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Sytuacja na lokalnym rynku
pracy na 31.12.2019 roku


Liczba osób bezrobotnych – 2849 osób

Spadek w ciągu roku o blisko 50 osób


Liczba bezrobotnych kobiet – 1555 kobiet (54,6%)

Spadek w ciągu roku o 110 osób


Liczba uprawnionych do zasiłku – 521 osób
Wzrost w ciągu roku o blisko 60 osób



Stopa bezrobocia – 4,3% (na Podkarpaciu 7,9%, w Polsce 5,2%)
Spadek w ciągu roku o 0,1 punktu procentowego

Sytuacja na lokalnym rynku
pracy na 31.12.2019 roku
Ewidencja osób bezrobotnych


Zarejestrowano 6124 osoby w tym 3040 kobiet
(do 30 roku życia zarejestrowano 2700 osób w tym 1466 kobiet)



Wyrejestrowano 6170 osób w tym 3150 kobiet
Podjęcia pracy – 3413 osób w tym 1746 kobiet
Rozpoczęcie stażu – 580 osób w tym 394 kobiety
Nieodnotowanie w terminie – 720 osób w tym 241 kobiet
Odmowa pracy – 158 osób w tym 49 kobiet
Dobrowolna rezygnacja ze statusu – 675 osób w tym 405 kobiet
Inne powody – 624 osoby w tym 315 kobiet

Sytuacja na lokalnym rynku
pracy na 31.12.2019 roku
Liczba
ogółem

Udział % w
ogólnej liczbie
bezrobotnych

do 30 roku życia

761

26,7

do 25 roku życia

381

13,4

długotrwale bezrobotni

1153

40,5

powyżej 50 roku życia

737

25,9

34

1,2

686

24,1

25

0,9

271

9,5

Bezrobotni według kategorii osób będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy

korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
niepełnosprawni

Cel 1: Wspieranie aktywności
zawodowej bezrobotnych i
poszukujących pracy
Liczba osób aktywizowanych poprzez instrumenty rynku pracy


Staże zawodowe – 751 osób



Prace interwencyjne – 242 osoby



Refundacja kosztów wyposażenia miejsc pracy – 138 osób



Szkolenia zawodowe – 107 osób



Dotacje na założenie własnej firmy – 112 osób



Roboty publiczne – 88 osób



Refundacja wynagrodzeń osób do 30 roku życia – 40 osób



Bony na zasiedlenie – 93 osoby

Cel 1: Wspieranie aktywności
zawodowej bezrobotnych i
poszukujących pracy
Integracja zawodowa


Zorganizowano 16 porad grupowych dla 93 osób



Udzielono 1344 porady indywidualne



Zorganizowano 40 spotkań informacyjnych dla
460 osób bezrobotnych



Przeprowadzono 19 spotkań preorientacji
zawodowej

Cel 1 : Wspieranie aktywności
zawodowej bezrobotnych i
poszukujących pracy
Podnoszenie kompetencji zawodowych


Zorganizowano 11 szkoleń grupowych dla 100 osób



Na szkolenia indywidualne skierowano 7 osób



Finansowano koszty studiów podyplomowych
dla 2 osób bezrobotnych

Cel 1: Wspieranie aktywności
zawodowej bezrobotnych i
poszukujących pracy
Zwiększanie skuteczności realizacji ofert pracy

Oferty niesubsydiowane


Liczba skierowanych osób – 708 osób



Liczba podjęć pracy na skierowania – 77 osób

Oferty subsydiowane


Liczba skierowanych osób – 2034 osoby



Liczba podjęć pracy na skierowania – 1130 osób

Cel 2: Wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości,
pracodawców i ich kadr
Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy

Liczba subsydiowanych miejsc pracy


Liczba pracodawców zgłaszających oferty pracy

– 1351 firm


Liczba stanowisk pracy – 1352 oferty pracy

Cel 2: Wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości,
pracodawców i ich kadr
Pomoc w podejmowaniu działalności gospodarczej


Liczba osób przeszkolonych z podstaw

przedsiębiorczości – 50 osób


Liczba uczestników porad grupowych

przygotowujących do założenia firmy – 61 osób


Liczba osób, które otrzymały dotację na otwarcie

własnej firmy – 112 osób

Cel 2: Wspieranie rozwoju
przedsiębiorczości,
pracodawców i ich kadr
Promocja kształcenia ustawicznego wśród pracodawców


Liczba pracodawców, u których przeprowadzono

bezpośrednią wizytę w zakładzie pracy - 78 wizyt


Liczba podpisanych umów na kształcenie

ustawiczne pracowników - 73 umowy


Liczba pracowników objętych kształceniem

finansowanym ze srodków KFS - 359 pracowników

Cel 3: Realizacja programów
rynku pracy i projektów
współfinansowanych z EFS
Promocja kształcenia ustawicznego wśród pracodawców


Liczba wniosków złożonych w celu pozyskania

środków z EFS – 2 projekty


Wartość pozyskanych środków z EFS – 6,16 mln



Liczba wniosków złożonych w celu pozyskania
środków z rezerwy MRPiPS – 3 projekty



Wartość pozyskanych środków z rezerwy – 366 tyś

Cel 4: Uzyskanie wysokiej
efektywności programów na
rzecz promocji zatrudnienia
Wskaźniki efektywności działań urzędu pracy


Efektywność procentowa podstawowych form
aktywizacji zawodowej – 88,11%



Efektywność kosztowa podstawowych form
aktywizacji zawodowej – 7341,44 zł
Pod względem efektywności kosztowej
10 miejsce w Polsce i 1 miejsce na Podkarpaciu

Cel 5: Podnoszenie jakości
obsługi klientów urzędu pracy
Ustalenie oczekiwań klientów
i ich oceny dotyczącej działalności urzędu

Cel 6: Współpraca z instytucjami
i partnerami rynku pracy
Utrzymywanie kontaktów oraz budowanie
relacji z partnerami rynku pracy


Procent przedsiębiorców zadowolonych ze
współpracy z urzędem - 95,7%



Liczba uczniów szkół średnich objętych preorientacją
zawodową - 897 uczniów



Inicjatywy promujące aktywizację zawodową i
zatrudnienie - Targi Pracy Powiatu Mieleckiego

Podsumowanie działalności
Powiatowego Urzędu Pracy
w Mielcu w 2019 roku
Pozyskiwanie środków – formy aktywne








Fundusz Pracy – 2,191 mln złotych
Rezerwy MRPiPS + środki PFRON – 0,186 mln złotych
Europejski Fundusz Społeczny (POWER) – 4,854 mln zł
Europejski Fundusz Społeczny (RPO WP) – 1,311 mln zł
Projekty konkursowe EFS (RPO WP) – 1,557 mln zł
Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 0,580 mln zł
Łącznie środki dostępne w 2019 roku – 10,679 mln zł
(z aktywizacji skorzystało łącznie 1855 osób)

Podsumowanie działalności
Powiatowego Urzędu Pracy
w Mielcu w 2019 roku
Pozyskiwanie środków – formy pasywne


Zasiłki dla osób bezrobotnych oraz składki na
ubezpieczenia społeczne – 5,874 mln złotych
(zasiłki wypłacono dla 1716 osób w tym 1018 kobiet)



Składka zdrowotna za bezrobotnych bez prawa do
zasiłku – 1,743 mln złotych



Dodatki aktywizacyjne – 0,344 mln złotych

Łącznie środki wydatkowane w 2019 roku – 7,961 mln zł

Dziękuję za uwagę

