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I.

Wprowadzenie.
Zmiany, jakie zachodzą na rynku pracy oraz prognozy dotyczące sytuacji w sferze

zatrudnienia zmuszają do wzrostu aktywności w walce z bezrobociem. Skuteczne
przeciwdziałanie bezrobociu wymaga zaangażowania, efektywnego współdziałania,
spójnych, kompleksowych i podejmowanych w sposób skoordynowany działań przez
wszystkich partnerów rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach opracował
Powiatowy Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w na
lata 2015 - 2020, aby nadać kształt realizacji działań prozatrudnieniowych oraz
zdefiniować zadania w zakresie zatrudnienia i zapobiegania zjawisku bezrobocia.
Powstanie niniejszego dokumentu podyktowane jest ustawowym obowiązkiem
realizacji zadań samorządu w zakresie polityki rynku pracy. Powyższą kwestię
doprecyzowuje art. 9 ust.1 pkt. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, który mówi o tym, iż program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego
rynku pracy jest częścią powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych.
Program zawiera propozycje działań, jakie należy podjąć, by sprostać aktualnym
wyzwaniom rynku pracy, głównie w zakresie poprawy zatrudnienia i zwiększenia
równości szans, rozwoju przedsiębiorczości i zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw
jak również działania dotyczące wspierania lokalnego rynku pracy poprzez aktywne
formy

przeciwdziałania

bezrobociu

przy

pomocy

środków

Funduszu

Pracy

i Europejskiego Funduszu Społecznego.
Osiągnięcie poprawy na rynku pracy, a tym samym zrealizowanie celu
strategicznego oraz celów szczegółowych, możliwe będzie poprzez zaangażowanie
wszystkich partnerów rynku pracy, którzy swoją wiedzę, umiejętności, doświadczenie
oraz posiadane zasoby połączą we wspólne prozatrudnieniowe działania.
Opracowany Program nie wyczerpuje katalogu wszystkich działań, które będą
podejmowane na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy. Zakres zadań będzie
konkretyzowany na poszczególne lata w zależności od aktualnej w danym momencie
sytuacji na lokalnym rynku pracy, wielkości posiadanych środków i ogólnych tendencji
rozwoju gospodarki.
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II.

Charakterystyka powiatu monieckiego
Powiat moniecki położony jest w centralnej części województwa podlaskiego

i zajmuje obszar 138 179 ha, co stanowi 7% powierzchni województwa podlaskiego.
W skład powiatu monieckiego wchodzą 3 gminy miejsko - wiejskie (Mońki, Goniądz,
Knyszyn) i 4 gminy wiejskie (Jaświły, Jasionówka, Krypno, Trzcianne). Mieszka tu ponad
42 tys. osób (z tego ponad 15 tys. w miastach), czyli około 3,6% ludności Podlasia.
Większość mieszkańców powiatu mieszka na terenach wiejskich, które stanowią aż 97%
jego powierzchni. Gęstość zaludnienia wynosi zaledwie ok. 30 osób na 1 km2, przy
średniej dla województwa wynoszącej 59 osób na 1 km2.
Teren powiatu odznacza się wieloma walorami przyrodniczymi i historycznymi.
Ze względu na położenie geograficzne i warunki społeczno-gospodarcze posiada duże
możliwości rozwoju rolnictwa i turystki. Ze wszech stron otaczają go cenne obiekty
przyrodnicze: od zachodu pokaźne połacie powiatu obejmuje Biebrzański Park
Narodowy, ze strony wschodniej w granicach powiatu leżą obrzeża Parku
Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej. Krańce południowe stanowią natomiast
fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu „Doliny Narwi” i stykają się z otuliną
Narwiańskiego Parku Narodowego. Ponad 32% powierzchni powiatu stanowią obszary
o szczególnym znaczeniu przyrodniczym (chronione). Niezwykła urokliwość naszego
regionu oraz wyjątkowe i niespotykane walory krajobrazowe i ekologiczne stanowią
znakomite warunki do rozwoju agroturystyki.
Powiat moniecki to region o charakterze typowo rolniczym. Sprzyjające warunki
klimatyczno-glebowe oraz nieskażone zanieczyszczeniami środowisko naturalne
sprzyjają uprawom zbóż i ziemniaków, produkcji zwierzęcej - przede wszystkim
hodowli bydła mlecznego i trzody chlewnej. Ponadto rozwija się tu drobny przemysł
przetwórstwa rolnego. Dominują małe i średnie gospodarstwa rolne o powierzchni do
20 ha, mało jest natomiast gospodarstw powyżej 50 ha.
Większość mieszkańców powiatu to osoby w wieku produkcyjnym - 26 587 osób
(62,7% ogółu mieszkańców). Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym wynosi 7 721,
a w wieku poprodukcyjnym 8 087 osób. Natomiast grupa osób pracujących wynosi
12 266.
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III.

Sprawozdanie z realizacji Programu Promocji Zatrudnienia oraz
Aktywizacji Lokalnego rynku Pracy na lata 2007 - 2013
Powiat moniecki realizował „Program Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji

Lokalnego Rynku Pracy na lata 2007-2013”.

Jako obszary planowanych działań

wskazano w nim:
1. Rozwijanie i promowanie aktywnej polityki rynku pracy.
2. Tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój małej przedsiębiorczości.
3. Dostosowanie zasobów ludzkich do zmian zachodzących na rynku pracy.
4. Rozbudzanie przedsiębiorczości społecznej.
5. Integracja i zwiększenie szans na rynku pracy dla osób bezrobotnych
znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.
6. Zwiększenie skuteczności stosowanych instrumentów rynku pracy.
7. Rozwój współpracy z partnerami rynku pracy.
Beneficjentami programu były przede wszystkim osoby bezrobotne z powiatu
monieckiego, a także pracodawcy, przedsiębiorcy i partnerzy na lokalnym rynku pracy.
Działania Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach oparte były głównie na realizacji usług
i instrumentów rynku pracy, które służyły do osiągnięcia powyższych celów:
- staże zawodowe
- prace interwencyjne,
- roboty publiczne,
- samozatrudnienie - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- tworzenie nowych miejsc pracy – refundacja kosztów wyposażenia lub
doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
- prace społecznie użyteczne
- szkolenia i przekwalifikowania zawodowe,
- pośrednictwo pracy,
- poradnictwo zawodowe,
- aktywne metody poszukiwania pracy.
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Szczegółowe dane dotyczące udzielonego wsparcia znajdują się w corocznych
sprawozdaniach z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach. Efekty jakie
uzyskano poprzez realizację programu to przede wszystkim:
- dużo większa liczba osób bezrobotnych objęta wsparciem w postaci usług
i instrumentów rynku pracy,
- wzrost liczby osób podejmujących pracę,
- wzrost liczby osób podejmujących indywidualne działalności gospodarczej,
-

poprawa

wizerunku

urzędu

i

pracowników

zarówno

w

relacjach

z bezrobotnymi jak i pracodawcami,
- wdrożenie niezbędnych działań służących indywidualizacji obsługi klientów,
- ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego.
Program realizowany był głównie ze środków Funduszu Pracy, projektów
unijnych finansowanych z europejskiego Funduszu Społecznego, środków PFRON oraz
środków prywatnych pracodawców. Przeprowadzona analiza wykazała, iż przyjęte
w programie priorytety zostały zrealizowane i przyczyniły się do poprawy sytuacji na
lokalnym rynku pracy.

IV.

Rynek pracy w powiecie monieckim
Z danych zawartych w systemie REGON wynika, iż według stanu na dzień

31.10.2014 r. w powiecie monieckim zarejestrowanych było 2328 podmiotów
gospodarczych, gdzie przeważały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
(1793, tj. ponad 77 % ogólnej liczby zarejestrowanych podmiotów). W gospodarce
powiatu duże znaczenie odgrywa sektor MSP, którego udział w ogólnej liczbie
przedsiębiorstw wynosi ponad 99%. Poniższy Wykres

przedstawia liczbę osób

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą według sekcji PKD na dzień
31.10.2014 r.

Strona | 6

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA
ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2015 – 2020

Na terenie powiatu monieckiego brak jest dużych zakładów przemysłowych.
Największymi zakładami pracy funkcjonującymi w naszym regionie są m.in.:
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach,
- Moniecka Spółdzielnia Mleczarska,
- Piekarnia „REVMOD” w Mońkach,
- Piekarnia „Sobieski” w Mońkach,
- Rzeźnia Braci Szypcio Sp. J. w Mońkach,
- Bank Spółdzielczy w Mońkach,
- Wytwórnia Wód Gazowanych „BETEX” w Knyszynie,
- AGROHURT Dojrzewalnie Serów Spółka Jawna Kuprel C. L. w Mońkach,
- Monieckie Centrum Handlowo – Targowe Andrzej Purta w Mońkach,
- Zakład Mięsny „PODLASIE” w Mońkach.
Najbardziej rozwinięta w powiecie jest branża spożywcza, a przede wszystkim
piekarnicza oraz przetwórstwa mlecznego. Wyroby tych zakładów znane są nie tylko
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w regionie, ale również na terenie całego kraju. Znaczna część mieszkańców znajduje
również zatrudnienie w urzędach administracji samorządowej (samorząd terytorialny
i jednostki organizacyjne samorządu). Dość mocno rozwinięty jest również handel
detaliczny, istnieje wiele małych sklepów, które zatrudniają maksymalnie do kilku osób.
Znajdujące się na terenie powiatu zakłady pracy nie przewidują inwestycji, które
spowodują nagły wzrost zatrudnienia, co z kolei powoduje stagnację na rynku pracy.
Potrzeby zatrudnieniowe pracodawców najczęściej ograniczają się do maksymalnie
kilku osób.
Brak dużych zakładów pracy i znaczących inwestycji powoduje, że wszelkie
inwestycje

koncentrują

termomodernizacje
i

się

budynków

wokół

modernizacji

użyteczności

kanalizacji, infrastruktury sportowej,

okresowym,

niewysokim

wzrostem

infrastrukturalnej

publicznej,

drogowej).

zatrudnienia,

budowa

Takie
jedynie

(m.in.:

wodociągów

inwestycje

owocują

na

realizacji

czas

przedsięwzięcia. Teren powiatu jest mało atrakcyjny dla inwestorów ze względu na
słabo rozwiniętą infrastrukturę gospodarczą, niską siłę nabywczą oraz ograniczony
dostęp

do

budynków

i

terenów

przeznaczonych

pod

inwestycję1.

Mimo

przedstawionych wcześniej walorów przyrodniczych powiatu, sprzyjających rozwojowi
turystyki, nie należy spodziewać się zwiększenia zatrudnienia w branży turystycznej.
Przeważa typowa agroturystyka wiejska, nienastawiona na tworzenie nowych miejsc
pracy.
W powiecie monieckim funkcjonuje jedna szkoła ponadgimnazjalna - ZSOiZ
w Mońkach, LO. Kierunki kształcenia w tej szkole wpisują się w rolniczy charakter
powiatu. Szkoła kształci na poziomie zasadniczym zawodowym, średnim zawodowym i
ogólnokształcącym. Na terenie powiatu funkcjonuje również Centrum Edukacji
„Mentor”, które oferuje szeroką gamę szkoleń, a także ma w swoich strukturach liceum
ogólnokształcące dla dorosłych oraz policealne studium zawodowe dające możliwość
uzyskania tytułu technika.
W powiecie nie ma szkoły wyższej, w związku z tym osoby po ukończeniu szkoły
średniej, jako dalsze miejsce kształcenia wybierają Białystok lub Warszawę i tam starają
się znaleźć zatrudnienie.

1

Podlaski klaster spożywczy. Raport z badań ilościowych, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki
i Przedsiębiorczości w Łomży, 2007
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Powiat moniecki słynie z tradycji migracyjnych - jak oszacował Ośrodek Badań
nad Migracjami, który pod koniec lat 90. Prowadził w Mońkach badania tego zjawiska,
20% mieszkańców Moniek wzięło udział w migracjach, a miasto Mońki ze względu na
masowe migracje do USA, nazywane było potocznie „miastem dolarowców” 2. Aktualnie
obserwuje się coraz częstsze powroty po wieloletniej emigracji ze Stanów
Zjednoczonych. Dotyczy to w szczególności osób po pięćdziesiątym roku życia, które
powracają do Polski i chcą jeszcze pracować. Osoby takie nie potrafią odnaleźć się na
lokalnym rynku pracy i rejestrują się w Urzędzie Pracy. Osoby te najczęściej nie mają
żadnych dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje i doświadczenie, ponieważ na
emigracji pracowali głównie „na czarno”.
Nowe kierunki migracji osób z terenu powiatu monieckiego to przede wszystkim
Belgia i Niemcy. Zjawisko to dotyczy w większości osób młodych, które najbardziej
odczuwają negatywne zmiany gospodarcze i nie mają zapewnionego odpowiedniego
wsparcia na lokalnym rynku pracy. W przeciwieństwie do migracji z lat 90-tych obecna
emigracja ma charakter krótkookresowy i nie wiąże się z rozwojem przedsiębiorczości
i inwestowaniem zdobytego kapitału na terenie powiatu.

V.

Bezrobocie w powiecie monieckim
Bezrobocie w powiecie monieckim jest ważnym problemem społecznym,

z którym związane są inne negatywne zjawiska takie jak np.: ubóstwo, trudna sytuacja
materialna, rozbicie rodzin (wyjazdy za granicę za pracą), alkoholizm. Według danych
zawartych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Monieckim
jedną z głównych przyczyn korzystania ze świadczeń pomocy społecznej obok ubóstwa
jest właśnie bezrobocie. Poniższa tabela obrazuje powody udzielenia pomocy społecznej
przez Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu powiatu.

2

Analiza rozkładu oraz charakteru popytu na zawody i kwalifikacje w województwie podlaskim w ujęciu
lokalnym, Publikacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Strona | 9

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA
ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2015 – 2020

Lp.

Powody udzielenia pomocy

Liczba rodzin
objętych pomocą

1.

Ubóstwo

982

2.

Bezrobocie

613

3.

Długotrwała lub ciężka choroba

483

4.

Niepełnosprawność

446

5.

Potrzeba ochrony macieżyństwa lub
wielodzietności

335

6.

Bezradność w sprawach opiek.-wych. i
prowadzenia gosp. domowego

320

7.

Alkoholizm

69

źródło: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Monieckim na lata 2009-2019

W związku z typowo rolniczym charakterem powiatu opisanym w punkcie
drugim niniejszego opracowania, jednym z problemów tutejszego rynku pracy jest
zjawisko bezrobocia ukrytego. Zjawisko to nie jest co prawda ewidencjonowane, ale
w związku z tym, że większość osób z powiatu jest zatrudniona w rolnictwie, dotyka to
nasz powiat w szczególnym stopniu. Bezrobocie na wsi ma charakter strukturalny
i wynika z dysproporcji pomiędzy liczbą ludności wiejskiej a możliwościami jej
zatrudnienia. Osoby z terenów wiejskich często nie mają odpowiednich kwalifikacji, aby
znaleźć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych. W związku z tym osoby te pozostają
na wsi, tworząc olbrzymią grupę zbędną dla gospodarki rolnej.
Ubiegłe lata cechowały się wzrostem stopy bezrobocia w powiecie monieckim,
jednak od początku 2014 notowany jest stały jej spadek. Poziom bezrobocia związany
jest z niekorzystną sytuacją gospodarczą w regionie. Wprawdzie na terenie powiatu
monieckiego żadna z istniejących firm nie zgłaszała zwolnień grupowych, ale nie ma też
inwestycji, które tworzyłyby nowe miejsca pracy. Negatywne zjawiska ekonomiczne
wpływają przede wszystkim na sytuację drobnych przedsiębiorców, którzy są zmuszeni
do zamknięcia własnej działalności gospodarczej, bądź ograniczenia zatrudnienia.
Poniższe wykresy przedstawiają stopę bezrobocia w powiecie monieckim oraz
liczbę osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mońkach na przestrzeni
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ostatnich ośmiu lat. Należy zauważyć, iż PUP w Mońkach jest jednym z najmniejszych
Urzędów

Pracy

w

województwie

podlaskim,

z

relatywnie

niedużą

liczbą

zarejestrowanych bezrobotnych. Jednak od kilku lat do końca 2013 roku liczba osób
figurujących w ewidencji urzędu systematycznie wzrastała. Na koniec 2013 roku a stopa
bezrobocia wyniosła już 13,7%, zaś na dzień 30.11.2014 r. 11,8%. Zmniejszenie stopy
bezrobocia w tym okresie związane jest przede wszystkim z realizacją programów na
rzecz łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
Stopa bezrobocia w powiecie monieckim w latach 2007 – 2014

źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach
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Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Mońki w latach 2007 – 2014

źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Mońkach
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Stopa bezrobocia na tle innych powiatów
województwa podlaskiego
(stan na 31.12.2014 r.)

Ilość bezrobotnych w poszczególnych gminach powiatu monieckiego (stan na 31.12.2014 r.):
Gmina

Ilość zarejestrowanych
osób bezrobotnych

Mońki

748

Knyszyn

304

Goniądz

254

Trzcianne

163

Jaświły

158

Krypno

150

Jasionówka 108
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VI.

Analiza SWOT lokalnego rynku pracy
Mocne Strony

1. Położenie i atuty przyrodnicze
2. Bogata oferta form aktywizacji osób
bezrobotnych
3. Wspomaganie rozwoju przedsiębiorstw
poprzez środki unijne i krajowe
4. Stosunkowo niski poziom bezrobocia
rejestrowanego
5. Bliskość stolicy województwa
6. Wzrost samozatrudnienia
7. Realizacja programów pomocowych

Szanse
1. Wsparcie sektora MŚP ze strony
krajowych i unijnych programów
pomocowych.
2. Łatwiejszy dostęp do unijnych źródeł
finansowania – inwestycje, programy
walki z bezrobociem.
3. Wzrost zainteresowania regionem –
inwestycje i turystyka.
4. Efektywna współpraca administracji
publicznej, sektora prywatnego i trzeciego
sektora w ramach partnerstwa.
5. Wzmacnianie potencjału zasobów
ludzkich.
6. Wzrost aktywności zawodowej
mieszkańców.
7. Zmniejszenie kosztów pracy, niższe
składki ZUS dla osób rozpoczynających
działalność gospodarczą.
8. Przystąpienie do Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.

Słabe strony
1. Niski poziom dochodów ludności.
2. Niski poziom inwestycji.
3. Brak opracowanej koncepcji terenów
inwestycyjnych.
4. Mała liczba przedsiębiorstw
produkcyjnych.
5. Niska gęstość zaludnienia.
6. Spadek liczby urodzeń, nadmierna
emigracja ludności (szczególnie ludzi
młodych).
7. Duże bezrobocie wśród ludzi młodych
i ukryte bezrobocie na wsi.
8. Niski poziom uczestnictwa w
kształceniu ustawicznym.
Zagrożenia
1. Szybki wzrost konkurencyjności
sąsiednich regionów.
2. Niewielki wzrost ilości nowych miejsc
pracy.
3. Dochody społeczeństwa znacznie
poniżej średniej krajowej.
4. Postępujące ubożenie określonych grup
społecznych i rosnące różnice w poziomie
życia.
5. Niekorzystne tendencje demograficzne
(starzenie się społeczeństwa, migracje
ludzi młodych poza powiat, emigracja
ludzi najlepiej wykształconych).
6. Niekorzystne tendencje w strukturze
bezrobocia.
7. Szara strefa zatrudnienia, ukryte
bezrobocie.
8. Często zmieniające się przepisy prawne.
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VII. Cele i zadania Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji
rynku pracy.
Celem głównym programu jest:
Promocja zatrudnienia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy w powiecie
monieckim ze szczególnym uwzględnieniem procesu aktywizacji osób będących w
szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Cel główny zawiera cztery cele szczegółowe:
1. Rozwijanie i promowanie aktywnej polityki rynku pracy.
2. Dostosowanie zasobów ludzkich do zmian zachodzących na rynku pracy.
3. Realizacja gwarancji dla młodzieży. Wsparcie osób młodych na rynku pracy.
4. Promocja i rozwój przedsiębiorczości.
Cele szczegółowe są realizowane poprzez konkretne działania i zadania
odnoszące się do planowanych inicjatyw, które mają być podjęte przez Powiatowy
Urząd Pracy w Mońkach. Ważnym elementem prowadzącym do osiągnięcia celu
głównego jest współpraca różnorodnych instytucji z terenu powiatu monieckiego m.in.
jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, pracodawców. Tylko
dzięki zaangażowaniu wszystkich podmiotów w promocję zatrudnienia możliwe będzie
osiągnięcie celów szczegółowych na wszystkich płaszczyznach.

VIII. Obszary planowanych działań.

Cel 1 - Rozwijanie i promowanie aktywnej polityki rynku pracy
a) Realizacja usług i instrumentów rynku pracy określonych w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem
dodatkowych form pomocy osobom bezrobotnym do 30 r. ż. w postaci bonów
stażowych, zatrudnieniowych, szkoleniowych, na zasiedlenie.
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b) Rozwój oraz doskonalenie metod i narzędzi stosowanych przez doradców klienta.
c) Prowadzenie akcji informacyjnych przy współpracy z lokalnymi mediami.
d) Wprowadzenie nowatorskich instrumentów i metod zachęcających osoby
bezrobotne do aktywnego poszukiwania pracy, w tym między innymi wypłacania
przez

PUP

osobom

z

prawem

do

zasiłku

dodatku

aktywizacyjnego,

gdy samodzielnie znajdą pracę.
e) Informowanie i pomoc techniczna w zakresie poszukiwania legalnego
zatrudnienia w kraju i za granicą.
f) Przeprowadzanie analizy efektywności stosowanych instrumentów rynku pracy,
identyfikacja programów o najwyższej skuteczności zatrudnieniowej i ich
upowszechnianie.

Cel 2 - Dostosowanie zasobów ludzkich do zmian zachodzących na rynku pracy.
a) Zwiększenie liczby zajęć aktywizacyjnych, przygotowujących osoby bezrobotne
do poruszania się po rynku pracy.
b) Planowanie we współpracy ze służbami pomocy społecznej kompleksowych form
wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
c) Zwiększenie

elastyczności

zatrudnienia

poprzez

promowanie

wśród

pracodawców: elastycznych form zatrudnienia, np.: zatrudnienie w niepełnym
wymiarze czasu pracy, nowych systemów organizacji pracy, pracy weekendowej,
skróconego tygodnia pracy, pracy zadaniowej, telepracy.
d) Reorientacja zawodowa rolników zwolnionych z pracy i dostosowanie ich
kwalifikacji do lokalnego i regionalnego rynku pracy (np. usługi doradcze,
szkoleniowe).
e) Rozwijanie i promocja trójstronnych umów szkoleniowych pomiędzy PUP,
pracodawcą a jednostką szkolącą.
f) Inicjowanie nowych partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju i aktywizacji lokalnej.
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Cel 3 - Realizacja gwarancji dla młodzieży. Wsparcie osób młodych na rynku
pracy.

a) Wdrożenie standardów usług umożliwiających przedstawienie młodemu
bezrobotnemu do 25 r. ż. oferty pracy, bądź innej formy pomocy w ciągu
4 miesięcy od rejestracji.
b) Świadczenie zindywidualizowanych usług poradnictwa zawodowego w tym
szersze stosowanie Indywidualnych Planów Działania.
c) Promowanie i wspieranie samozatrudnienia młodzieży (w tym wsparcie
finansowe na podejmowanie własnej działalności gospodarczej).
d) Wspieranie kształcenia młodzieży dostosowanego do potrzeb rynku pracy.
e) Zainicjowanie wśród partnerów rynku pracy programów przygotowujących
młodzież do wejścia na rynek pracy: szkolenia, warsztaty, doradztwo zawodowe,
m. in. poprzez współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi.

Cel 4 - Promocja i rozwój przedsiębiorczości.
a) Organizowanie we współpracy z Urzędem skarbowym szkoleń dotyczących
ubiegania się o dofinansowanie, zakładania działalności oraz wyboru formy
opodatkowania.
b) Pozyskania dodatkowych środków finansowych z funduszy unijnych na
jednorazowe dotacje na rozpoczęcie dzielności gospodarczej.
c) Przeprowadzenie

działań

informacyjnych

nt.

podejmowania działalności

gospodarczej.
d) Współpraca

ze

szkołami

ponadgimnazjalnymi

w

zakresie

uczestnictwa

pracowników PUP podczas zajęć z przedsiębiorczości.

IX.

Monitoring i zarządzanie programem.
Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach jest powiatową jednostką organizacyjną

odpowiedzialną za realizację zadań z zakresu polityki rynku pracy, dlatego też będzie
odpowiadał za wdrażanie oraz prawidłową realizację Programu promocji zatrudnienia
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oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy dla na lata 2015-2020. Nadzór nad Programem
będzie sprawował Starosta Moniecki oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Mońkach.
Program będzie realizowany we współpracy z partnerami rynku pracy,
do których zaliczają się:
- jednostki samorządu lokalnego,
- Powiatowa Rada Rynku Pracy
- pracodawcy,
- instytucje szkoleniowe,
- organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia),
- ośrodki pomocy społecznej,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- instytucje oświatowe.
Program przewiduje bieżący monitoring realizowanych założeń. Po upływie
każdego roku sporządzana będzie informacja z realizacji programu w postaci
sprawozdania z działalności urzędu. W sprawozdaniu znajdować się będą szczegółowe
dane i informacje nt. bieżącej realizacji programu. Co roku sprawozdanie będzie
przedstawiane Powiatowej Radzie rynku Pracy Po zakończeniu całego programu
końcowe sprawozdanie z jego realizacji zostanie przedłożone Radzie Powiatu.
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