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Szanowni Państwo,
Mam

zaszczyt

przekazać

Państwu pierwsze wydanie naszego
Biuletynu

Informacyjnego:

„OPOCZYŃSKI

RYNEK

PRACY” .

Poruszamy w nim ważne tematy
dotyczące działań podejmowanych
przez Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie na rzecz lokalnego rynku pracy.
Ta publikacja poza naszą codzienną pracą, jest propozycją dla Państwa
i odpowiedzią na rosnące wymagania obecnego, współczesnego rynku
pracy.
Nadchodzący rok to kolejna wielka szansa pozytywnych zmian na
lokalnym rynku pracy, ważna dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego.
To także nowe wyzwania w promocji zatrudnienia dla naszego urzędu pracy.
Dlatego chętnie poznamy Państwa głosy, sugestie, propozycje, które mogłyby nas zainspirować owocując świeżymi pomysłami i dobrymi projektami.
Wszystkich Pracodawców i osoby bezrobotne zapraszam do korzystania
z usług oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie, a wszystkich
Czytelników zachęcam do zapoznania się z artykułami zamieszczonymi
w Biuletynie.
Zachęcam do lektury

Bogdan Kubiszewski
p.o. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Opocznie
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w tym Powiatowego Urzędu Pracy
Opoczyńskiego

w Opocznie. Zadania, organizacja oraz

wspiera działania Powiatowego Urzędu

zasady funkcjonowania Urzędu Pracy

Pracy w Opocznie w zakresie realizacji

określone zostały w Regulaminie Orga-

zadań związanych z aktywizacją zawo-

nizacyjnym, uchwalonym przez Zarząd

dową osób bezrobotnych i poszukują-

Powiatu Opoczyńskiego w składzie:

cych pracy. Jako organ wykonawczy

Marcin Baranowski - Starosta

Powiatu jest odpowiedzialny między

Maria Barbara Chomicz - Wicestarosta

innymi za przygotowywanie projektów

Michał Białek - Członek Zarządu

uchwał rady i ich realizację, gospoda-

Michał Konecki - Członek Zarząd

rowanie mieniem powiatu oraz wykony-

Andrzej Urbańczyk - Członek Zarządu

Zarząd

Powiatu

wanie budżetu powiatu.
Swoje zadania realizuje przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek

organizacyjnych

p o wi a t u ,

Czytelników zachęcamy do zapoznania się z informacjami o działaniach
podjętych przez Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie w 2019 roku,
a Dyrekcję Urzędu do ich kontynuacji w roku 2020.
Zarząd Powiatu Opoczyńskiego
Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie
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SYTUACJA NA OPOCZYŃSKIM RYNKU PRACY
W listopadzie 2019 r. stopa bezrobocia

w

wyższa

od

stopy

bezrobocia

opoczyńskim

w kraju (5,1%) o 0,5 punktu procento-

bezrobocia

wego i o 0,3 punktu procentowego

była

niższa

wyższa od stopy bezrobocia w woje-

o 0,3% od stopy procentowej dla

wództwie łódzkim(5,3%). Kształtowanie

powiatu odnotowanej w końcu 2018 r.

się

(5,9%). Stopa bezrobocia w powiecie

opoczyńskim w 2019 roku przedstawia

opoczyńskim

poniższa tabela.

wyniosła
w

powiecie

była

5,6%.

miesiącu

Na

Stopa

listopadzie

w

grudnia

2019

w

powiecie

wystąpił spadek liczby osób bezrobot-

w powiecie opoczyńskim zarejestrowa-

nych, w porównaniu do roku 2018.

nych było 1.738 osób bezrobotnych.

Poniższa tabela przedstawia bezrobot-

Wg stanu na koniec 2019 roku w 5

nych w powiecie opoczyńskim w 2019

gminach

roku.

powiatu

2019

r.

bezrobocia

roku
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PORADNICTWO ZAWODOWE
NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
W naszym urzędzie usługi doradcze

Może to być pomoc w przygoto-

świadczą doradcy zawodowi z wielolet-

waniu

nim doświadczeniem. W swojej prakty-

pomoc w przygotowaniu do rozmowy

ce spotykamy się z osobami bezrobot-

kwalifikacyjnej z pracodawcą, czy też

nymi, które borykają się z wieloma trud-

pomoc w doborze szkolenia w celu

nościami na rynku pracy. Z doświad-

uzupełnienia kwalifikacji zawodowych.

czenia wiemy, że najlepsze efekty przy-

Podczas pracy z bezrobotnymi wykorzy-

nosi indywidualna praca z osobą, dla-

stujemy

tego

testy

najczęściej

współpracujemy

dokumentów

aplikacyjnych,

profesjonalne narzędzia np.

zainteresowań

zawodowych

z klientem wykorzystując poradnictwo

i preferencji do pracy oraz testy bada-

indywidualne.

jące predyspozycje zawodowe osób

W każdej chwili osoba bezrobotna

młodych.

może zwrócić się do nas o pomoc,

Zdarza się, że klient potrzebuje

także poza terminem umówionej wizyty

długofalowego wsparcia. Dzieje się tak

w Urzędzie. Nasi klienci bardzo często

często np. w przypadku osób młodych

korzystają z tej możliwości.

kończących edukację, matek wracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, czy osób
długotrwale bezrobotnych.
Współpracujemy również z takimi
instytucjami jak Zakład Ubezpieczeń
Społecznych
Społecznej,

czy
aby

Ośrodki

Pomocy

zapewnić

klientom

kompleksową obsługę.

Podczas rozmów doradcy rozpoznają

sytuację

zawodową

osoby

i w zależności od zdiagnozowanych
trudności wspólnie z nią wypracowują
rozwiązanie problemu.
Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie
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Poradnictwo

zawodowe

to

nie

W dobie stale zmieniających się

tylko praca indywidulna z osobą, ale

realiów rynku pracy doradca zawodo-

także możliwość uczestnictwa w pora-

wy staje się niejako mentorem oraz

dach grupowych, które również prowa-

przewodnikiem dla naszych klientów.

dzimy w naszym Urzędzie. Jednak pora-

Musi posiadać właściwe kompetencje,

dy indywidulane cieszą się większym

aby umieć doradzić nie tylko w spra-

zainteresowaniem - w 2019 r. z porad
indywidualnych skorzystało ponad

wach zawodowych ale coraz częściej

1100 osób.

Opoczno dokładają wszelkich starań,

również życiowych. Doradcy w PUP
aby sprostać oczekiwaniom osób bezrobotnych.

TARGI PRACY TRADYCJĄ W OPOCZYŃSKIM
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie,

osobami poszukującymi pracy, a pra-

dążąc do rozwoju lokalnego rynku

codawcami. Na przestrzeni lat zmienia-

pracy wyszedł z inicjatywą organizacji

ły one swoją formułę, a Urząd Pracy

targów pracy. Główną ideą przedsię-

jako

wzięcia jest umożliwienie nawiązania

nowych rozwiązań i usprawniał organi-

bezpośrednich

zację tego przedsięwzięcia.
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W kwietniu 2019 r. odbyła się 5
edycja Opoczyńskich Targów Pracy

i Edukacji swoją obecnością zaszczyciło

i Edukacji. Targi odbyły się w hali spor-

biorą nie tylko lokalni pracodawcy

towej Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-

i instytucje wspierające rozwój rynku

nych

pracy, ale także wystawcy spoza nasze-

w

nr

1

im.

Opocznie.

Stanisława
Wydarzenie

Staszica
to

nas już 46. W przedsięwzięciu udział

na

go powiatu. Ważne miejsce wśród pre-

przestrzeni czasu ewaluowało poszerza-

zentujących się podmiotów odgrywają

jąc swoją ofertę o aspekt edukacyjny,

instytucje, które zajmują się wsparciem

tak aby służyć nie tylko osobom już

osób niepełnosprawnych.

funkcjonującym na rynku pracy, ale

Duże zainteresowanie zorganizo-

także młodzieży wybierającej ścieżkę

wanymi

dalszego rozwoju zawodowego. Propo-

płynące po ich zakończeniu słowa

zycje

edukacyjne

uznania mobilizują nas do podejmowa-

zostały przedstawione przez 46 wystaw-

nia tego typu działań na rzecz lokalne-

ców.

go rynku pracy.

zatrudnieniowe

i

Niezwykle istotny jest fakt, iż z każdą

dotychczas

Targami

oraz

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy

kolejną edycją targi cieszą się coraz

w

większym zainteresowaniem.

promujące nasz rynek pracy uczestni-

Opocznie

podejmując

działania

W 2012 roku swoje oferty zaprezen-

czy w targach pracy organizowanych

towało 32 wystawców, a w tegorocz-

w sąsiadujących powiatach, prezentu-

nych

jąc oferty pracy oraz potencjał zawo-

Opoczyńskich

Targach

Pracy

dowy regionu.

Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie
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MŁODZI Z POWERem
Jednym

z

istotnych

problemów

w sposób kompleksowy, z uwzględnie-

opoczyńskiego rynku pracy jest trudna

niem wspólnych działań Powiatowego

sytuacja osób młodych do 30 roku

Urzędu Pracy, Uczestnika Projektu oraz

życia. Umiejętności młodych uzyskane

Pracodawcy.

w procesie edukacji mają istotny wpływ
na ich pozycję na rynku pracy. Osoby
młode kończąc edukację liczą na szybkie znalezienie zatrudnienia, chcą osiągnąć stabilność finansową i niezależność.

Niestety

rzeczywistość

często

okazuje się przewrotna, a problem ze
znalezieniem pracy okazuje się większy
niż uprzednio przypuszczali. Wówczas
pojawia się u nich myśl o zmianie

Do

chwili

obecnej

w

ramach

miejsca zamieszkania lub nawet pomysł

pozyskanej przez nas kwoty ponad

wyjazdu za granicę.

12,5 mln zł udało nam się skierować

Powiatowy Urząd Pracy w Opocz-

wsparcie do prawie 1900 młodych

nie wychodząc naprzeciw potrzebom

osób bezrobotnych, które motywujemy

i oczekiwaniom osób młodych przygo-

do działania i zachęcamy do samo-

tował

dzielności w procesie poszukiwania pra-

dla

nich

ofertę

wsparcia.

Począwszy od 2015r. w ramach projek-

cy.

tu: „Aktywizacja osób młodych pozostających

bez

pracy

w

powiecie

Z każdym uczestnikiem projektu
przeprowadzamy

rzetelną

diagnozę

opoczyńskim” - Program Operacyjny

jego potrzeb i oczekiwań, dostosowu-

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

jąc

realizujemy

osób

aktywizacji. W ramach projektu realizu-

młodych. Głównym celem projektu jest

jemy następujące formy wsparcia tj.

promowanie aktywności wśród mło-

staże,

dzieży, stworzenie im możliwości realiza-

szkoleniowe,

cji własnych ambicji, pragnień, a przez

jednorazowe środki na podjęcie działal-

to

ności gospodarczej oraz wyposażenie

działania

zachęcenie

do

dla

aktywniejszego

następnie

prace

odpowiednią

interwencyjne,
bony

na

formę

bony

zasiedlenie,

udziału w życiu społecznym. Projekt

lub

opiera się na założeniu, że aktywizację

Nasze działania realizujemy w sposób

osób

profesjonalny tak, aby zwiększyć szanse
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osób młodych na zatrudnienie

ności gospodarczej.

i odnalezienie swojego miejsca na ryn-

Dobre praktyki dotyczące realizacji

ku pracy. Podejmowane przez nas dzia-

w/w

łania przynoszą wymierne efekty, czego

zaprezentować w Biuletynie Wojewódz-

dowodzi podjęcie pracy lub rozpoczę-

kiego Urzędu Pracy w Łodzi „Wytwórnia

cie

Unijnych Pomysłów”.

prowadzenia

własnej

działal-

projektu

mieliśmy

możliwość

DOTACJE JAKO DOBRE PRAKTYKI
-

WYWIAD Z PANIĄ KINGĄ SOCHĄ

WŁAŚCICIELKĄ FIRMY REHABILITACYJNEJ.
Czy trudno było otrzymać dofinansowanie na otworzenie własnej firmy?
Z perspektywy czasu uważam, że nie
było trudno. Wszystkie moje wątpliwości
zostały

rozwiane

pracowników

dzięki

pomocy

Powiatowego

Urzędu

Pracy w Opocznie, którzy chętnie udzielali

mi

wskazówek

poprawnego

dotyczących

sporządzenia

wniosku

o przyznanie jednorazowych środków
na podjęcie działalności gospodarczej.
Pani

Kinga

Socha

otrzymała

Bardzo dziękuję za pomoc pracowni-

z Powiatowego Urzędu Pracy w Opocz-

kom w

nie jednorazowe środki na podjęcie

profesjonalny i jak najbardziej przyja-

działalności gospodarczej i otworzyła

zny pomogli mi w realizacji zamierzo-

własną firmę w zakresie usług rehabilita-

nego przeze mnie celu.
Czy otrzymane dofinansowanie

cyjnych.
Jest

Pani

przykładem

młodej

urzędzie,

którzy

w

sposób

pomogło Pani w otwarciu planowanej

osoby, która założyła własną firmę.

działalności?

Skąd wziął się pomysł?

Jestem osobą młodą

dlatego uwa-

Pomysł na otworzenie własnego

żam, że bez otrzymanych z Urzędu środ-

gabinetu rehabilitacyjnego wziął się

ków byłoby mi ciężko rozpocząć dzia-

głównie z pasji, kierunkowego wykształ-

łalność i zaistnieć na lokalnym rynku

cenia i życiowych marzeń.

pracy.

Jestem

bardzo

Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie
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że zdecydowałam się na taką działal-

Jaką może Pani dać radę innym

ność. Dotacja pomogła mi zrealizować

młodym osobom myślącym o własnej

moje marzenia. Uważam, że warto

firmie?

rozpoczynać własny biznes, to sprawia

Jednorazowe

środki

na

podjęcie

że człowiek realizuje swoje ambicje

działalności gospodarczej są ogrom-

i pracuje sam dla siebie.

nym wsparciem, dlatego uważam, że
każdy kto wierzy w swoje umiejętności,

Na co przeznaczyła Pani otrzymane
środki ?

doświadczenie, kwalifikacje powinien
spróbować

otworzyć

własną

firmę.

Z otrzymanej dotacji mogłam zakupić

Wiadomo, że nie każdy młody człowiek

niezbędne urządzenia i sprzęt fizykalny

jest w stanie urzeczywistnić swoje pra-

do

m.in.:

gnienia bądź zaryzykować. Trzeba jed-

aparat do laseroterapii, elektroterapii,

nak wierzyć, że są ludzie i instytucje,

ultradźwięku czy magnetoterapii.

które podadzą nam pomocną dłoń,

prowadzenia

działalności

dlatego zaznaczam raz jeszcze, jeśli
mamy pomysł na życie, a odwaga
gdzieś uciekła, skierujmy pierwsze kroki
do urzędu pracy. Ja tak zrobiłam i spełniłam swoje życiowe marzenia.

Jakie ma Pani plany na przyszłość
w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą?
Cały czas staram się podnosić swoje
kwalifikacje

oraz

wiedzę,

by

móc

pomagać innym.
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REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
SZANSĄ DLA DOJRZAŁYCH
Począwszy od 2015 roku projekt

projektu odbywanie stażu, zatrudnienie

„Aktywizacja osób po 29 roku życia po-

w ramach prac interwencyjnych, udział

zostających bez pracy w powiecie

w szkoleniach zawodowych, zatrudnie-

opoczyńskim” realizowany przez Powia-

nie w ramach wyposażonych lub dopo-

towy

Opocznie

sażonych stanowisk pracy, a także

Programu

otrzymanie jednorazowych środków na

w

Urząd

ramach

Pracy

w

Regionalnego

Operacyjnego Województwa Łódzkie-

podjęcie

działalności

gospodarczej.

go na lata 2014-2020, daje szanse po-

Łączna kwota jaką Urząd pozyskał na

wrotu na rynek pracy osobom bezro-

realizację tego projektu wyniosła pra-

botnym znajdującym się w trudnej sytu-

wie 8 milionów złotych. Pozyskiwane

acji.

środki unijne umożliwiają objęcie wsparDzięki odpowiednio dobranym for-

ciem większej liczby osób bezrobot-

mom wsparcia w tym projekcie osoby

nych. Dotychczas w ramach projektu

długotrwale bezrobotne, osoby po 50

wsparciem objęto ponad 800 osób bez-

roku życia, kobiety, osoby o niskich

robotnych po 30 roku życia.

niepeł-

Projekt „Aktywizacja osób po 29

nosprawne mają szansę, zdobyć do-

roku życia pozostających bez pracy

świadczenie w nowo uzyskanym zawo-

w powiecie opoczyńskim” jest ogromną

dzie, zreintegrować się zawodowo po

szansą dla wszystkich osób chcących

długiej przerwie w zatrudnieniu, czy

spełnić swoje zawodowe plany poprzez

podwyższyć swoje kwalifikacje. Projekt

uczestnictwo w tym projekcie.

kwalifikacjach, a także osoby

ten nie tylko pomaga aktywizować osoby, ale także pozwala realizować własne pasje, zdobyć nowe, przydatne
umiejętności oraz nawiązać kontakty
i pozytywne relacje międzypokoleniowe. Oferowana pomoc dobierana jest
indywidualnie w taki sposób, żeby każdy otrzymał wsparcie dopasowane do
jego potrzeb i oczekiwań. Powiatowy
Urząd Pracy w Opocznie w ramach
przedsięwzięcia umożliwił uczestnikom
Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie
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ZAWÓD PRZEDSIĘBIORCA
-

WYWIAD Z PANEM SŁAWOMIREM JACIUBKIEM
WŁAŚCICIELEM FIRMY CERAMIK STUDIO

PRODUCENTEM DEKORACJI SZKLANYCH I CERAMICZNYCH
nych, a także listew szklanych i ceramicznych

zajmujemy

się

również

produkcją

drzwi szklanych i daszków

szklanych.

Jaki był początek Pańskiej firmy?
Firma

Ceramik

Studio

powstała

w 2006 roku. Od samego początku zajmowaliśmy się tylko dekoracjami ceramicznymi.

Współpracowaliśmy

podwykonawca

przede

jako

wszystkim

z producentami płytek ceramicznych
takimi jak: Ceramika Color, Ceramika
Końskie, Stargres czy Cer-Rol wykonując
nadruki dekoracji na ich płytkach.
Gotowe produkty stawały się ich kolekcją. Z upływem lat firma zwiększyła swoje

zaplecze

urządzeń,

wchodząc

w nowe technologie druku cyfrowego.
Od kiedy Pana firma współpracuje

Początkowo wykonywaliśmy druk cyfrowy na płytce szklanej. Później zakupili-

z

śmy

w Opocznie, jak Pana zdaniem ta

drukarkę

cyfrową

do

płytek

ceramicznych. Obecnie oprócz dekoracji szklanych, ceramicznych, mozaiki,
obrazów na szkle i płytkach ceramiczStrona 14

Po w i a t o wy m

Ur z ę d em

Pr a c y

współpraca przebiega?
Z

Powiatowym

Urzędem

Pracy

w Opocznie współpracujemy od same-
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go początku istnienia firmy. Początkowo korzystaliśmy z formy staż w ramach,

Czy w chwili obecnej Pana firma
poszukuje pracowników?

której Powiatowy Urząd Pracy kierował

Na chwilę obecną poszukujemy

na oferowane przez nas stanowiska

pracowników na stanowiska: szlifierz

pracy osoby bezrobotne w celu zdoby-

ceramiki oraz operator maszyn cera-

cia przez nie nowych umiejętności,

micznych.

kwalifikacji zawodowych i doświadczenia. Od lat moja firma korzysta także
z formy wsparcia w postaci refundacji
kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska

pracy.

Dzięki

tej

formie

wsparcia mogłem zatrudnić osoby na
różne stanowiska pracy.
Jestem zadowolony ze współpracy. Na
bieżąco jestem informowany o wszelkich formach pomocy. Poza tym mam
stały kontakt z "moim" pośrednikiem
pracy przez co czuję komfort, że mogę
zadzwonić do konkretnej osoby i będę
właściwie pokierowany

i

obsłużony.

Współpracę oceniam na bardzo wysokim poziomie.
Czy uważa Pan, że Powiatowy

Skąd czerpie Pan informacje o pro-

Urząd Pracy w Opocznie pomógł Panu

pozycjach Powiatowego Urzędu Pracy,

w rozwoju firmy?

które są skierowane do pracodawców?

Tak jak najbardziej. Od samego

Naszą firmę regularnie odwiedzają

Pracy

pośrednicy pracy, od których możemy

w Opocznie był pomocny. Dzięki otrzy-

zasięgnąć informacje na interesujące

manemu wsparciu mogliśmy zakupić

nas tematy. Te kontakty pozwalają być

wiele niezbędnych maszyn i urządzeń,

na bieżąco. Korzystamy ze strony inter-

które wpłynęły na rozwój firmy. Ponad-

netowej Powiatowego Urzędu Pracy

to dzięki współpracy z urzędem udało

w Opocznie. Moim zdaniem jest ona

nam się zatrudnić wielu wykwalifikowa-

przejrzysta, funkcjonalna, łatwo znaleźć

nych pracowników, którzy są z nami do

potrzebne informacje lub wydrukować

dziś.

potrzebny dokument.

początku

Powiatowy

Urząd

Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie
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Kolekcja ta była również wystawiana na Targach Warsaw Home gdzie jest
to niewątpliwie największe i najważniejsze wydarzenie związane z designem
w Polsce i Europie Środkowo Wschodniej. Tegoroczna edycja pobiła ponownie rekord pod względem frekwencji
i ilości wystawców (ok 75 000 odwiedzających i 700 firm). Po raz kolejny wśród
najlepszych zaprezentował się Ceramik
Studio.

Jakie są plany rozwojowe firmy na
2020 rok?
W nowym roku planujemy uruchomić nowy zakład z nową technologią
dekoracji ceramicznych która zwiększy
nasze możliwości produkcyjne płytek
własnej marki w tym kolekcji ARABESQ
TANAGRA która otrzymała Perłę Ceramiki UE 2018.

To już druga edycja, w której wzięliśmy udział. W tym roku postawiliśmy
mocny akcent na ceramikę i produkty
z grupy „handmade”.Na naszym stoisku
klienci mogli znaleźć m.in. nietypowe
kafelki w małych, ale dających wielkie
możliwości

formatach

(heksagony,

rąby, arabeski oraz efektowne kafelki
Strona 16

Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie

O POCZYŃSKI R YNEK P RACY
3D o mocno uwydatnionej strukturze)

w Opocznie. Pomoc finansowa na

występujące w satynowej czarnej i bia-

zakup maszyn i urządzeń jest znaczna

łej

i dużo pomaga w pierwszym okresie

odsłonie.

dużą

paletę

Zaprezentowaliśmy
dekoracji

w technice cyfrowej

wykonanych
(drewno, pa-

działalności. Ja założyłem własną firmę
i mogę powiedzieć, że było warto!

tchwork, majolika) oraz mozaiki ceramiczne jak i mozaiki typu Inox.
Jakiej rady udzieliłby Pan przyszłym
przedsiębiorcom?
Należy spróbować i nie bać się.
Obecnie istnieje wiele możliwości pozyskania środków finansowych i nie jest to
aż tak skomplikowane. Najważniejszy
jest tylko pomysł. Warto przyjść po
pomoc do Powiatowego Urzędu Pracy

PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
DO WEJŚCIA NA RYNEK PRACY
Działania

Urzędu

potrzeb rynku pracy oraz przygotowa-

Pracy w Opocznie nie ograniczają się

nie młodzieży do wyboru odpowiednie-

jedynie do realizacji zadań wynikają-

go kierunku kształcenia dzięki, któremu

cych z Ustawy o promocji zatrudnienia

w przyszłości znajdą zatrudnienie. Inicja-

instytucjach rynku pracy. W 2011 roku

tywa urzędu spotkała się z przychylno-

wyszliśmy

ścią ze strony dyrekcji szkół.

z

Powiatowego

inicjatywą

nawiązania

współpracy ze szkołami gimnazjalnymi
i ponadgimnazjalnymi z terenu całego
powiatu

opoczyńskiego

w

zakresie

zwiększania świadomości ludzi młodych
na temat wymogów współczesnego
rynku pracy. W 2019 roku ta praktyka
była kontynuowana.
Celem spotkań było przekazanie
młodym osobom wiedzy na temat
Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie
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Projekt

współpracy

szkołami

pomocy dla ludzi młodych. Rozmiar

został przygotowany i przeprowadzony

problemu zrodził potrzebę podjęcia

przez doradców zawodowych zatrud-

działań mających na celu w przyszłości

nionych w Powiatowym Urzędzie Pracy

zniwelowanie tych braków. Prowadzo-

w Opocznie.

ne spotkania z uczniami szkół przybrały

Doradcy

ze

zawodowi

pracując

formę warsztatów i dyskusji dzięki czemu

z zarejestrowanymi w Urzędzie Pracy

młodzież mogła aktywnie uczestniczyć

absolwentami szkół zwrócili uwagę na

w zajęciach. Często dyskusje na temat

deficyt wiedzy dotyczący świadomego

potrzeb rynku pracy nie kończyły się na

planowania kariery zawodowej, umie-

jednych

jętności związanych z poszukiwaniem

prowadzonych spotkaniach uczestni-

pracy oraz braku informacji o formach

czyło już około 1500 uczniów.

zajęciach.

W

dotychczas

ROLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W WYBORZE KIERUNKU KSZTAŁCENIA
Na przełomie marca i kwietnia

pracy, zawody deficytowe), trendy na

2019 r. odbył się w szkołach cykl spo-

krajowym i zagranicznym rynku pracy,

tkań z rodzicami uczniów ostatnich klas

zawody przyszłości, doradztwo zawo-

szkół podstawowych i gimnazjalnych.

dowe w Powiatowym Urzędzie Pracy

Prowadzącym spotkania był Powiato-

w Opocznie jako element wsparcia dla

wy Urząd Pracy w Opocznie pod patro-

uczniów

natem Starosty Opoczyńskiego. Celem

z poradnictwa indywidualnego, możli-

spotkań było podkreślenie roli świado-

wość przeprowadzenia testu zaintereso-

mego wyboru dalszej ścieżki kształce-

wań

nia, przedstawienie sytuacji na lokal-

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych

nym i krajowym rynku pracy, a także

przedstawili oferty edukacyjne swoich

przedstawienie przez dyrektorów oferty

placówek. Spotkania odbyły się w 16

Szkół

terenu

placówkach na terenie powiatu opo-

Podczas

wystąpienia doradcy zawodowi oma-

czyńskiego.
W spotkaniach uczestniczyło łącz-

wiali: czynniki warunkujące właściwy

nie 348 rodziców i opiekunów uczniów.

Ponadgimnazjalnych

powiatu

opoczyńskiego.

z

wybór ścieżki edukacji, potrzeby lokal-

i

(możliwość

predyspozycji

skorzystania

zawodowych).

Uczestnicy spotkań otrzymali ulotki

(charakterystyka

informacyjne dotyczące usług świad-

dominujących branż na lokalnym rynku

czonych przez doradców zawodowych

nego

Strona 18
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Efektem

oraz informatory ze szczegółową ofertą

spotkań

była

dalsza

edukacyjną szkół i placówek prowa-

współpraca z uczniami, którzy korzystali

dzonych

z pomocy doradcy w zakresie przepro-

przez

powiat

na rok szkolny 2019/2020.

opoczyński

wadzenia badań testowych mających
na

celu

rozpoznanie

predyspozycji

i zainteresowań zawodowych.

Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie
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100-LECIE
PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA
Publicznych Służb Zatrudnienia otrzymał
wyróżnienie oraz statuetkę za uzyskanie
w 2018 roku efektywnych i skutecznych
działań aktywizacyjnych podejmowanych
w

wobec

osób

województwie

bezrobotnych

łódzkim.

Ponadto

Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie
Powiatowy Urząd Pracy w Opocz- otrzymał również dyplom w uznaniu za
nie jako jedyny z województwa łódz- rzetelną

pracę

na

rzecz

promocji

kiego znalazł się wśród najbardziej zatrudnienia oraz kreowania wysokich
wyróżniających

się

urzędów

pracy standardów usług na rynku pracy w 100

w Polsce. Podczas uroczystej gali jubile- -lecie istnienia Publicznych Służb Zatruduszowej z okazji 100-lecia istnienia nienia.
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DOBRA PRAKTYKA OPOCZYŃSKIEGO URZĘDU
PROMOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ
Dobra praktyka naszego Urzędu

charakterze

były

dostosowane

do

dotycząca zrealizowanych Programów

różnorodnych grup osób bezrobotnych

Specjalnych spotkała się z pozytywną
akceptacją Ministerstwa i została prze-

oraz ich indywidualnych potrzeb. Informacja "Programy specjalne realizowa-

kazana do Komisji Europejskiej w celu jej

ne

upublicznienia na stronie internetowej

w Opocznie" jako jedna z dwóch do-

Europejskich Publicznych Służb Zatrud-

brych praktyk zgłoszonych przez urzę-

nienia. Podejmowane przez nas działa-

dy pracy z Polski znajduje się na stronie

nia o unikatowym i niestandardowym

Europejskich PSZ https://ec.europa.eu/

przez

Powiatowy

Urząd

Pracy

social/main.jsp?catId=1206&langId=en

Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie
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STATUETKA LIDER AKTYWIZACJI
OSÓB MŁODYCH W NASZYCH RĘKACH
praktyki

tj.

Projektu

„Edukacja

dla

Pracy". W ramach projektu odbywały
się spotkania mające na celu przygotowanie absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych do podjęcia
świadomej i właściwej decyzji dotyczącej wyboru swojej przyszłości edukacyjnej i zawodowej. Praktyka jest przykładem partnerstwa na lokalnym rynku
pracy realizowanego pod patronatem
Opoczyński Urząd Pracy po raz

Starosty Opoczyńskiego. Nagrodzone

trzeci z rzędu otrzymał tytuł Lidera

działania nie są standardowymi działa-

Aktywizacji Osób Młodych, natomiast

niami urzędu pracy i wykraczają poza

w 2019 r. po raz pierwszy jako jedyny

zadania określone w ustawie o promo-

z województwa łódzkiego został nagro-

cji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-

dzony statuetką. Statuetkę oraz dyplom

cy. Wymagają one dużego zaangażo-

w imieniu Powiatowego Urzędu Pracy

wania

w Opocznie odebrała Z-ca Dyrektora

pracowników urzędu.

i

dyspozycyjności

czasowej

Pani Małgorzata Pantak.

Uroczystość

ta

objęta

została

honorowym patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie nagrodzony

został
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PLANY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W OPOCZNIE NA ROK 2020:
1.

Pozyskiwanie środków finansowych na aktywizację osób bezrobotnych.

2.

Pozyskiwanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dającego możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych pracowników i pracodawców.

3.

Spotkanie informacyjne z pracodawcami z terenu powiatu opoczyńskiego
na temat form pomocy świadczonych przez urząd.

4.

Stworzenie strony Powiatowego Urzędu Pracy w Opocznie na portalu społecznościowym Facebook.

5.

Targi Pracy i Edukacji 2020.

6.

Współpraca doradców zawodowych z uczniami szkół podstawowych
i ponadpodstawowych.

7.

Kontynuacja spotkań doradców zawodowych z rodzicami uczniów ostatnich
klas szkół podstawowych.

8.

Wspieranie aktywizacji zawodowej seniorów.

9.

Cykliczne wydawanie Biuletynu Informacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy
w Opocznie.

ŚRODKI POZYSKANE NA REALIZACJĘ
AKTYWNYCH FORM W 2020 ROKU ZWIĄZANYCH
Z ZATRUDNIENIEM OSÓB BEZROBOTNYCH
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ul. Rolna 6, 26-300 Opoczno
Tel./Fax 44 755-51-00
e-mail: loop@praca.gov.pl
www.opoczno.praca.gov.pl
Godziny pracy:
Od poniedziałku do piątku
w godz.: 7.30-15.30

