Ramowy Plan
Inicjatyw i Zamierzeń
Urzędu Pracy Powiatu
Krakowskiego

Kraków, styczeń 2019 rok

W 2019 roku w ramach polityki samorządu powiatowego Urząd Pracy
Powiatu

Krakowskiego

planuje

realizację

następujących

zamierzeń

i inicjatyw. Plan aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia
wraz z promocją zatrudnienia został przedstawiony w następujących
obszarach:

Programy i projekty z zakresu aktywizacji rynku pracy
powiatu krakowskiego realizowane w ramach strategii
krajowych
1.

Kontynuowanie i realizacja projektów własnych finansowanych
z Funduszu Pracy lub współfinansowanych z EFS:


Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Priorytet
III Usługi Wspierające i rehabilitacyjne,



„Gwarancje dla młodzieży” – zapewnienie wszystkim młodym
osobom w wieku do 25 roku życia dobrej jakości oferty zatrudnienia,
dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu
czterech miesięcy od utraty pracy lub zakończenia kształcenia
formalnego,



Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020,
według wybranych osi priorytetowych. Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie krakowskim – „Lubię To (IV)” –
Projekt współfinansowany z EFS, Oś Priorytetowa I Osoby młode na
rynku pracy, Działanie 1.1 Działania Publicznych Służb Zatrudnienia
na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób młodych w wieku
18-29 lat, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy
na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020,



Krajowy Fundusz Szkoleniowy zgodnie z priorytetami Ministra
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wydatkowanie środków z KFS
w 2019 r.:
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A.

wsparcie

kształcenia

ustawicznego

w

zidentyfikowanych

w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
B.

wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają

świadectwa dojrzałości;
C.

wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących

z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa
społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych
prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni
socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust. 1
ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów
Aktywności Zawodowej;
D.

wsparcie

kształcenia

ustawicznego

osób,

które

mogą

udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac
w

szczególnych

warunkach

lub

o

szczególnym

charakterze,

a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
E.

wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej

nauki

zawodu,

nauczycieli

kształcenia

zawodowego

oraz

pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia umożliwi im
pozostanie w zatrudnieniu;
F.


wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Rezerwa

Krajowego

Funduszu

Szkoleniowego

zgodnie

z priorytetami Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na
wydatkowanie środków z Rezerwy KFS w 2019 r.:
A.

wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów

Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów
Terapii Zajęciowej;
B.

wsparcie

kształcenia

ustawicznego

osób

z

orzeczonym

stopniem niepełnosprawności;
C.

wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem

w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.
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Programy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
według wybranych priorytetów (w szczególności: program aktywizacji
zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, program aktywizacji
zawodowej

bezrobotnych

zamieszkujących

na

wsi,

program

aktywizacji bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami – nieposiadających
świadectwa dojrzałości, program aktywizacji zawodowej bezrobotnych
mający

na

celu

likwidację

luki

kompetencyjnej

w

zakresie

świadczenia usług opiekuńczych, inny program, którego realizacja
wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku - program rozwoju
przedsiębiorczości oraz likwidacji luk kompetencyjnych).
2. Inicjowanie

projektów

międzynarodowych

lub

pilotażowych,

zawierających nowatorskie metody obsługi interesariuszy rynku pracy.

Programy i projekty z zakresu aktywizacji rynku pracy
Powiatu Krakowskiego realizowane w ramach strategii
regionalnych


Inicjowanie,

organizowanie

oraz

finansowanie

programów

aktywizacji regionalnego rynku pracy, m.in. poprzez cykliczne
działania w ramach:


Aktywizacja osób 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie
krakowskim

„Mania

Pracowania

(V)”

–

Projekt

jest

współfinansowany z EFS w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy,
Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty Powiatowych Urzędów
Pracy

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Małopolskiego na lata 2014-2020


Współrealizacja

Małopolskiego

Programu

Regionalnego

„Zbuduj

swoją przyszłość”,


Współrealizacja Małopolskiego Programu Regionalnego „Firma+1”,



Małopolskie partnerstwo na rzecz kształcenia ustawicznego.
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Programy i projekty z zakresu aktywizacji rynku pracy
powiatu krakowskiego realizowane w ramach dokumentów
strategicznych Powiatu Krakowskiego


Inicjowanie, realizowanie oraz finansowanie powiatowych i lokalnych
programów dedykowanych bezrobotnym i uprawnionym zgodnie
z ustalonym profilem pomocy:


„Program na rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Krakowskim
na lata 2016 – 2020”,



„Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy
w Powiecie Krakowskim na lata 2016 – 2020”,



Program Lokalny „Bezpieczna droga do szkoły”,



Program Lokalny „Nasz Samorząd”,



Program Lokalny „Młodzi w administracji",



Program Lokalny „Złota rączka”,



Program Lokalny „Macierzyństwo i kariera”,



Program Lokalny „Spokojni rodzice”.
W ramach projektu „Razem blisko Krakowa” – zintegrowany rozwój
podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego” planuje się wdrożenie
projektów pilotażowych realizowanych, jako inicjatywy lokalne m.in.:



„Kompas i horyzont”,



„Skarbiec zawodów”,



„Domowe przedszkole”.

Przedsięwzięcia i inicjatywy na rzecz rozwoju rynku pracy


Współpraca w ramach polityki samorządu powiatowego:
 Konstruowanie

modelu

koordynowania

polityki

rozwoju podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego
w obszarze: gospodarki, rynku i edukacji oraz
koordynowania polityki społecznej w powiecie,


Warsztaty „Ograniczenia i Bariery”,



Warsztaty „Rozwój osobisty dla kobiet z dziećmi do
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trzeciego roku życia”,



„Małopolski



Warsztaty „Spotkajmy się w klubie”,



Inicjatywa „Doradca zawodowy w szkole”,



Inicjatywa „Kino zawodów”,



Inicjatywa „Forum Zawodowców”,



Inicjatywa „Piramida Kariery”,



Inicjatywa „Biznes z relaksem”.

Program

Aktywizacji

Społeczno-Zawodowej

Dla

Osób Niepełnosprawnych” – celem projektu jest poprawa sytuacji
zawodowej i życiowej osób niepełnosprawnych,


„Romska Praca Filarem Awansu Społeczno-Ekonomicznego” –
wspieranie inicjatyw mających na celu wzrost świadomości na rzecz
awansu społeczno-ekonomicznego Romów,



Język migowy.

Kontynuacja współpracy partnerskiej w ramach zawartych
porozumień.


Deutsch.info

–

www.deutsch.info

udostępnienie
darmowej

pod

adresem

wielojęzycznej

i

internetowym
interaktywnej

platformy internetowej do nauki języka niemieckiego online
w

formie

e-learningu.

zainteresowany

nauką

Beneficjentem
języka

może

niemieckiego.

być
Projekt

każdy
jest

współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej. Fundacja
Novinka;


Russky.info.

-

www.russky.info

udostępnienie
darmowej

pod

adresem

wielojęzycznej

i

internetowym
interaktywnej

platformy internetowej do nauki języka rosyjskiego online
w

formie

e-learningu.

zainteresowany

nauką

Beneficjentem
języka

może

rosyjskiego.

być
Projekt

każdy
jest

współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej. Fundacja
Novinka;
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Slovake.eu

–

udostępnienie

www.slovake.eu
platformy

do

darmowej
nauki

pod

adresem

wielojęzycznej

języka

i

słowackiego

internetowym
interaktywnej

online

w

formie

e-learningu. Projekt jest współfinansowany ze środków Komisji
Europejskiej. Lydia Ostrowska AhojSlovakia – Język Słowacki;


Gotuj

po

hiszpańsku

II.

Głównym

celem

projektu

jest

aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, poprzez
nabycie lub podniesienie kompetencji w zawodzie kucharz.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego

Funduszu

Społecznego

w

ramach

Programu

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości „Proaktywni”;


Trampolina do przyszłości. Głównym celem projektu jest
przygotowanie do wejścia na rynek pracy 450 osób młodych
(15-29 lat), biernych zawodowo (z kategorii NEET), zamieszkałych
na

terenie

powiatów:

myślenicki,

bocheński,

proszowicki,

niepełnosprawnych

z

krakowski,

wielicki.

terenu

miechowski,

wsparcie

województwa

osób

małopolskiego,

zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ich zawodowej
bierności

poprzez

reintegrację

współfinansowany
Europejskiego

przez

Funduszu

Unię

zawodową.

Projekt

Europejską

ze

środków

ramach

Programu

Społecznego

w

jest

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
InterKadra Sp. z o.o.;


Małopolskie
zawodowej.

gwarancje
Głównym

na

rzecz

celem

aktywności

projektu

jest

społeczno-

przeciwdziałanie

wykluczeniu społeczno-zawodowemu i marginalizacji 300 osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z woj.
małopolskiego. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie;


Aktywni - Efektywni. Głównym celem projektu jest kompleksowa
aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących miasto Kraków
lub

powiat

krakowski

rewitalizowanych,

w

tym

w

szczególności

doświadczających

z

obszarów

wielokrotnego
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wykluczenia

społecznego

i

korzystających

z

Programu

Operacyjnego Pomocy Żywnościowej (PO PŻ). Instytut Organizacji
Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.;


Chcieć to móc. Głównym celem projektu jest aktywizacja
społeczna i zawodowa 100 osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem

społecznym,

zamieszkałych

na

terenie

woj.

małopolskiego. Pro Studio Michał Cichoń;


Postaw na rozwój – zwiększ możliwości!. Głównym celem
projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej u min.
80 % spośród 120 os. z grupy docelowej (68 kobiet i 52 mężczyzn)
z obszaru województwa małopolskiego w wieku 30 lat i więcej
pozostających bez pracy, podjęcie zatrudnienia przez min. 30% 56% osób dzięki udziałowi w formach wsparcia zaproponowanych
w projekcie. Pro Studio Michał Cichoń;



Doradztwo – Szkolenia - Praca. Głównym celem projektu jest
aktywizacja zawodowa 50 osób z niepełnosprawnościami (30
kobiet, 20 mężczyzn), pozostających bez pracy w wieku 30 lat
i więcej, zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego.
Stowarzyszenie Rodzin „Zdrowie Psychiczne”;



Dobry czas na biznes – Krakowski Obszar Metropolitalny.
Głównym celem projektu jest zwiększenie o 861 liczby nowych
i trwałych mikroprzedsiębiorstw w Małopolsce w okresie 36
miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu, generujących co
najmniej

868

miejsc

pracy

poprzez

udzielenie

wsparcia

szkoleniowego, doradczego i grantowego. Małopolska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.;


Aktywni i samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój
zawodowy

dla

osób

30+.

Głównym

celem

projektu

jest

zwiększenie zatrudnienia osób znajdujących się w najtrudniejszej
sytuacji na rynku - osoby powyżej 30 roku życia. Centrum
Wsparcia „Kolping” w Krakowie;


Po 50-tce aktywnie na rynku pracy. Głównym celem projektu
jest

zwiększenie

zatrudnienia

osób

znajdujących

się

w najtrudniejszej sytuacji na rynku, w tym osób powyżej 50 roku
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życia, długotrwale bezrobotnych, niskokwalifikowanych. Centrum
Wsparcia „Kolping” w Krakowie;


Kierunek Praca. Głównym celem projektu jest aktywizacja osób
w wieku 30 - 64 lat, zamieszkujące na terenie: miasta Krakowa
oraz
i

powiatu:

wielickiego,

krakowskiego,
pozostających

bez

myślenickiego,
pracy

olkuskiego

(bezrobotne/bierne

zawodowo), należących do jednej z grup: osoby powyżej 50 roku
życia, osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 1 roku), osoby
z niepełnosprawnościami, osoby z wykształceniem maksymalnie
średnim, kobiety, bezrobotni mężczyźni w wieku 30 - 49 lat.
Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych
InBIT Sp. z o.o.;


Postaw na przyszłość. Postaw na siebie. Głównym celem
projektu jest przygotowanie do wejścia na rynek pracy osób
zamieszkujących na terenie województwa małopolskiego, osób nie
prowadzących

własnej

działalności

gospodarczej,

osób

posiadających następujący status na rynku pracy: pracownicy
przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem z pracy,
osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, osoby
odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne lub
członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS. InterKadra Sp. z o.o.;


Rozwiń

swoje

aktywizacja

możliwości.

osób

Głównym

zamieszkujących

na

celem
terenie

projektu

jest

województwa

małopolskiego - osoby niepełnosprawne w wieku 30 lat i więcej,
w tym po 50 roku życia, osoby bierne zawodowo i bezrobotne
w tym długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.
Fundacja KTO Kultura – Troska – Otwartość.


MAK – Małopolskie Aktywne Kobiety. Głównym celem projektu
jest aktywizacja kobiet w wieku 50+, kobiet niepełnosprawnych,
kobiet długotrwale bezrobotnych, kobiet o niskich kwalifikacjach,
kobiet powyżej 30 r.ż. pozostających bez zatrudnienia nie
należące do w/w grup. Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej
S.A.;
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P jak PRACUJ!. Głównym celem projektu jest zwiększenie
poziomu zatrudnienia wśród osób w wieku 30 lat i więcej,
pozostających bez pracy (bezrobotnych lub biernych zawodowo)
zamieszkałych na terenie m. Kraków oraz powiatu krakowskiego
w szczególności z obszarów rewitalizowanych poprzez osiągnięcie
wskaźnika

zatrudnienia.

Fundacja

Rozwoju

Kompetencji

i Przedsiębiorczości „Proaktywni”;


Zmiana na PLUS 2. Głównym celem projektu jest zwiększenie
zdolności adaptacyjnej do rynku pracy, utrzymanie zatrudnienia,
zatrudnienie,

samozatrudnienie.

Instytut

Organizacji

Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o.;


Kraina Odkrywcy w Krakowie (I). Głównym celem projektu jest
wsparcie osób mieszkających lub pracujących na terenie miasta
Krakowa, w województwie małopolskim, osób podejmujących
pracę po przerwie spowodowanej urodzeniem i/lub wychowaniem
dziecka lub osób zatrudnionych, przebywających na urlopie
macierzyńskim/rodzicielskim/wychowawczym,

wychowujących

dzieci w wieku do lat 3 lub bezrobotnych/biernych zawodowo,
z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem.
Projekt

dotyczy

Europejskiego

osób,

które

Funduszu

dzięki

wsparciu

Społecznego

(EFS)

w
w

ramach
zakresie

zapewnienia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 znajdą pracę lub
będą poszukiwać pracy po zakończeniu udziału w projekcie.
Firma „GINT” Grzegorz Jasiński;


Droga do zatrudnienia. Głównym celem projektu jest wsparcie
osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 30 lat
i

więcej,

osoby

małopolskiego

zamieszkujących
-

będących

na

obszarze

osobami

województwa

znajdującymi

się

w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj. powyżej 50 roku
życia,

długotrwale

bezrobotne,

niepełnosprawne,

o

niskich

kwalifikacjach, kobiety, osoby opiekujące się osobami zależnymi.
Kompas Invest Sp. z o.o.;
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Organizacja imprez wzmacniających i utrwalających współpracę
samorządu powiatowego w obszarach dialogu społecznego, rozwoju
partnerstwa lokalnego, wzmacniania przedsiębiorczości oraz promocji
zatrudnienia, między innymi:


Kongres Ziemi Krakowskiej,



Konferencja Klimat dla Przedsiębiorczości,



W kręgu Przedsiębiorczości,



Wiosna na rynku pracy- zatrudnianie cudzoziemców,



Arena Współdziałania – aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych,



Bank rezerw kadrowych dla wojska i policji,



Seminarium

dla

Pracodawców

–

zawodoznawstwo

podstawą

sprawnego pośrednictwa pracy.
Współpraca

z

radiem

i

telewizją

w

ramach

cyklu

programów

informacyjno-edukacyjnych („Zawodowiec”, „Na rynku pracy”). Współpraca
z prasą lokalną i dziennikami.
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KALENDARZ WSPÓŁPRACY WEWNĘTRZNEJ
Z PARTNERAMI RYNKU PRACY
W 2019 ROKU

I kwartał 2019

Termin

Nazwa imprezy

Cel/Tematyka/
Zarys Programu

Uczestnicy

Prezentacja usług
Doradca zawodowy

poradnictwa

Udział doradców

w szkole

zawodowego w szkołach

zawodowych

ponadgimnazjalnych
Posiedzenie Powiatowej Rady
I

Rynku Pracy

kwartał
2019

Według programu
posiedzenia Powiatowej

Skład PRRP

Rady Rynku Pracy
Udzielanie informacji

Spotkanie

na temat realizacji

Pracodawcy zrzeszeni

z Przedsiębiorcami

zadań i usług Urzędu

w Jurajskiej Izbie

z terenu Powiatu Krakowskiego

Pracy Powiatu

Gospodarczej

Krakowskiego
Obchody 100-lecia
Tydzień rekonstrukcji

istnienia publicznych
służb zatrudnienia

Udział pracowników
Urzędu
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II kwartał 2019

Termin

Nazwa imprezy

Cel/Tematyka/ Zarys
Programu

Uczestnicy

Prezentacja usług
Doradca zawodowy

poradnictwa zawodowego

Udział doradców

w szkole

w szkołach

zawodowych

ponadgimnazjalnych
Posiedzenie Powiatowej Rady
Rynku Pracy
Partnerstwo Lokalne
Spotkanie z przedstawicielami
gmin
Warsztaty
„Spotkajmy się w klubie”
II
kwartał
2019

„Wiosna na rynku pracy”
zatrudnianie cudzoziemców
Warsztaty rozwoju osobistego
dla kobiet
Ograniczenia i bariery

Według programu
posiedzenia Powiatowej

Skład PRRP

Rady Rynku Pracy
Szkolenie dla

Udział wójtów

przedstawicieli gmin

i burmistrzów gmin

Wsparcie szkoleniowo doradcze na warsztatach
klubu pracy
Zatrudnianie
cudzoziemców w świetle
nowych przepisów
Wsparcie szkoleniowo doradcze dla kobiet z
dziećmi do 3 roku życia

Wyodrębniona grupa
osób bezrobotnych
Pracodawcy powiatu
krakowskiego
Wyodrębniona grupa
osób bezrobotnych

Warsztaty wsparcia dla

Wyodrębniona grupa

osób niepełnosprawnych

osób bezrobotnych

Udostępnienie usług
Dni Otwarte Urzędu Pracy

Publicznych Służb

Powiatu Krakowskiego

Zatrudnienia
w soboty 08 i 15 czerwca

Zainteresowani
mieszkańcy Powiatu
Krakowskiego

Spotkanie z

przedsiębiorcy

Konferencja „Klimat dla

przedsiębiorcami powiatu

powiatu

Przedsiębiorczości”

krakowskiego,

krakowskiego,

Warsztaty z zakresu

zainteresowane

przedsiębiorczości

osoby bezrobotne
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III kwartał 2019

Termin

Nazwa imprezy

Cel/Tematyka/
Zarys Programu

Uczestnicy

Prezentacja usług
Doradca zawodowy

poradnictwa

Udział doradców

w szkole

zawodowego w szkołach

zawodowych

ponadgimnazjalnych
Posiedzenie Powiatowej Rady
Rynku Pracy

Według programu
posiedzenia Powiatowej

Skład PRRP

Rady Rynku Pracy
Udzielanie informacji

III

Spotkanie

na temat realizacji

Pracodawcy zrzeszeni

z Przedsiębiorcami

zadań i usług Urzędu

w Jurajskiej Izbie

z terenu Powiatu Krakowskiego

Pracy Powiatu

Gospodarczej

Krakowskiego

kwartał
2019

Rozwój partnerstwa
lokalnego poprzez
współdziałanie z
Arena Współdziałania

instytucjami
zajmującymi się
problematyką rynku
pracy

Imprezy plenerowe w Gminach
Powiatu Krakowskiego wg
zaproszeń

Organizacje
i instytucje zajmujące
się reintegracją
zawodową i społeczną
osób
niepełnosprawnych,
zainteresowane osoby
bezrobotne

Uczestnictwo
i prezentacja usług

Udział pracowników

Urzędu Pracy Powiatu

urzędu

Krakowskiego
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IV kwartał 2019

Termin

Nazwa imprezy

Cel/Tematyka/
Zarys Programu

Uczestnicy

Prezentacja usług
Doradca zawodowy

poradnictwa

Udział doradców

w szkole

zawodowego w szkołach

zawodowych

ponadgimnazjalnych
Posiedzenie Powiatowej Rady
Rynku Pracy
Partnerstwo Lokalne
Spotkanie z przedstawicielami
gmin

Według programu
posiedzenia Powiatowej

Skład PRRP

Rady Rynku Pracy
Szkolenie dla

Udział wójtów

przedstawicieli gmin

i burmistrzów gmin

Podsumowanie
IV

Spotkanie

współpracy w 2019

kwartał

z Kierownikami Gminnych

roku - omówienie

2019

Ośrodków Pomocy Społecznej

planów i zamierzeń

Kierownicy GOPS

na 2020 rok.
Spotkanie z osobami
XI Kongres Ziemi Krakowskiej

bezrobotnymi oraz
pracodawcami z terenu
powiatu krakowskiego

Seminarium dla Pracodawców

Osoby bezrobotne oraz
poszukujące pracy,
pracodawcy

Zawodoznawstwo

Spotkanie

podstawą sprawnego

z przedsiębiorcami

pośrednictwa pracy

powiatu krakowskiego,

Wsparcie szkoleniowoWarsztaty

doradcze na

„Spotkajmy się w klubie”

warsztatach klubu
pracy

Wyodrębniona grupa
osób
bezrobotnych
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KALENDARZ WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ
Z PARTNERAMI RYNKU PRACY
W 2019 ROKU

Termin

Nazwa imprezy

Tydzień z Małopolskimi
I kwartał

Urzędami Pracy

doradcy zawodowi oraz
Warsztaty doradcze

bezrobotne

Zawodów w Małopolsce

pozyskanie pracodawców

dorady zawodowi

Targi Pracy -

Promocja usług urzędu

pośrednicy pracy

Ochotnicze Hufce Pracy

pozyskanie pracodawców

dorady zawodowi

Promocja usług urzędu

pośrednicy pracy

pozyskanie pracodawców

dorady zawodowi

Promocja usług urzędu

pośrednicy pracy

pozyskanie pracodawców

dorady zawodowi

Piramida Kariery

Orientacja zawodowa

młodzież gimnazjalna,

Europejskie ramy kompetencji

młodzieży gimnazjalnej

rodzice

Europejski Dzień Pracy

Promocja usług urzędu

pośrednicy pracy

w Małopolsce

pozyskanie pracodawców

dorady zawodowi

Dobór kandydatów na

pośrednicy pracy

zgłoszone miejsce pracy

dorady zawodowi

kwartał

niepełnosprawnych
POPON

Europejski Dzień Pracy

Promocja usług urzędu

kwartał

zainteresowane osoby
pośrednicy pracy

Giełda pracy dla osób

IV

Uczestnicy

Promocja usług urzędu

II

kwartał

Zarys Programu

Targi Edukacyjne Festiwal

„Inżynierskie Targi Pracy”

III

Cel / Tematyka /

Targi Pracy AGH

oraz pozyskanie nowych
pracodawców

Światowy Tydzień

Promocja usług urzędu,

Przedsiębiorczości

promocja

w Małopolsce

przedsiębiorczości

pośrednicy pracy
dorady zawodowi
pośrednicy pracy
dorady zawodowi
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PLAN WSPÓŁPRACY Z MEDIAMI
1. Współpraca w ramach cyklu programów informacyjno-edukacyjnych
„Na rynku pracy”.

Termin

Zagadnienia merytoryczne programu

I kwartał

100-lecie PSZ – tydzień rekonstrukcji

II kwartał

Wiosna na rynku pracy – zatrudnianie cudzoziemców /
Klimat dla Przedsiębiorczości

III kwartał

Macierzyństwo i kariera – e-learning dla kobiet /
Arena Współdziałania

IV kwartał

XI Kongres Ziemi Krakowskiej

2. Współpraca z radiem Kraków w cyklicznym programie informacyjnym
„Zawodowiec”.
3. Współpraca z gazetami lokalnymi oraz dziennikami.
4. Bieżąca aktualizacja informacyjnych stron internetowych.
5. Platforma współpracy – ogłoszenia ofert pracy on-line.
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