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l. Cele Programu Prewencja na start

Cel glówny:
Aktywizacja zawodowa i wzrost zdolnosci zatrudnieniowych bezrobotnej mlodziezy.
Cele posrednie:

Wyposazenie beneficjentów Programu w wiedze merytoryczna nl. specyfiki dzialan
profilaktycznych skierowanych do mlodziezy i osób doroslych, z uwzglednieniem
zagadnien prawnych niezbednych w praktyce profilaktycznej;
Dostarczenie beneficjentom praktycznych umiejetnosci realizowania programów
prewencyjnych skierowanych do róznych wiekowo grup odbiorców;

Wzbogacenie teoretycznego i metodycznego warsztatu pracy beneficjentów Programu o
nowe formy i obszary dzialan;
Rozwiniecie zdolnosci organizacyjnych i interpersonalnych beneficjentów Programu;
Umozliwienie zdobycia przez beneficjentów Programu doswiadczenia w zakresie
organizacji i realizacji dzialan prewencyjnych i profilaktycznych.

Cele towarzyszace:
Wzrost swiadomosci spoleczenstwa na temat wystepowania zagrozen, ich specyfiki,
koniecznosci reagowania w sytuacji zagrozenia;

Wzrost wiedzy i umiejetnosci odbiorców dzialan profilaktycznych w przypadku zaistnienia
niebezpieczenstwa;
Zwiekszenie liczby odbiorców programów profilaktycznych.
Podniesienie poziomu bezpieczenstwa na terenie województwa podlaskiego poprzez
zwiekszenie zakresu oraz jakosci policyjnych dzialan prewencyjnych.

2. Koordynatorzy Programu:

WUP: Irena Sawicka

Specjalista ds. programów w Wydziale Rynku Pracy

Jednostki Policji: w zakresie promocji, rekrutacji, realizacji programów profilaktycznych:

Osoby wyznaczone przez Jednostki Policji

PUP: osoby wyznaczone przez Dyrektora PUP

3. Realizatorzy Programu:
Wojewódzki Urzad Pracy w Bialymstoku,
Jednostki Policji województwa podlaskiego,
Samorzady powiatowe województwa podlaskiego (powiatowe urzedy pracy)

4. Uzasadnienie potrzeby realizacji Programu z
kierunków regionalnej polityki rynku pracy, w
wymagajace rozwiazania

Mlodzi ludzie to grupa spoleczna, która w przyszlosci bedzie oddzialywac na procesy
gospodarcze regionu i kraju, a takze wplywac na wielkosc zasobów sily roboczej. Wymagania
stawiane przez dynamicznie zmieniajacy sie rynek pracy sa wysokie, natomiast mozliwosci
mlodych ludzi niekoniecznie odpowiadaja tym wymaganiom, bowiem, wchodzac na rynek
pracy, niejednokrotnie tylko z przygotowaniem teoretycznym (szkola nie jest w stanie
zapewnic praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu, nawet uczelnie wyzsze nie
ksztaltuja dostatecznie umiejetnosci wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów w
dzialalnosci praktycznej), nie sa oni w stanie sprostac oczekiwaniom pracodawców, którzy
wymagaja doswiadczenia.

uwzglednieniem priorytetówych
tym zidentyfikowane problemy

2



-

Jak wynika z przeprowadzonych w roku 2006 przez Wojewódzki Urzad Pracy w
Bialymstoku badan 1 ankietowych wsród mlodziezy województwa podlaskiego, przyczyn
braku pracy mlodzi ludzie doszukuja sie przede wszystkim w ogólnie pojetym braku miejsc
pracy na rynku (tak uwaza prawie polowa ankietowanych), natomiast ponad 34%
ankietowanych problemy zwiazane z brakiem pracy wsród mlodziezy wiaze ze zlymi
warunkami zatrudniania, okolo 33% badanych- ze zbyt niskimi zarobkami, a ponad 31%
respondentów- z brakiem zawodu, badz odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Okolo 28%
badanych osób jako przyczyne braku mozliwosci zatrudnienia wskazywalo zla polityke rzadu.
Ponad 26% respondentów postrzega wymagania pracodawców dotyczace kwalifikacji
pracowników jako zbyt wygórowane, natomiast ponad 18% badanych przyczyn bezrobocia
doszukuje sie w zbyt duzych oczekiwaniach samych mlodych ludzi w stosunku do pracy i
placy.

Bardzo czesto osoby te po pierwszych porazkach w poszukiwaniu zatrudnienia,
rejestruja sie w powiatowych urzedach pracy. Jednoczesnie brak wiary w poprawe sytuacji na
lokalnym rynku pracy wywoluje u nich postawe bierna, a z drugiej strony sprzyja
podejmowaniu decyzji o migracji.

Powyzsze potwierdza, ze mlodzi ludzie wciaz sajedna z grup najbardziej narazonych
na negatywne skutki bezrobocia. W koncu 2007 roku w ogólnej liczbie bezrobotnych
zarejestrowanych2 w urzedach pracy województwa podlaskiego (48796 osób) osoby
bezrobotne do 25 roku zycia oraz osoby do 27 roku zycia konczacy szkoly wyzsze w liczbie
11 066 osób stanowily 22,7%. W roku 2007 zanotowano niewielki spadek liczby
zarejestrowanej mlodziezy w stosunku do roku 2006, co nie oznacza, ze sytuacja mlodych
ludzi na rynku pracy ulegla poprawie. Niepokojacym jest fakt nastepujacego na przestrzeni
ostatnich lat ciaglego wzrostu grupy bezrobotnych osób z grupy zawodowej "specjalisci", a
wiec osób z wyzszym wyksztalceniem. Dominuja absolwenci szkól wyzszych o kierunkach:
administracja publiczna, ekonomia, marketing, zarzadzanie, pedagogika, rolnictwo,
organizacja uslug gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych politologia, informatyka.
O ile w przypadku zawódów z kregu ekonomii i zarzadzania mozna mówic o pewnym
nasyceniu rynku, o tyle w pozostalych przypadkach powodem wysokiego bezrobocia moze
byc wlasnie brak umiejetnosci praktycznych, doswiadczenia zawodowego, niska mobilnosc
zawodowa absolwentów i nieumiejetnosc ksztaltowania swojej sciezki zawodowej.

Przedmiotowy Program jest adresowany do osób mlodych zarejestrowanych w
powiatowych urzedach pracy województwa podlaskiego.

Proponowany Program wpisuje sie w zalozenia Podlaskiej Strategii Zatrudnienia do 2015
r w odniesieniu do Celu 1 Wyzsza aktywnosc zawodowa i integracja spoleczna Priorytetu 1
Wzrost zatrudnienia w zakresie aktywizacji zawodowej mlodziezy oraz Krajowego. Planu
Dzialan na rzecz Zatrudnienia na rok 2008 Kierunek dzialan 4: Aktywizacja osób z grup
znajdujacych sie w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, Zadanie 4.1 Poprawa dostepu
do zatrudnienia oraz wspieranie aktywnosci zawodowej w regionie, jak i Regionalnego Planu
Dzialan na rzecz Zatrudnienia na rok 2008 Priorytet I. Wzrost zatrudnienia, Dzialanie 2.
Aktywizacja zawodowa priorytetowych grup osób bezrobotnych wymagajacych wsparcia,
Zadanie 2.1 Realizacja programów regionalnych "Prewencja na start", "Drogowiec",
"Kwalifikacje i zatrudnienie".

Nalezy zaznaczyc, ze Program aktywizacji zawodowej mlodziezy juz od 3 lat jest
realizowany na terenie województwa podlaskiego i majac na wzgledzie pozytywne

I WojewódzkiUrzadPracyw Bialymstoku"Stanwiedzyo rynkupracywsródmlodziezywoj.podlaskiego"
Raport z badania ankietowego, Bialystok, listopad 2006
2Podlaski Rynek Pracy grudzien 2007, Wojewódzki Urzad Pracy w Bialymstoku, Bialystok grudzien 2007
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doswiadczenia z realizacji poprzednich edycji Programu nalezy uznac, iz istnieje potrzeba
kontynuacjiprzedsiewziecia.

Dotychczas podejmowane dzialania w ramach Programu pozwolily na
zaktywizowanie 174 bezrobotnych oraz uzyskanie efektywnosci zatrudnieniowej na poziomie
40% w roku 2005 i 32% w roku 2006, co przy stosowanych formach aktywizacji (staz,
przygotowanie zawodowe) jest wymiernym rezultatem.

Doswiadczenia poprzednich edycji wskazuja na duze zadowolenie zarówno samych
beneficjentów projektu jak i instytucji wspólpracujacych w zakresie realizacji dzialan
profilaktycznych. Cenna jest kontynuacja Programu ze wzgledu na komplementarnosc
korzysci, jakie daje jego przeprowadzenie. Z jednej strony pozwala beneficjentom na
zdobycie doswiadczenia w pracy przy programach prewencyjnych, poszerza ich wiedze i
umiejetnosci, umozliwia kontakty z organizacjami, w których moga pracowac po zakonczeniu
Programu, daje mozliwosc sprawdzenia sie. Z drugiej strony wplywa na realizacje celów
spolecznych Projektu, jak wzrost swiadomosci osób (dzieci i doroslych) na temat zagrozen
wynikajacych z brutalizacji zycia, sposobów ich unikania i reagowania w przypadku
pojawienia sie niebezpieczenstwa. Dzieki pomocy beneficjentów Programu mozliwe bedzie
zwiekszenie liczby podjetych przez Policje dzialan profilaktycznych, a takze podniesienie
poziomu bezpieczenstwa na terenie województwa podlaskiego poprzez zwiekszenie zakresu
oraz jakosci policyjnych dzialan prewencyjnych.

5. Opis Programu
Realizacja Programu obejmuje okres od 15 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. i

bedzie odbywala sie poprzez realizacje projektów lokalnych samorzadów powiatowych, które
zlozyly projekty.

Program skierowany jest do osób bezrobotnych, figurujacych w rejestrach
powiatowych urzedów pracy, absolwentów wyzszych uczelni o kierunkach:
- pedagogicznych, .
- psychologicznych,
- socjologicznych.

Uczestnikami Programu moga byc równiez osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP,
które nie spelniaja wyzej okreslonych kryteriów zwiazanych z kierunkiem i poziomem
wyksztalcenia, a maja wyksztalcenie srednie lub wyzsze i maja predyspozycje oraz
motywacje do wykonywania dzialan prewencyjnych i profilaktycznych.

Zaklada sie, ze Programem, we wszystkich powiatach województwa podlaskiego
zostanie objetych 66 osób, natomiast wspólfinansowanie projektów lokalnych w ramach
Programu regionalnego ze srodków FP bedacych w dyspozycji samorzadu województwa,
uzyska 7 powiatowych urzedów pracy na aktywizacje 30 osób bezrobotnych (zgodnie ze
zlozonymi propozycjami udzialu w Programie).

Kryteria doboru uczestników:
Podczas rekrutacji beneficjentów do Programu preferowane beda osoby, które

ukonczyly studia magisterskie i uzyskaly wysokie wyniki w nauce. Dodatkowym atutem
bedzie posiadanie umiejetnosci i wiedzy potwierdzonej zaswiadczeniami i certyfikatami
ukonczonych kursów.

Rekrutacja uczestników odbywac sie bedzie poprzez:
l) wylonienie przez powiatowe urzedy pracy osób chetnych do udzialu w Programie,

spelniajacych ww. kryteria oraz ewentualne bezposrednie zgloszenia osób
zainteresowanych do jednostek Policji,
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2) przedlozenie przez kandydatów CV oraz sporzadzenie przez nich projektu
profilaktycznego np. zajec edukacyjnych lub innych dzialan prewencyjnych (tematyka i
forma pozostaje w gestii komisji rekrutacyjnej - moze to byc np. konspekt zajec, program
dzialan lub opis pomyslu na wykorzystanie swojej wiedzy w pracy prewencyjnej),

3) rozmowe kwalifikacyjna (wywiad selekcyjny), której celem jest uzyskanie i ocena
informacji o kandydacie i sporzadzenie wiarygodnej prognozy dotyczacej efektów, jakie
bedzie on w stanie osiagnac na danym stanowisku pracy oraz porównanie ich z
przewidywanymi efektami pozostalych kandydatów. Rozmowa kwalifikacyjna bedzie
przeprowadzona w jednostce Policji, w której osoba stara sie o stazJprzygotowanie
zawodowe. W sklad komisji wchodzic beda: pracownik wydzialulsekcjilzespolu kadr oraz
prewencji danej jednostki Policji, przedstawiciel powiatowego urzedu pracy i
psycholog/pedagog spoza ww. instytucji.

Ponizsza tabela przedstawia liczbe osób przewidzianych do objecia Programem w
poszczególnych powiatach:

Podstawe prawna dla wszystkich dzialan podejmowanych w ramach Programu stanowia
regulacje przewidziane w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001 z póznozm.).

Program zaklada rekrutacje oraz aktywizacje zawodowa 66 osób, w tym 30 osób w
ramach projektów lokalnych wspólfinansowanych ze srodków FP bedacych w dyspozycji
samorzadu województwa, poprzez zorganizowanie stazy/przygotowania zawodowego w
jednostkach Policji województwa podlaskiego. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach,
mozliwe jest zastosowanie innych niz wyzej wymienione dzialan aktywizujacych okreslonych
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, np. finansowanie kosztów
przejazdu, zakwaterowania.

W ramach organizowanych stazy/przygotowania zawodowego beneficjenci przejda
szkolenie podstawowe z zakresu specyfiki zagrozen, zjawisk patologicznych i zagadnien
prewencyjnych oraz szkolenia szczególowe z zakresu realizacji konkretnych
dzialan/programów prewencyjnych przeprowadzone przez jednostki Policji.

5

PUP Liczba osób przewidziana do
ob.jecia Proramem

Augustów 10
Bialystok 15
Bielsk Podlaski 1

Grajewo 4

Hajnówka 4
Kolno 5
Lomza 4
Monki 2

Sejny 3

Siemiatycze 2
Sokólka 4
Suwalki 4

Wysokie Mazowieckie 4
Zambrów 4

Ogólem: 66



-

Osoby uczestniczace w Programie w ramach stazu/przygotowania zawodowego beda
zaangazowane zarówno do prac organizacyjnych zwiazanych z przygotowaniem dzialan w
ramach policyjnych programów prewencyjnych jak i do ich bezposredniej realizacji, a takze
do innych dzialan w formie doraznej, takich jak: kampanii, seminariów, festynów, pokazów,
szkolen, warsztatów, itp.

Program zaklada wstepna wspólrealizacje projektów profilaktycznych z
funkcjonariuszem Policji, a nastepnie samodzielne prowadzenie dzialan przez beneficjentów.

Dzialania prewencyjne, w których realizacji beda uczestniczyli beneficjenci Programu
sa uzaleznione od profilu kandydata i tak:
II wariant podstawowy - zaklada pozyskanie osób do realizacji szeroko rozumianych dzialan
profilaktycznych (edukacyjnych, informacyjnych i alternatywnych) na zasadach przyjetych w
poprzednich edycjach Programu,
2/ wariant poszerzony - zaklada pozyskanie osób do realizacji innych wybranych
programów/dzialan prewencyjnych lub scisle okreslonych czynnosci w ramach
programów/dzialan prewencyjnych, np.
- budowa strony internetowej o tresciach prewencyjnych oraz realizacja dzialan edukacyjnych
dotyczacych bezpieczenstwa w Internecie,

-przygotowanie materialów do zajec profilaktycznych oraz prowadzenie zajec plastycznych
w ramach programu" Wychowawca podwórkowy'"

- realizacja zajec sportowych dla dzieci i mlodziezy w okresie letnim w ramach programów
"Wychowawca podwórkowy, "Bezpieczne wakacje",
-prowadzenie dzialan w ramach programu" Wychowawca podwórkowy",
-edukacja spoleczenstwa w podstawowym obszarze ratowania zycia i zdrowia,
- realizacja zajec z edukacji prawnej.

Po ukonczeniu stazu/przygotowania zawodowego beneficjenci Programu uzyskaja
zaswiadczenie o udziale w realizacji programów profilaktycznych i prewencyjnych.

6. Zakres odpowiedzialnosci partnerów Programu:

Woiewódzki Urzad Pracy w Bialvmstoku:

przygotowanie Programu regionalnego aktywizacji zawodowej mlodziezy" Prewencja na
start" ,
pozyskanie samorzadów powiatowych do realizacji Programu,
koordynacja Programu,
opracowanie wzorów sprawozdan skladanych przez powiatowe urzedy pracy (w polowie
okresu realizacji - Zalacznik Nr 1 oraz koncowego - Zalacznik Nr 2) ,
monitoring realizacji Programu na szczeblu wojewódzkim,
przygotowanie sprawozdan z realizacji Programu,
dokonanie analizy realizacji Programu uwzgledniajacej realizacje harmonogramu,
rzeczywiste koszty oraz poziom osiagniecia planowanego celu,
upowszechnienie wyników analizy realizacji Programu;

Jednostki Policii:

prowadzenie wspólpracy ze wspólrealizatorami i wspólorganizatorami programów
profilaktycznych i prewencyjnych,
nawiazanie wspólpracy z uczelniami wyzszymi w zakresie promocji Programu wsród
potencjalnych beneficjentów,
ostateczne zatwierdzenie kandydatów do odbycia stazu/przygotowania zawodowego,
organizacja i przeprowadzenie stazy/przygotowania zawodowego,
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koordynacja i bezposrednia realizacja programów profilaktycznych i prewencyjnych,
bezposredni nadzór nad programami profilaktycznymi i prewencyjnymi,
przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji realizowanych dzialan wsród beneficjentów,
koordynatorów stazu/przygotowania zawodowego, odbiorców dzialan prewencyjnych,

Samorzady powiatowe woiewództwa podlaskiego (powiatowe urzedv macv l:
wylonienie kandydatów do odbycia stazu/przygotowania zawodowego,
uczestnictwo pracownika PUP w rozmowie kwalifikacyjnej kandydatów z powiatu
(zgodnie z ustaleniami z wlasciwymi jednostkami Policji),
zawarcie umów z organizatorami miejsc stazu/przygotowania zawodowego,
przesylanie do WUP sprawozdan z realizacji projektu w polowie okresu jego realizacji
oraz koncowego,
nadzór nad odbywaniem stazu/przygotowania zawodowego,
finansowanie miejsc stazu/przygotowania zawodowego z Funduszu Pracy,
wystawienie zaswiadczen o odbyciu stazu/przygotowania zawodowego,
koordynacja Programu na szczeblu powiatu,
biezace infonnowanie WUP o wystapieniu zagrozen osiagniecia celów realizowanych
projektów lokalnych, w szczególnosci dotyczacych przekroczenia tenninów lub kosztów
realizacji,
zbadanie efektywnosci realizowanych projektów lokalnych po uplywie 3 miesiecy od
zakonczenia realizacji Programu,
dokonanie analizy (po zbadaniu efektywnosci) obejmujacej poniesione koszty, poziom

realizacji celu oraz wykonanie hannonogramu realizacji poszczególnych zadan.

7. Kwota srodków przeznaczona na wspólfinansowanie Programu ze srodków
Funduszu Pracy bedacych w dyspozycjiSamorzadu WojewództwaPodlaskiego

Kwota srodków FP bedaca w dyspozycji samorzadu województwa przeznaczona na
wspólfinansowanie projektów lokalnych realizowanych w ramach Programu wynosi
191 049,00 zl.
Podzial srodków Funduszu Pracy na poszczególne samorzady powiatowe (zgodnie ze
zlozonymi przez starostów wnioskami o wspólfinansowanie realizacji projektów lokalnych ze
srodków FP bedacych w dyspozycji samorzadu województwa) przedstawia sie nastepujaco:

7

Lp. StarostaIPUP Ilosc osób Kwota srodków FP z
rezerwy samorzadu

wO.iewództWa
1 Auustów 10 79.296,00
2 Bielsk Podlaski 1 5.896,00
3 Hajnówka 4 10.000,00
4 Lomza 4 30.499,00
5 Sejny 3 17.684,00
6 Suwalki 4 24.778,00
7 Wysokie Mazowieckie 4 22.896,00

02ólem: 30 191.049,00



8. Harmonogram realizacji Programu wedlug projektów lokalnych

Program bedzie realizowany w okresie od 15 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. zgodnie
z harmonogramem realizacji poszczególnych projektów samorzadów powiatowych
(powiatowych urzedów pracy) województwa podlaskiego, wedlug Zalaczniku Nr l

9. Planowanewskazniki realizacji Programu

- Planowane wskazniki realizacji projektów lokalnych samorzadów powiatowych
(powiatowych urzedów pracy) województwa podlaskiego zawiera Zalacznik Nr 2

10. Monitoring realizacji Programu

Wojewódzki Urzad Pracy w Bialymstoku bedzie odpowiedzialny za zarzadzanie i
koordynowanie Programu na poziomie regionalnym, pozostali Partnerzy beda ponosili
odpowiedzialnosc za prawidlowa realizacje Programu w zakresie realizowanych projektów
lokalnych i zadan.
W trakcie realizacji Programu beda badane postepy jego realizacji:

w polowie okresu realizacji - do dnia 12 wrzesnia 2008 r. powiatowe urzedy pracy zloza
sprawozdanie do Wojewódzkiego Urzedu Pracy w Bialymstoku z przebiegu realizacji
projektów lokalnych za okres od poczatku realizacji do dnia 31.08.2008 r. obejmujace
informacje dotyczace liczby osób skierowanych do udzialu w projekcie, form i okresu
aktywizacji, zaangazowanych srodków FP, zgodnie z Zalacznikiem Nr 3;
po zakonczeniu realizacji Programu - do dnia 15 stycznia 2009 r. powiatowe urzedy pracy
przygotuja sprawozdanie koncowe z realizacji projektów lokalnych za caly okres
realizacji w zakresie obejmujacym liczbe osób objetych projektem, formy i okres
aktywizacji, wydatkowane srodki FP, zgodnie z Zalacznikiem Nr 4;

W sytuacji wystapienia zagrozen osiagniecia celów Programu, w szczególnosci
dotyczacych przekroczenia terminów lub kosztów realizacji, zostana podjete, w porozumieniu
z powiatowym urzedem pracy, którego zagrozenia dotycza, dzialania zmierzajace do
rozwiazania zaistnialych problemów, umozliwiajace osiagniecie zalozonych celów.

W przypadku przekroczenia kosztów realizacji projektu - kwota wspólfinansowania
projektu ze srodków FP bedacych w dyspozycji samorzadu województwa, nie ulegnie
zmianie.

Komenda Wojewódzka Policji w Bialymstoku przeprowadzi monitoring i ewaluacje
realizowanych dzialan wsród beneficjentów, koordynatorów stazulprzygotówania
zawodowego, odbiorców dzialan prewencyjnych, co posluzy cenie potrzeby realizacji tego
typu programów, oraz wskazaniu korzysci, które wyniosly z jego realizacji strony
uczestniczace w Programie. Informacja w tym zakresie zostanie przekazana do WUP w
terminie do 15 stycznia 2009 r.

Wojewódzki Urzad Pracy w Bialymstoku, na podstawie sprawozdan powiatowych
urzedów pracy oraz informacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bialymstoku, opracuje
sprawozdanie koncowe z realizacji Programu regionalnego - do dnia 20 stycznia 2009 r.

11.Procedury zamkniecia Programu
Program zostanie poddany ewaluacji - po uplywie 3 miesiecy od zakonczenia

realizacjiProgramuPowiatoweUrzedyPracyzbadajaefektywnoscrealizowanychprojektów
lokalnychpoprzez sprawdzenie,ile osób w wyniku ich realizacji uzyskalo zatrudnieniena
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niesubsydiowanym miejscu pracy w ramach umowy o prace, rozpoczelo dzialalnosc
gospodarcza lub stalo sie wspólzalozycielami podmiotu gospodarczego. Ponadto dokonaja
analizy obejmujacej poniesione koszty, poziom realizacji celu oraz wykonanie harmonogramu
realizacji poszczególnych zadan i informacje w tym zakresie przekaza do WUP do dnia 15
kwietnia 2009 r..

Po zbadaniu efektywnosci realizowanych projektów lokalnych oraz w oparciu o
przeslane przez PUP analizy i sprawozdania koncowe, Wojewódzki Urzad Pracy w
Bialymstoku dokona analizy realizacji Programu, uwzgledniajac realizacje harmonogramu,
rzeczywiste koszty oraz poziom osiagniecia planowanego celu poprzez porównanie
planowanych wskazników realizacji Programu z faktycznie uzyskanymi.

Wyniki analizy zostana przekazane partnerom uczestniczacym w realizacji Programu
oraz zamieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzedu Pracy w Bialymstoku.
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Zalacznik Nr 1

Harmonogram realizacji Programu wedlug projektów lokalnych

. =-

Wydatki
'o Kwota FP z.:Ii:

Srodki wlasne z SrodkiStarosta!
"Q.- Laczny koszt rezerwyN =

Zadania Okres realizacji (,I'"
realizacji FP powiatu Partnerów samorzaduPUP ._ <l2

(,I (zl) (zl) (zl) województwa=
(zl)

Staz, w tym koszty dojazdu dla
15.04.2008 r. -

Augustów 10 79.296,00 - - 79.296,004 osób - 31.12.2008 r.

Bielsk Podlaski Staz
15.04.2008 r. - l 5.896,00 5.896,00- 31.12.2008 r.

- -

Hajnówka StazJprzygotowaniezawodowe
kwiecien2008r.- 4 22.857,00 12.857,00 10.000,00
grudzien2008r.

-

Lomza Staz
01.05.2008- 4 30.499,00 30.499,0031.12.2008

- -

Promocja,rekrutacja 15.04.2008 - 331.05.2008
- - - -

Grupoweporadnictwo 15.04.2008 - 3zawodowe 31.05.2008
- - - -

Sejny
Posrednictwo pracy 15.04.2008 -

31.05.2008 3 - - - -

StazJprzygotowaniezawodowe od 15.04.2008
3 17.684,00 17.684,00do 31.11.2008

- -

Akcjainformacyjna,rekrutacja Kwiecien- czerwiec - - - - -
i selekcja 2008

Suwalki
Staz/przygotowanie zawodowe

Kwiecien-grudzien 4 24.778,00 24.778,002008
- -

Zakonczeniei rozliczeniepraj. Grudzien2008 - - - - -
Wysokie Akcjainformacyjna,rekrntacja Kwiecien -maj - - - - -
Mazowieckie i selekcja 2008



I

l;j

Organizacja Czerwiec- grudzien
stazu/przygotowania 4 22.896,00 - - 22.896,00
zawodowe1];o.

2008

Zakonczeniei rozliczenie Grudzien2008 - - - - -

02ólem: 30 203.906,00 12.857,00 - 191.049,00
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Zalacznik Nr 2
Planowane wskazniki realizacji Programu

*koszt uczestnictwa -planowany koszt calkowity projektu lub zadania przeliczony na jednego uczestnika konczacego projekt,
** wskaznik efektywnosci kosztowej - planowany koszt calkowity projektu lub zadania przeliczony na jednego uczestnika konczacego projekt,
który w jego wyniku uzyskal zatrudnienie na niesubsydiowanym miejscu pracy w ramach umowy o prace, rozpoczal dzialalnosc gospodarcza lub
stal sie wspólzalozycielem podmiotu gospodarczego,
***wskaznik efektywnosci zatrudnieniowej - planowany udzial procentowy osób zatrudnionych lub rozpoczynajacych dzialalnosc gospodarcza
po zakonczeniu projektu w liczbie wszystkich uczestników.

l'

"'d~eJr1
'""'\\A-'1.

I 11

Starosta/ Zadania Koszt uczestnictwa* Wskazniki efektywnosci
PUP Ogólem w tym FP Kosztowej w zl/osobe** Zatrudnieniowej

w % ***

02:ólem w tym FP 02:ólem
Augustów Staz, w tym dojazdy dla 4 osób 7.929?60 7.929,60 26.432,00 26.432,00 30%

Bielsk Podlaski Staz 5.896,00 5.896,00 0,00 0,00 O

Hajnówka Staz/ przygotowanie zawodowe 5.714,25 5.714,25 11.428,50 11.428,50 50%

Lomza Staz 7.624,75 7.624,75 15.249,50 15.249,50 50%

Sejny Staz/ przygotowanie zawodowe 5.894,66 5.894,66 17.684,00 17.684,00 33%

Suwalki Staz/przygotowanie zawodowe 6.194,50 6.194,50 12.389,00 12.389,00 50%
+ dojazdy

Wysokie Staz/ przygotowanie zawodowe 5.724,00 5.724,00 11.448,00 11.448,00 50%
Mazowieckie
02:ólem: 6.425,39 6.425,39 15.771,83 15.771,83 43,83%



Zalacznik Nr 3

Sprawozdanie z realizacji projektu lokalnego w ramach Programu regionalnego
"Prewencja na start" - w polowie okresu realizacji projektu

- Starostal
PUP

Forma
wsparcia

Liczba osób
skierowanych
do udzialu w
projekcie

Okres
aktywizacji

(od-do)

Kwota zaangazowanych
srodków FP zl

Ogólem przyznana z
50% rezerwy
samorzadu
wo_iewództwa

Uwagi: (dot. w szczególnosci zgodnosci z przyjetym harmonogramem realizacji projektu,
przekroczenia kosztów, trudnosci wystepujacych w trakcie realizacji projektu)



Zalacznik Nr 4

Sprawozdanie koncowe z realizacji projektu lokalnego w ramach Programu
regionalnego "Prewencja na start"

- Starosta!
PUP

Forma
wsparcia

Liczba osób
objetych
projektem

Okres
aktywizacji

(od-do)

Kwota wydatkowanych
srodków FP (zlt

Ogólem I przyznana z
50% rezerwy
samorzadu
województwa

Uwagi: (dot. w szczególnosci zgodnosci z przyjetym harmonogramem realizacji projektu,
przekroczenia kosztów, trudnosci wystepujacych w trakcie realizacji projektu)

Popularyzacja wyników i propozycje w zakresie wykorzystania doswiadczen nabytych w
toku realizacji projektu, rekomendacje:
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