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1. POMOC W ZATRUDNIENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- POŚREDNICTWO PRACY

1.1. Wydzielenie stanowiska do obsługi osób niepełnosprawnych
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze, tak jak w roku ubiegłym, obsługą osób
niepełnosprawnych zajmują się Doradcy klienta znajdujący się na parterze budynku
w siedzibie urzędu w Centrum Aktywizacji Zawodowej. Dzięki zniwelowaniu progów,
poszerzeniu drzwi wejściowych bocznych i umieszczeniu głównych usług rynku pracy na
parterze budynku, PUP zniósł bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych,
które swobodnie mogą pozyskiwać informacje związane z procesem poszukiwania
zatrudnienia na parterze budynku. W przypadku potrzeby skorzystania z pomocy
pracowników zajmujących pomieszczenia biurowe na I piętrze istnieje możliwość
telefonicznego wezwania pracownika celem udzielenia informacji bądź porady. Z kolei
w przypadku dokonania rejestracji czy konieczności pobrania zaświadczeń przez osoby
niepełnosprawne dużym udogodnieniem jest zainstalowana winda w budynku Przychodni
Rejonowej przy ul. Piłsudskiego 10, gdzie mieści się Dział Ewidencji i Świadczeń.
Ponadto PUP w korytarzu CAZ-u umieścił tablicę ogłoszeń przeznaczoną wyłącznie na
informacje dotyczące ofert pracy, realizowanych programów, szkoleń i innych informacji
związanych z osobami niepełnosprawnymi. Zainstalowano także odbiornik telewizyjny,
gdzie w sposób nieprzerwany wyświetlane są informacje o organizacji i usługach urzędu,
giełdach pracy oraz krótkie filmy instruktażowe związane z tematyką poszukiwania
zatrudnienia.
Dodatkowo wybrani pracownicy PUP w Jaworze uczestniczyli w szkoleniu z zakresu
umiejętności posługiwania się językiem migowym, którym mogą się posłużyć
w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

1.2. Kierowanie do pracy osób niepełnosprawnych
W 2020 roku 12 pracodawców zgłosiło swoje potrzeby zatrudnieniowe poszukując osób
z orzeczoną niepełnosprawnością na odpowiednie stanowiska pracy. Pozostali
pracodawcy działający na lokalnym rynku pracy i rynkach ościennych zgłaszając oferty
pracy wyrażali zainteresowanie nawiązaniem stosunku pracy z osobami, których stan
zdrowia pozwoli podjąć zatrudnienie na poszukiwanych przez nich stanowiskach pracy.
Ogółem na stanowiska pracy pozyskane w 2020 roku skierowano 3 zainteresowane
podjęciem pracy osoby z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
z czego 3 osoby uzyskały zatrudnienie korzystając z usługi pośrednictwa pracy.
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W 2020 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworze oferty pracy dla osób
z orzeczoną niepełnosprawnością zgłosili:
1. BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o.
oferta pracy na stanowisko „Asystentka kierownika budowy” dla 1 osoby
niepełnosprawnej,
2. SEIFERT AUTOMOTIVE POLSKA Sp. z o.o.
oferta pracy na stanowisko „Magazynier- operator wózka widłowego” dla 15 osób
niepełnosprawnych,
3. DINO POLSKA S.A.
oferta pracy na stanowisko „Kasjer sprzedawca” dla 2 osób niepełnosprawnych,
4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Pieprzyk" Sp. z o. o
oferta pracy na stanowisko „Fakturzystka” dla 1 osoby niepełnosprawnej,
5. SKAREM Sp. z o.o.
oferta pracy na stanowisko „pracownik ochrony” dla 5 osób niepełnosprawnych,
6. INTERCONFEX GRZEGORZ ZAŁOZIŃSKI
oferta pracy na stanowisko „pracownik krojowni” dla 2 osób niepełnosprawnych, oferta
pracy na stanowisko „Lagowacz” dla 1 osoby niepełnosprawnej,
7. Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń
oferta pracy na stanowisko „Operator maszyn do produkcji opakowań z papieru i
tektury” dla 3 osób niepełnosprawnych, oferta pracy na stanowisko „Osoba
sprzątająca” dla 1 osoby niepełnosprawnej,
8. Spółdzielnia Inwalidów "Inprodus" - Zakład Pracy Chronionej
oferta pracy na stanowisko „Frezer” dla 1 osoby niepełnosprawnej, oferta pracy na
stanowisko „ślusarz narzędziowy” dla 1 osoby niepełnosprawnej,
9. GEOBUD Sławomir Wiśniewski
oferta pracy na stanowisko „Geodeta” dla 2 osób niepełnosprawnych,
10.Piekarstwo s. c. Sabina Żołnierczyk, Jarosław Żołnierczyk, Małgorzata
Michalska - oferta pracy na stanowisko „Pomocnik piekarza” dla 2 osób
niepełnosprawnych, oferta pracy na stanowisko „Pracownik biurowy” dla 1 osoby
niepełnosprawnej,
11. PIAST BUSINESS SERVICE
oferta pracy na stanowisko „Pracownik porządkowy” dla 1 osoby niepełnosprawnej
12. Zespół Szkół i Placówek im. Wincentego Witosa
Oferta pracy na stanowisko „Główny księgowy” dla 1 osoby niepełnosprawnej.

1.3. Organizowanie giełd pracy
Celem publicznych służb zatrudnienia jest udzielanie pomocy bezrobotnym
i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, dlatego też Powiatowy
Urząd Pracy w Jaworze dostosowuje i usprawnia świadczone usługi do potrzeb osób
niepełnosprawnych. W związku z tym giełdy organizowane przez tut. Urząd odbywają
się na parterze budynku w sali nr 8. Lokalizacja sali nie jest przypadkowa. Została
celowo umieszczona na parterze siedziby PUP, aby osoby niepełnosprawne, które
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pozostają bez zatrudnienia mogły swobodnie uczestniczyć w bezpośrednich spotkaniach
z pracodawcami.
W okresie 12 miesięcy 2020 roku zorganizowanych zostało 6 giełd pracy, na które
skierowano 133 osoby bezrobotne, w tym zainteresowane podjęciem pracy
4 z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. W ramach giełdy pracy pracodawcy
poszukiwali osób na następujące stanowiska:
Operator wydziału obróbki,
Fryzjer damsko- męski,
Sortowacz,
Robotnik wykonujący prace proste w przemyśle,
Operator wózka widłowego (jezdniowego).

2. POMOC W ZATRUDNIENIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
POPRZEZ AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

2.1. Organizowanie subsydiowanych miejsc pracy
Powiatowe urzędy pracy w razie braku propozycji odpowiedniego zatrudnienia dla
bezrobotnych mogą inicjować oraz finansować zatrudnienie subsydiowane, czyli
zatrudnienie w ramach tzw. prac interwencyjnych, robót publicznych. Celem takiego
zatrudnienia jest aktywizacja osób bezrobotnych w zamian za uzyskiwaną przez
pracodawców i przedsiębiorców refundację części kosztów wynagrodzenia oraz składki
na ubezpieczenia społeczne. Poniżej podano formy, w ramach których aktywizowano
osoby niepełnosprawne w 2020 roku.
Prace interwencyjne
W 2020 roku w ramach ww. prac zatrudnienie uzyskało 2 osoby z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności. Osoby te pracowały na stanowiskach:. pomoc
administracyjna oraz robotnik gospodarczy, Na zatrudnienie tych osób w ramach prac
interwencyjnych tut. Urząd wydatkował kwotę: 8 497,03 zł.

2.2. Organizowanie staży dla osób niepełnosprawnych
Staże dla osób niepełnosprawnych w 2020 r. finansowano ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy. Z tej formy wsparcia skorzystało
ogółem 8 osób niepełnosprawnych, w tym 3 kobiety. Po zakończonym stażu
4 osoby uzyskały zatrudnienie. Staż dla 4 osób niepełnosprawnych jest w trakcie
realizacji. Na aktywizację zawodową ww. osób w ramach stażu Urząd wydatkował
kwotę 59 111,15 zł.
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Na staż w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w powiecie jaworskim (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś
Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych
pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie
udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowano 1 niepełnosprawnego
mężczyznę. Miejsce stażu utworzono w zawodzie: pracownik kancelaryjny. Łączna
kwota finansowania stypendium za okres odbywania stażu ze środków PO WER wyniosła
7.398,72 zł.
Natomiast w ramach projektu „Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu
jaworskiego, w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś
Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy, na
staż skierowano ogółem 3 osoby niepełnosprawne kobiety w następujących
zawodach: pomoc piekarza, sprzedawca, woźna. Łączna kwota finansowania
stypendium za okres odbywania staży ze środków RPO wyniosła 33.294,24 zł.
Ze środków Funduszu Pracy w 2020 r. na staż skierowano ogółem
4 niepełnosprawnych mężczyzn. Staż został zorganizowany w następujących
zawodach: konserwator - robotnik gospodarczy, pracownik biurowy, referent. Łączna
kwota przeznaczona na finansowanie stypendium za odbywany staż wyniosła
18.418,19 zł.

2.3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
W 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworze udzielono łącznie 67 dotacji na
rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wśród wnioskodawców, którzy zostali objęci
wsparciem
nie
znalazły
się
osoby
posiadające
orzeczony
stopień
niepełnosprawności.

2.4. Skierowanie na nowotworzone stanowisko pracy ze środków
publicznych
W ramach refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla osób
bezrobotnych w roku 2020 doszło do zatrudnienia 1 osoby niepełnosprawnej na
stanowisku pomocniczy robotnik budowlany. Pracodawca, który stworzył nowe
stanowiska pracy otrzymał na ten cel 24 000,00 zł.
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3. ŚWIADCZENIE USŁUG PORADNICTWA ZAWODOWEGO
W 2020 roku ze wsparcia doradców zawodowych w formie indywidualnej i grupowej
skorzystało ogółem 21 osób niepełnosprawnych.

3.1. Udzielenie porad indywidualnych
Ta forma poradnictwa realizowana jest w oparciu o indywidualne rozmowy z doradcą,
podczas których analizie poddawane są własne umiejętności, predyspozycje, możliwości,
jak również ograniczenia. Ważnym elementem tych spotkań jest m.in. planowanie
przyszłych działań dotyczących ścieżki kształcenia, możliwości przekwalifikowania czy
poszukiwania pracy. Taką formą usługi doradcy zawodowi objęli w 2020 roku 4 osoby
niepełnosprawne. Osoby te uzyskały pomoc w zakresie wyboru kierunku szkolenia,
zmiany kwalifikacji zawodowych, testów określających umiejętności i zainteresowania
z uwzględnieniem środowiska pracy.

3.2. Porady grupowe – warsztaty w zakresie problematyki rynku
pracy, autoprezentacji i asertywności
Pomoc doradcza świadczona w formie porady grupowej ma charakter procesu
grupowego, który przebiega w atmosferze akceptacji i otwartości, umożliwiająca
uczestnikom zbadanie i zdefiniowanie własnego problemu zawodowego, dokonanie
adekwatnej oceny siebie oraz nabycia lub rozwoju umiejętności podejmowania decyzji
dotyczących planowania własnej kariery zawodowej. Poprzez aktywny udział osoba
poszerza swoją wiedzę, rozwija własne pomysły i idee, a także kompetencje. Jest
aktywnym podmiotem zdobywającym wiedzę drogą własnych doświadczeń i poszukiwań,
a rolą doradcy zawodowego jest ją w tym wspierać. Doradcy zawodowi w 2020 roku
przeprowadzili 2 spotkania grupowe, w których udział wzięło 13 osób
niepełnosprawnych. W trakcie spotkań poruszano takie tematy jak: asertywność,
autoprezentacja, radzenie sobie z problemem społecznym jakim jest bezrobocie oraz
samopoznanie. Porady grupowe realizowano w ramach współpracy z Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej z Legnicy. Pracownicy Centrum prowadzili zajęcia
w siedzibie PUP w Jaworze.

3.3. Informacja zawodowa indywidualna i grupowa
Dotyczyła ona różnorodnych zagadnień, począwszy od informacji na temat usług
świadczonych przez tutejszy Urząd, poprzez szereg informacji dotyczących samego
klienta, a skończywszy na informacji o zawodach, sytuacji na lokalnym rynku pracy,
zasadach poszukiwania i utrzymywania zatrudnienia. W 2020 roku 4 osoby
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zarejestrowane i niezarejestrowane
skorzystały z formy indywidualnej.
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4. SZKOLENIA I PRZEKWALIFIKOWANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W 2020 roku tut. Urząd udzielił wparcia:
1 osobie bezrobotnej z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności
(osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych) oraz
1 osobie bezrobotnej z orzeczonym umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności (długotrwale bezrobotna o niskich kwalifikacjach
zawodowych, zamieszkująca tereny wiejskie oraz wieku powyżej 50. roku życia)
w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Tytuł projektu: „Zwiększenie
szans na zatrudnienie osób z powiatu jaworskiego, w tym znajdujących się w szczególnej
sytuacji na rynku pracy”. Oś priorytetowa 8 „Rynek pracy”. Działanie 8.1 „Projekty
powiatowych urzędów pracy”. Osoby te uczestniczyły w szkoleniach (w formie
indywidualnej) na swój wniosek, pn. „Operator wózków jezdniowych podnośnikowych
wraz z egzaminem zewnętrznym UDT” oraz „Operator wózków jezdniowych
podnośnikowych - kurs doszkalający dla osób przystępujących do egzaminu UDT”.
Szkolenia zakończyły się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem Zaświadczenia
kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi urządzeń transportu bliskiego w kategorii
II WJO (egzamin zdała 1 osoba), w zakresie uprawnień: wózki jezdniowe podnośnikowe
z wyłączeniem specjalizowanych. Kwota jaką tut. Urząd pracy wydatkował na pokrycie
kosztów udziału w szkoleniu to ogółem 2 186,35 zł.

5. ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU do miejsca pracy, stażu, szkolenia
Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze w 2020 roku ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego zwrotem kosztów przejazdu na staż wsparł 1 niepełnosprawną kobietę.
Na pokrycie kosztów przejazdu Urząd wydatkował kwotę: 900,00 zł.

6. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W PROJEKTACH

W roku 2020 PUP w Jaworze realizował projekt skierowany dla osób do 29. roku życia
pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie jaworskim
(V)” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby
młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
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W projekcie wzięła udział 1 osoba z niepełnosprawnością (1 kobieta) do 25. roku
życia, długotrwale bezrobotna, o niskich kwalifikacjach. Uczestniczka w ramach projektu
została objęta pośrednictwem pracy i została skierowana do wykonywania prac
interwencyjnych w ramach umowy o pracę.
W 2020 roku PUP w Jaworze realizował również projekt skierowany do osób od 30. roku
życia pn. "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób z terenu powiatu jaworskiego,
w tym znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy" współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Oś Priorytetowa 8. Rynek pracy,
Działanie 8.1 Projekty powiatowych urzędów pracy. Wsparcie w 2020 roku w projekcie
uzyskało 7 osób niepełnosprawnych (3 kobiety). Wśród tych osób znalazło się 5
osób po 50. roku życia, 1 osoba długotrwale bezrobotna, 7 osób o niskich
kwalifikacjach (co najwyżej z wykształceniem średnim) oraz 6 osób zamieszkujących
tereny wiejskie. Po zakończonym udziale w projekcie 3 osoby niepełnosprawne
podjęły zatrudnienie.

7. PODSUMOWANIE

Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze w 2020 roku objął wsparciem w sumie 42 osoby
niepełnosprawne, z których 10 powróciło na rynek pracy. Na aktywizację zawodową
wydatkowano kwotę 94 694,53 zł.

W okresie 9 lat realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Powiatowy Urząd Pracy w Jaworze objął wsparciem 2 000 osób
niepełnosprawnych, z pośród których zatrudnienie podjęły 293 osoby.
Na aktywizację zawodową w latach 2011 – 2020 wydatkowano kwotę 1 910 688,73 zł.
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