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Staże, roboty publiczne oraz prace społecznie
użyteczne to formy aktywizacji bezrobotnych
oferowane przez Powiatowy
Urząd Pracy w Zabrzu

Magdalena
Bujara od kilku
miesięcy jest
stażystką
w Powiatowym
Urzędzie Pracy

Od stażu
do zatrudnienia
Szukasz mocnego argumentu za zatrudnieniem cię przez pracodawcę? Skorzystaj ze stażu finansowanego przez Powiatowy
Urząd Pracy w Zabrzu. Efektywność tej formy wsparcia bezrobotnych sięga nawet 70 procent.
– Staż daje możliwość nabycia
praktycznych umiejętności u pracodawcy bez zawierania umowy
o pracę – tłumaczy Anna Szczotka z Działu Instrumentów Rynku
Pracy Powiatowego Urzędu Pracy
w Zabrzu. – Stażysta, pod okiem
opiekuna, realizuje program stażu, który ma go nauczyć określonych czynności zawodowych
– dodaje.
Staże realizowane są na podstawie umowy zawieranej przez
Urząd Pracy z pracodawcą. Trwają
od trzech do dwunastu miesięcy.
W tym czasie osoba korzystająca
z tej formy wsparcia otrzymuje
wypłacane przez PUP tzw. stypendium stażowe. Do ZUS-u odprowadzane są składki, dlatego okres
stażu wliczany jest do lat pracy.

– Warto podkreślić, że pracodawca nie ponosi żadnych kosztów związanych z utrzymaniem
pracownika. Musi natomiast
zapewnić mu najkorzystniejsze
warunki do nabycia doświadczenia zawodowego. Niejednokrotnie staż jest traktowany jako
pewnego rodzaju okres próbny,
ponieważ osoba bezrobotna, która sprawdziła się podczas stażu
bez problemu może wykonywać
obowiązki już jako pełnoprawny
pracownik – zwraca uwagę Anna
Szczotka.

Bezcenne
doświadczenie

Ze staży najczęściej korzystają
młode osoby, z reguły do 30.
roku życia, z wykształceniem

średnim lub wyższym. Muszą
się znajdować w rejestrze bezrobotnych. Stażyści przeważnie
wykonują prace biurowe, choć
zdarzają się również stanowiska fizyczne, np., magazynier
lub monter. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu
podkreślają, że umowy podpisywane są z reguły z firmami, które już wcześniej zatrudniały lub
deklarują zatrudnienie stażystów. Dzięki temu efektywność
staży sięga nawet 70 procent.
W mijającym roku ze staży finansowanych przez PUP skorzystało ponad czterysta osób.
W 2012 r. liczba ta ma się utrzymać na podobnym poziomie.
Stażystów przyjmują zarówno
jednostki publiczne (Urząd Miej-

Dwie drogi do stażu
Osoby zainteresowane
odbyciem stażu mogą
skorzystać z propozycji
przygotowanych przez
Powiatowy Urząd Pracy.

Mogą również same znaleźć
firmę, która gotowa jest
przyjąć stażystę. Z własnymi
propozycjami stażu zgłasza
się coraz więcej osób.

By taki wniosek został
rozpatrzony pozytywnie,
pracodawca m.in. nie może
mieć zaległości wobec
ZUS-u i Urzędu Skarbowego.

ski, MOPR, sąd czy prokuratuprzedszkola lub inne jednostki
miejskie. W przeciwieństwie do
ra), jak i firmy prywatne, które
TAKIE
SĄ
LICZBY:
staży proponowane są zwysame zgłaszają się do PUP
kle stanowiska fizyczne.
z odpowiednimi wnioskami.
437 osób skorzystało
Zatrudnienie w ramach
– Staż to bardzo ważny
ze staży w 2011 r.
robót publicznych może
element oferty skiero120 procent zasiłku wynosi
trwać maksymalnie do
wanej do bezrobotnych
sześciu miesięcy.
– nie ma wątpliwości
otrzymywane przez stażystów
Do
podopiecznych
Magdalena Bujara,
stypendium
Miejskiego
Ośrodabsolwentka kulturoka Pomocy Rodzi913,70 zł brutto (784,47 zł netto)
znawstwa, od kilku
nie skierowana jest
miesięcy stażystka
to obecna wysokość
z kolei możliwość zaw Powiatowym Urzęstypendium stażowego
trudnienia w ramach
dzie Pracy. – Dzięki
prac społecznie użystażowi można nabyć
70 umów dotyczących
tecznych. Listę uprawdoświadczenie i wpirobót publicznych zawarł PUP
nionych
przygotowują
sać dodatkowy element
pracownicy socjalni. Orgaw 2011 r. (każda z nich
do CV. A to niezbędne
nizatorem prac jest MOPR,
w dalszym poszukiwaniu
obejmowała od jednej
Urząd Pracy natomiast refunpracy. Oby jak najwięcej firm
do kilku osób)
duje 60 procent wynagrodzenia.
decydowało się na przyjmowanie
Prace mają najczęściej charakter
stażystów – dodaje.
porządkowy. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczRoboty publiczne
a my częściowo refundujemy ne może pracować 10 godzin
i prace społecznie
koszty zatrudnienia – wyjaśnia w tygodniu i 40 w miesiącu. Taka
Anna Szczotka. Zatrudnienie forma zatrudnienia trwa z reguły
użyteczne
Inną formą wsparcia są robo- w ramach robót publicznych 10 miesięcy. Za godzinę pracy
ty publiczne. – W ich ramach zwykle możliwe jest z placów- pracownik otrzymuje 7,30 zł,
dana osoba jest zatrudniana kach użyteczności publicznej, W mijającym roku z tej formy wsparna podstawie umowy o pracę, takich jak szkoły, żłobki czy cia skorzystało około 130 osób.
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