Podsumowanie realizacji Programu regionalnego aktywizacji osób
długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017
Program regionalny aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w woj. podlaskim w roku 2017
realizowany był na podstawie zawartego w dniu 28 marca 2017 r. pomiędzy Województwem
Podlaskim (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku) a Powiatami: Augustowskim,
Białostockim, Bielskim, Grajewskim, Hajnowskim, Łomżyńskim, Sejneńskim,
Wysokomazowieckim i Zambrowskim (Powiatowymi Urzędami Pracy), Porozumienia
na rzecz wdrażania Programu regionalnego aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych
w województwie podlaskim w roku 2017.
Na realizację programu regionalnego w 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
pozyskał środki finansowe w wysokości 2.535,6 tys. zł pochodzące z rezerwy FP będącej
w dyspozycji MRPiPS. W trakcie roku MRPiPS zmniejszył ww. limit o kwotę 129,3 tys. zł (na
wniosek PUP w Bielsku Podlaskim i Grajewie).
Okres realizacji aktywnych programów rynku pracy: od 01.04.2017 r. do 31.12.2017 r.
Wskaźniki efektywności przewidziane do uzyskania w ramach programu regionalnego:
a) efektywność zatrudnieniowa – nie mniejsza niż 84,5%;
b) efektywność kosztowa – nie wyższa niż 11.904,2 zł/osobę.
Celem programu regionalnego było zwiększenie szans na zatrudnienie osób znajdujących się
w szczególnie niekorzystnej sytuacji na regionalnym rynku pracy.
Program regionalny skierowany był do osób długotrwale bezrobotnych w rozumieniu art. 2 ust.
1 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) i zakładał objęcie aktywizacją łącznie 252 osoby
długotrwale bezrobotne, zarejestrowane w 9 powiatowych urzędach pracy woj. podlaskiego
(w Augustowie, Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Grajewie, Hajnówce, Łomży, Sejnach,
Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie).
Zakres działań, którymi objęto uczestników programu regionalnego obejmował usługi
i instrumenty rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, służące efektywnej aktywizacji uczestnika programu zgodnie z określonym IPD, w tym
w szczególności: refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, roboty
publiczne, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, staże, szkolenia.
W celu efektywnego wykorzystania posiadanych środków oraz wykonania założeń
programowych, powiatowe urzędy pracy dokonywały stosownych zmian (po zaakceptowaniu
przez Dyrektora WUP) w realizowanych programach w odniesieniu do potrzeb lokalnych
rynków pracy.
Ze sprawozdań przekazanych przez powiatowe urzędy pracy uczestniczące w realizacji
programu regionalnego, wynika, że w roku 2017 programem objęto 255 osób (przy założeniu
252 osób) oraz wydatkowano środki FP w kwocie 2.303,9 tys. zł. Środki FP niewykorzystane
na realizację programu wynoszą 231.7 tys. zł.
Badanie efektywności zastosowanych form wsparcia założono po zakończeniu realizacji
programu, zgodnie z obowiązującymi zasadami w tym zakresie.

