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RYNEK PRACY PONOWNIE POD LUP¥
Jak skutecznie aktywizowaæ osoby bez pracy? W jaki sposób kreowaæ politykê edukacyjn¹, by odpowiada³a
na potrzeby rynku pracy? Jak poradziæ sobie na rynku pracy?
Utrzymuj¹ca siê trudna sytuacja na rynku pracy, zarówno w regionie kujawsko-pomorskim jak i w kraju powoduje,
¿e przewidywanie przysz³oœci w tym zakresie staje siê coraz bardziej skomplikowane. Pomoc¹ w odpowiedzi
na powy¿sze pytania jest rzetelna i aktualna informacja o regionalnym rynku pracy.
Przez ostatnie trzy lata Wojewódzki Urz¹d Pracy w Toruniu,
poprzez realizacjê w partnerstwie z powiatowymi urzêdami pracy
projektu Rynek Pracy pod Lup¹, dostarcza³ aktualnych informacji na temat sytuacji na regionalnym rynku pracy. Wyniki prowadzonych badañ i analiz s³u¿y³y zarówno pracodawcom, osobom
poszukuj¹cym pracy, jak i instytucjom rynku pracy, instytucjom
zwi¹zanym z oœwiat¹ czy potencjalnym inwestorom.
Korzyœci, jakie niesie za sob¹ badanie i monitorowanie zmian na rynku pracy zadecydowa³y o kontynuacji projektu. Od grudnia 2013 r. rozpoczê³a siê realizacja projektu Rynek Pracy pod Lup¹ II.
W trakcie pó³torarocznego okresu realizacji tego projektu (grudzieñ 2013 r. - czerwiec
2015 r.) prowadzone bêd¹ nastêpuj¹ce badania i analizy:
¥

Monitoring zawodów deficytowych i nadwy¿kowych
Poprzez analizê struktury zawodowej osób bezrobotnych oraz zg³aszanych do powiatowych urzêdów pracy wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, pozyskiwane s¹
informacje o tym, jakich zawodów brakuje na rynku pracy, a jakich jest nadwy¿ka. Badanie
to dla ka¿dego z powiatów i ca³ego województwa prowadzone jest co pó³ roku. Raporty roczne zawieraj¹ analizê sytuacji absolwentów szkó³ ponadgimnazjalnych i wy¿szych przeprowadzon¹ na podstawie przekazanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej danych: z
Systemu Informacji Oœwiatowej (o absolwentach i uczniach szkó³ ponadgimnazjalnych w minionym roku) oraz z G³ównego Urzêdu Statystycznego (na temat absolwentów i studentów
szkó³ wy¿szych).
¥

Badanie ankietowe pracodawców
Najrzetelniejszym Ÿród³em informacji o zapotrzebowaniu na kadry s¹ sami pracodawcy.
Po raz kolejny, pracownicy powiatowych urzêdów pracy bêd¹ przeprowadzaæ wywiady z lokalnymi przedsiêbiorcami. Tym razem, badanie przewidywanego popytu na pracê bêdzie dotyczyæ 6 kluczowych dla regionu bran¿, na które wskazuj¹ dokumenty strategiczne, m.in.
"Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020":
O Przetwórstwo spo¿ywcze,
O Energetyka odnawialna,
O Medycyna, us³ugi medyczne i turystyka zdrowotna,
O Bran¿a chemiczna i papierowa,
O Przemys³ maszynowy, motoryzacja, urz¹dzenia transportowe i automatyka przemys³owa,
O Us³ugi logistyczne (transport, spedycja, logistyka).
Prawie 500 pracodawców przeka¿e informacje na temat oczekiwañ zwi¹zanych z zawodami i kwalifikacjami przysz³ych pracowników. Planowany termin realizacji wywiadów to maj-czerwiec 2014 r. Pierwsze wyniki z badañ dostêpne bêd¹ pod koniec bie¿¹cego roku.
¥

Badanie podmiotów powsta³ych dziêki dotacjom
Jedn¹ z najskuteczniejszych metod aktywizacji osób bezrobotnych jest udzielenie dotacji
na za³o¿enie w³asnej firmy. Zadaniem realizowanego badania jest dostarczenie kompleksowych danych dotycz¹cych charakterystyki podmiotów i osób, które otrzyma³y dotacje w latach
2010-2013 (ze œrodków Funduszu Pracy oraz EFS) oraz pozyskanie danych na temat trwa³oœci i kondycji podmiotów za³o¿onych w 2010 r. Zostan¹ przeprowadzone wywiady z 500
osobami, które takie œrodki finansowe otrzyma³y na temat m.in. czynników uruchomienia, czy
rozwoju dzia³alnoœci oraz problemów, z jakimi przedsiêbiorcy musz¹ siê zmierzyæ w trakcie
jej prowadzenia. By instytucje mog³y efektywnie dysponowaæ funduszami przyznanymi na
rozpoczêcie dzia³alnoœci, niezbêdna jest wiedza o tym, co decyduje o trwa³oœci podmiotów,
które powsta³y dziêki nim.
¥

Analiza rynku szkoleniowego
Szkolenia s¹ istotnym narzêdziem s³u¿¹cym do szybkiego przekwalifikowania siê, a tym
samym dopasowania swoich umiejêtnoœci do aktualnie wymaganych na rynku pracy. Opracowana przez WUP informacja o ofercie szkoleniowej bêdzie dotyczy³a szkoleñ zorganizowa-

nych przez powiatowe urzêdy pracy oraz instytucje szkoleniowe z regionu. Bêdzie równie¿
zawiera³a informacje o szkoleniach przeprowadzonych w ramach projektów PO KL. Analiza
rynku szkoleniowego dostêpna bêdzie w I kwartale 2015 r.
GIMNAZJUM… I CO DALEJ?
Wojewódzki Urz¹d Pracy nie zapomina o przysz³ych uczestnikach rynku pracy. W trosce
o wybory edukacyjne m³odych osób, zorganizuje ju¿ po raz drugi kampaniê informacyjn¹ "Nie
czekaj - ju¿ teraz pomyœl o swojej przysz³oœci". Jej celem jest podniesienie wœród gimnazjalistów œwiadomoœci o wadze decyzji, jakie podejmuj¹ na etapie gimnazjalnym oraz zapoznanie ich z tematyk¹ rynku pracy. By skutecznie zachêciæ do tego uczniów, zostanie zorganizowany konkurs o tematyce zwi¹zanej z rynkiem pracy. Konkurs zostanie zorganizowany we
wrzeœniu/paŸdzierniku br. Informacje na temat konkursu bêd¹ dostêpne na stronie internetowej projektu www.podlupa.wup.torun.pl w zak³adce Konkurs dla gimnazjalistów.
JAKI TO ZAWÓD?
Dla osób, które chc¹ zdobyæ wiêksz¹ wiedzê
na temat sytuacji danego zawodu na lokalnym rynku
pracy, Centra Informacji i Planowania Kariery
Zawodowej WUP w Toruniu przygotowuj¹ aktualn¹
informacjê, m.in. w oparciu o wyniki projektu. Na
stronie internetowej www.podlupa.wup.torun.pl
w zak³adce Opisy zawodów lub pod adresem:
http://wup.torun.pl/urzad/centrum-informacji-iplanowania-kariery-zawodowej/informacja-lokalnao-zawodach/ znajduje siê lista zawodów prezentowana
wed³ug poziomu wykszta³cenia. Ka¿dy opis zawiera
informacjê m.in. na temat wielkoœci bezrobocia, ofert
pracy, wyników badania ankietowego pracodawców
oraz mo¿liwoœci kszta³cenia w danym zawodzie.

Gdzie szukaæ informacji?
Podstawowym Ÿród³em informacji jest strona internetowa
projektu www.podlupa.wup.torun.pl
Aktualizowany na bie¿¹co serwis zawiera najnowsze publikacje, skrótowe wyniki badañ
i analiz, prezentacje ze spotkañ
i wiele innych materia³ów powsta³ych w obu projektach.

ODBIORCY
Komu i w jakim zakresie pos³u¿¹ informacje pozyskane w ramach projektu Rynek Pracy
pod Lup¹ II?
Odbiorcy
Instytucje rynku pracy

Zakres wykorzystania informacji
pomoc w efektywnym œwiadczeniu us³ug
zwi¹zanych z aktywizacj¹ zawodow¹

w tym instytucje szkoleniowe

pomoc w dostosowaniu oferty szkoleniowej
do potrzeb rynku pracy

Organy prowadz¹ce szko³y
ponadgimnzjalne i uczelnie wy¿sze

pomoc w planowaniu kierunków kszta³cenia

Doradcy zawodowi, nauczyciele,
pedagodzy

wykorzystanie informacji w trakcie prowadzenia
zajêæ z doradztwa zawodowego

Uczniowie szkó³ i ich rodzice

pomoc w podejmowaniu decyzji edukacyjnych

Potencjalni inwestorzy

dostarczenie informacji o strukturze i potencjale
zasobów ludzkich regionu

Pracodawcy

pomoc w realizacji polityki rekrutacyjnej
i szkoleniowej

Beneficjenci projektów
wspó³finansowanych z EFS

dostarczenie informacji o sytuacji na rynku pracy

Projekt Rynek Pracy pod Lup¹ II wspó³finansowany jest ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

