społecznej, 1 osoba została skierowana do wykonywania prac społecznie
użytecznych. Ponadto osoby, które ukończyły program były ponownie
profilowane w PUP i wszystkie uzyskały zmianę profilu z III na II, co umożliwiło
im kontynuację aktywizacji zawodowej w ramach dodatkowych form
dostępnych w Powiatowym Urzędzie Pracy.
3. Roboty publiczne
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie wspólnie z Powiatowym
Urzędem Pracy w Jaworznie w 2018 r. zapewnił możliwość wykonywania robót
publicznych 32 osobom. Wszystkie osoby zostały skierowane przez PUP
na podstawie art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.). W ramach zatrudnienia 24 osoby,
które ukończyły kurs w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego,
nadzorowały bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na przejściach dla pieszych
w pobliżu szkół, a 8 osób wykonywało prace mające na celu poprawę
wizerunku miasta. Wśród zatrudnionych była 1 osoba, która ukończyła
szkolenie w ramach Punktu Integracji Społecznej i Zawodowej. Okres
zatrudnienia uzależniony był od jakości świadczonej przez osobę pracy
i wynosił od 1 do 6 miesięcy. Osoby wykonywały pracę w ramach powyższej
formy pod nadzorem 12 placówek z terenu miasta, z którymi MOPS podpisał
stosowne w tym zakresie porozumienia.
Po zakończeniu robót publicznych w 2018 r. 20 osób pozostało na otwartym
rynku pracy, co stanowi 63%.
Koszty zadania ogółem za 2018 r. wyniosły 282 411,98 zł (bez grudnia)
z czego po stronie PUP ze środków Funduszu Pracy wydatkowano kwotę 237
688,45 zł (wynagrodzenia + ZUS), co stanowi ok. 84 – % całości kosztów, po
stronie MOPS wydatkowano kwotę 44 723,53 zł (Fundusz Pracy + dopłata do
wynagrodzeń osobowych + składka na PFRON + badania lekarskie +
ekwiwalenty za urlop i pochodne + odzież ochronna), co stanowi 16% całości.
4. Prace Społecznie Użyteczne
Prace społecznie użyteczne to kolejny instrument aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. Zadanie
to realizowane jest na terenie naszego miasta od 2006 r. Podstawą realizacji
są przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) oraz
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Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia
2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych
(Dz. U. z 2017 r. Poz.2447). W Jaworznie organizatorem przedsięwzięcia jest
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na mocy upoważnienia Prezydenta
Miasta. W 2018 r. w ramach powyższej formy osoby pracowały od 1 kwietnia
do 30 listopada. Prace społecznie użyteczne realizowane były w ścisłej
współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy oraz placówkami, z którymi Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał porozumienia o objęciu nadzorem osób
zatrudnionych w ramach tej formy aktywizacji zawodowej. Osoby pracowały
na terenach miejskich i wykonywały prace mające na celu poprawę wizerunku
miasta. Lista potencjalnych uczestników prac społecznie użytecznych
na 2018 r. obejmowała 144 osoby (łącznie II i III profil), z czego prace
społecznie użyteczne wykonywało 57 osób (tj. 40%). Propozycję wykonywania
prac społecznie użytecznych skierowano do 118 osób (82%)
z czego 61 osób nie podjęło tej formy (w tym 30 osób z przyczyn
usprawiedliwionych i 31 osób z przyczyn nieusprawiedliwionych), 26 osób
(18%) nie otrzymało propozycji wykonywania prac społecznie użytecznych
z powodu nie spełnienia kryteriów w okresach rekrutacji do poszczególnych
edycji (w trakcie roku traciły status osoby bezrobotnej z własnej winy z powodu
niezgłoszenia się na termin do PUP lub przyczyn usprawiedliwionych
np. podjęcie pracy, stażu, robót publicznych, szkolenia z PUP). 19 osób
(3 osoby z III profilem i 16 osób z II profilem) przerwało wykonywanie prac
społecznie użytecznych w tym 16 osób z przyczyn nieusprawiedliwionych,
a 3 osoby z przyczyn usprawiedliwionych. Osoby pracowały pod nadzorem
33 placówek z terenu miasta. Koszty zatrudnienia w 2018 r. w pracach
społecznie użytecznych wyniosły 74 577,33 zł, z czego koszt po stronie PUP
wyniósł 44 832,40 zł (w tym koszt refundacji wynagrodzenia na poziomie
60 % całości + koszt badań lekarskich), po stronie MOPS 29 744,93 zł (koszt
wynagrodzenia na poziomie 40% całości).
W ramach tej kwoty osoby przepracowały 8985 godzin, co daje średni koszt
godziny – 8,30 zł. Spośród osób, które wykonywały prace społecznie
użyteczne 8 (14 %) podjęło zatrudnienie na otwartym rynku pracy.
W 2019 planuje się kontynuację prac społecznie użytecznych.
Zarówno prace społecznie użyteczne jak i roboty publiczne stanowią aktywne
formy wsparcia osób pozostających w trudnej sytuacji i są zgodne z obecnymi
trendami w pomocy społecznej.
5. Centrum Integracji Społecznej.
Centrum Integracji Społecznej w Jaworznie prowadzone jest przez
Stowarzyszenie „Reda”. Instytucja realizuje swoje zadania z zakresu
reintegracji społecznej i zawodowej w ramach współpracy z Powiatowym
Urzędem Pracy i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Zasady współpracy
określane są co roku w zawieranym pomiędzy CIS, PUP i MOPS
porozumieniu. Środki finansowe na działalność pochodzą z Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
W 2018 r. CIS otrzymał kwotę 306 054,00 zł.
W zajęciach uczestniczyły 54 osoby, które doskonaliły swoje umiejętności
zawodowe w ramach 6 warsztatów zawodowych: budowlanego, stolarskiego,
ogrodniczego, rękodzieła artystycznego, gastronomicznego i krawieckiego.
Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu po 6 godzin dziennie, w tym przez
4 dni uczestnicy kształcą umiejętności zawodowe w warsztatach zawodowych
a 1 dzień przeznaczony jest na zajęcia z zakresu reintegracji społecznej.
Spośród grupy uczestników: 4 osoby zostały skreślone z listy z powodu
naruszenia regulaminu, 7 osób samodzielnie zrezygnowało z uczestnictwa
w programie, 1 osobie nie przedłużono uczestnictwa po okresie próbnym
z uwagi na niezrealizowanie z jej winy programu reintegracji społeczno –
zawodowej, 2 – osoby z powodu podjęcia zatrudnienia. Uczestnicy szkoleń
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otrzymują świadczenia integracyjne, od których odprowadzana jest składka
rentowo-emerytalna, koszty z tego tytułu pokrywa Powiatowy Urząd Pracy, za
2018 r. wyniosły one 323 454,25 zł. Koszt składek zdrowotnych pokrywany jest
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i wyniósł on za 2018 r.
19 964,00 zł.
1. Udzielanie dotacji na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań
z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej na podstawie konkursu
ofert.
Dofinansowanie ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych:
 Stowarzyszenie Reda – Centrum Integracji Społecznej na prowadzenie
reintegracji społeczno – zawodowej w CIS w kwocie – 306 054,00 zł,
 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne na prowadzenie reintegracji
społeczno – zawodowej w kwocie – 15 000,00 zł.
2. Zawieranie porozumień o współpracy pomiędzy instytucjami
samorządowymi a organizacjami pozarządowymi.
W dniu 2 stycznia 2018 r. zawarto porozumienie o wspólnej realizacji projektu
zintegrowanej pomocy dla osób podlegających wykluczeniu społecznemu
pomiędzy Stowarzyszeniem „REDA”, Powiatowym Urzędem Pracy i Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej – dotyczy współpracy w zakresie realizacji
zadań Centrum Integracji Społecznej w 2018 r. 5 marca 2018 r. zawarto
porozumienie pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy i Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych.
W celu realizacji robót publicznych w 2018 r. zawarto pomiędzy Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Powiatowym Urzędem Pracy 10 porozumień
pierwsze – 18 stycznia, a ostatnie – 17 grudnia 2018 roku. 1 marca 2018 r.
podpisano pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Powiatowym
Urzędem Pracy porozumienie o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.
W 2018 r. kontynuowano współpracę z Aresztem Śledczym w Sosnowcu
zgodnie z porozumieniem zawartym 17 października 2011 r. w zakresie
przygotowania osób opuszczających areszt do społecznej readaptacji.
14 grudnia 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podpisał porozumienie
o wspólnej realizacji Programu „Uwierz w siebie” z następującymi podmiotami:
Wspólnota AA, Stowarzyszenie „Betlejem”, Śląski Oddział Okręgowy Polskiego
Czerwonego Krzyża w Katowicach Oddział Rejonowy w Jaworznie. Realizacja
Programu będzie wspierana przez Poradnię Uzależnień i Współuzależnienia
Zespołu Lecznictwa Otwartego, co również zostało uregulowane zawartym
dnia 30 listopada 2018 r. porozumieniem o współpracy pomiędzy MOPS
a ZLO.
Przyznanie zasiłku celowego lub nieoprocentowanej pożyczki
na gospodarcze usamodzielnienie.
Zadanie nie było realizowane w 2018 r. MOPS przeznaczył wszystkie środki na
zaspokajanie niezbędnych potrzeb społecznych (zasiłki celowe) oraz udziały
finansowe w realizacji takich przedsięwzięć jak: roboty publiczne, prace
społecznie użyteczne.
Udostępnienie maszyn i narzędzi pracy stwarzających możliwość
zorganizowania własnego warsztatu pracy oraz urządzeń ułatwiających
pracę niepełnosprawnym.
Zadanie nie było realizowane w 2018 r. przez MOPS.
W wyniku restrukturyzacji w MOPS utworzono Dział Reintegracji Społecznej
i Zawodowej. Główne zadania realizowane przez Dział to: roboty publiczne,
prace społecznie użyteczne, od 2015 r. – „Program Aktywizacja i Integracja”
realizowany we współpracy z PUP, koordynacja działań na rzecz osób
po zakładach karnych, współpraca z instytucjami i organizacjami
pozarządowymi w zakresie inicjatyw mających na celu reintegrację społeczną
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i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W wyniku realizacji
projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza, Edukacja
Rozwój 2014 – 2020 „Nowe standardy pracy – wdrożenie usprawnień
organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworznie
od czerwca 2018r. do zadań działu została włączona praca socjalna.
W związku z powyższym kadra działu została uzupełniona o dwóch
pracowników socjalnych. Sytuacja ta umożliwiła poszerzenie realizowanej
w ramach działu oferty i objęcie wsparciem w ramach nowego programu
(opracowanego przez pracowników działu) osób borykających się
z problemem alkoholowym.
Szkolenia i warsztaty dla pracowników instytucji samorządowych oraz
organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu reintegracji
społecznej i zawodowej.
MOPS: ilość szkoleń – 2, ilość osób – 5,
PUP: ilość szkoleń – 11, ilość osób – 20.
Organizacje pozarządowe:
 ilość stowarzyszeń – 2,
 ilość szkoleń – 1, ilość osób – 2.

Jaworzno, luty 2019 r.
KOORDYNATOR PROGRAMU
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