Plan realizacji celów Powiatowego Urzędu Pracy w Słubicach na rok 2014
Załącznik Nr 4

Zadanie

Miernik
Wartość

Nr

1

Nazwa funkcji

Nr

Pozyskiwanie i
2
gospodarowanie środkami
publicznymi

Rodzaj

Inicjowanie, realizacja i
rozliczenie projektów
utworzonych w ramach
środków Unii Europejskiej

Nazwa

Rok
poprzedni

Rok
bazowy

Odpowiedzialna
komórka
organizacyjna – osoba
zobowiązana do przekazania
informacji

Wniosek o dofinansowanie
projektu– ilość osób
212
proponowanych do objęcia
projektem

343

Specjalista ds. programów

Udział osób powyżej 50/
lub i do 25 roku życia w
stosunku do ogółem ilości
uczestników w ramach
poddziałania 6.1.3.

brak

50 %

Specjalista ds. programów

udział osób stanowiących
młodziż NEET ( ile %
uczestników do 25 roku
życia

brak

30 %

Specjalista ds. programów

Udział osób długotrwale
bezrobotnych w stosunku
do ogółem ilości
uczestników w ramach
poddziałania 6.1.3.

60 os.

30 %

Specjalista ds. programów

1
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Udział osób
niepełnopsrawnych w
stosunku do ogółem ilości
uczestników w ramach
poddziałania 6.1.3.

2

Rejestracja i
wyrejestrowanie
bezrobotnych i
poszukujacych pracy

1

2

Wydawanie decyzji
administracyjnych

Rozpatrywanie odwołań od
wydanych decyzji

Odsetek wydatkowanych
środków w ramach
projektu 6.1.3.
Ilość dokonanych
rejestracji internetowych/
ilośc ogółem dokonanych
rejestracji (Cel:
zwiększenie udziału
rejestracji internetowych,
w tym wstępnych)

16 os.

25 os.

Specjalista ds. programów

100 %

100 %

Kierownik CAZ

13,3 %

15 %

Stanowiska ds. rejestracji

17 min.

Zastępca dyrektora

0,06 %

Stanowisko ds. ewidencji i
świadczeń – p. Joanna Koszal

Średni czas dokonania
rejestracji w minutach (cel:
skrócenie średniego czasu 18 min.
dokonywania jednej
rejestracji)
Ilośc decyzji
administracyjnych
uchylonych z przyczyny
zawinionej przez
powiatowy urząd
pracy/ilośc wydanych
0,06 %
decyzji administracyjnych
* 100 %(Cel: zmniejszenie
udziału uchylonych
decyzji admiistracyjnych
w stosunku do ogółu
wydanych decyzji)

2
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3

Realizacja usług rynku
pracy

1

2

3

Pośrednictwo pracy

Poradnictwo zawodowe i
informacja zawodowa

Pomoc w aktywnym
poszukiwaniu pracy

Ilość terminowo
rozpatrzonych i
przekazanych odwołań
/ilość ogółem odwołań
(Cel: terminowe
1,0
rozpatrywanie odwołań i
terminowe przekazywanie
ich do organu wyższego
stopnia)
Ilość kontaktów osobistych
z pracodawcami w ramach
786
aktywnego pośrednictwa
pracy

1,0

Stanowisko ds. ewidencji i
świadczeń

1000

Kierownik CAZ

Ilośc pozyskanych ofert
pracy

688

700

Kierownik CAZ

Ilość zorganizowanych
giełd pracy

19

20

Kierownik CAZ

Ilość wydanych skierowań
do pracy i miejsc
brak
aktywizacji zawodowej

2840

Kierownik CAZ

Liczba opracowanych IPD 1458

1500

Kierownik CAZ

Liczba osób skierowanych
na zajęcia grupowe z
102
zakresu pordnictwa
zawodowego

150

Kierownik CAZ

Liczba osób biorąca udział
w grupowym spotkaniu z
345
zakresu informacji
zawodowej

400

Kierownik CAZ

Ilość osób skierowanych
na zajęcia aktywizacyjne

30

Kierownik CAZ

3

121
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4

Realizacja instrumentów
rynku pracy

Kierownik CAZ

Organizacja szkoleń

Ilośc osób bezrobotnych
26
skierowanych na szkolenie

39

Kierownik CAZ

7

Prace interwencyjne

Efektywność
zatrudnieniowa w terminie
3 miesięcy po zakończeniu
brak
udziału w formie w
stosunku do ogółu
konczących udział w
formie

50%

Kierownik CAZ

Efektywność
zatrudnieniowa w terminie
3 miesięcy po zakończeniu
udziału w formie w
brak
stosunku do ogółu
konczących udział w
formie

75%

Kierownik CAZ

50%

Kierownik CAZ

0,00 zł

Stanowisko ds. ewidencji i
świadczeń

11

Przyznawanie i wypłata
świadczeń dla
bezrobotnych

12

4

8

5

Ilość osób skierowanych
na zajęcia z zakresu
12
umiejętności poszukiwania
pracy

1

Staże

Roboty publiczne

Zasiłek dla bezrobotnych

Efektywność
zatrudnieniowa w terminie
3 miesięcy po zakończeniu
brak
udziału w formie w
stosunku do ogółu
konczących udział w
formie
Kwota zasilków
wypłacona po ustawowym
terminie z winy
0,00 zł
powiatowego urzędu pracy
(Cel: terminowa wypłata
zasiłków)

4
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3

8

Opracowywanie analiz i
sprawozdań

1

2

3

4
10

11

Nienależnie pobrane
świadczenia.

Sprawozdania miesięczne

Sprawozdania półroczne

Sprawozdania roczne

Analizy roczne

Ilośc wydanych decyzji w
sprawie zwrotu nienależnie
pobranego
świadczenia/ilość ogółem
postępowań wszczętych w
1,0
zakresie zwrotu
nienależnie pobranego
świadczenia ( cel:
zwiększenie sprawnośći
toczących się postępowań)
Ilość sprawozdań
0
sporządzanych i
przekazanych po terminie

0

Główny specjalista

0

0

Główny specjalista

Ilość sprawozdań
sporządzanych i
przekazanych po terminie

0

0

Główny specjalista

Ilość analiz sporządzanych i
0
przekazanych po terminie

0

Główny specjalista

Ilość zawiadomień o
kontroli stanowiska pracy w
100 %
stosunku do ilości zawartych
umów (w %)

100 %

Stanowisko ds. aktywizacji
zawodowej

38 %

Stanowisko ds. ewidencji i
świadczeń i ubezpieczeń

Współpraca z właściwym
terenowo inspektorem pracy
w zakresie oceny i kontroli
miejsc pracy osób
niepełnosprawnych.

Obsługa osób
bezrobotnych i
poszukujacych pracy

Powierdzanie gotowości do
podjęcia pracy

Nie dolyczy

Przygotowywanie i
wydawanie zaświadczeń na

Ilość wydanych
zaświadczeń poprzez SEPI/

3

Stanowisko ds. ewidencji i
świadczeń

Ilość sprawozdań
sporządzanych i
przekazanych po terminie

Realizacja
zadań 10
związanych
z
rehabilitacją zawodową
osób niepełnosprawnych,
bezrobotnych
i
poszukujących pracy ze
środków PFRON.
1

1,0

5

36,53 %
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wniosek strony

13. Zarządzanie personelem i 1
powierzonym mieniem

ilośc ogółem wydanych
zaświadczeń*100% (cel:
zwiększenie udziału
wydanych zaświadczeń za
pomocą systemu SEPI w
roku 2013)

Zarządzanie mieniem

- postęp digitalizacji akt
(suma dokumentów)

społecznych

1013 akt –
52728
dokumentó
w
5,4

55000

Kierownik Działu OA

5,0

Kierownik Działu OA

5,0

Kierownik Działu OA

Odsetek osób bezrobotnych 37,1 %
powyżej 50 roku życia w
powiecie słubickim

35,1 %

Kierownik CAZ

Odsetek osób długotrwale
bezrobotnych w powiecie
słubickim

56,1 %

54,1 %

Kierownik CAZ

Odsetek osób bezrobotnych 26,9 %
do 25 roku życia w
powiecie słubickim

24,9 %

Kierownik CAZ

- ilość brakowanych
dokumentów w metrach
bieżących
- zwiększenie ilości miejsc
w

5,4

archiwum w metrach
bieżących
14. Pozostałe cele

1

Poprawa sytuacji niektórych
grup osób bezrobtnych na
rynku pracy

6

