Informacja z realizacji programów lokalnych realizowanych w 2013r.
na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych

Bezpieczna Szkoła
Celem programu Bezpieczna Szkoła jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych będących
w szczególnej sytuacji poprzez zatrudnienie ich w ramach robót publicznych do zadań związanych
z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie szkół, przejściach drogowych przy szkołach oraz dowozu
uczniów do szkół na terenie powiatu chełmskiego oraz miasta Chełm.
Termin realizacji programu:
Program będzie realizowany od września do grudnia.
Uczestnicy programu:
W ramach programu zatrudnione zostaną osoby :
bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które
nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
bezrobotni powyżej 50 roku życia,
bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia
średniego,
bezrobotni samotnie wychowujący, co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, a także
bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi, w rozumieniu przepisów o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów.
Założenia programu:
1. Nawiązanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego powiatu chełmskiego i miasta
Chełm.
2. Dobór uczestników do programu zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez jednostki
samorządu terytorialnego.
3. Zorganizowanie zatrudnienia dla osób bezrobotnych w ramach robót publicznych w szkołach
powiatu chełmskiego i miasta Chełm (4 m-ce).

Realizatorzy programu:
jednostki samorządu terytorialnego powiatu chełmskiego i miasta Chełm,
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie.

Efekty programu:
zatrudnienie osób bezrobotnych z grup szczególnego ryzyka,
zwiększenie bezpieczeństwa na terenach szkół powiatu chełmskiego oraz miasta Chełm,
zapewnienie nadzoru nad dziećmi w autobusach w drodze do szkoły,
poprawa bezpieczeństwa na przejściach drogowych w obrębie szkół powiatu chełmskiego oraz
miasta Chełm,
zmniejszenie i ograniczenie przemocy w środowisku szkolnym.

Wiosna 2013
Celem programu Wiosna 2013 jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych będących
w szczególnej sytuacji poprzez zatrudnienie ich w ramach robót publicznych do zadań związanych
z przeprowadzeniem wiosennych prac porządkowych, drobnych prac gospodarczo – porządkowych
na terenie Miasta Chełm i terenie gmin powiatu chełmskiego.
Termin realizacji programu:
Program realizowany będzie od marca do maja.

Uczestnicy programu:
W ramach programu zatrudnione zostaną osoby :
bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które
nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
bezrobotni powyżej 50 roku życia,
bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia
średniego,
bezrobotni samotnie wychowujący, co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, a także
bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi, w rozumieniu przepisów o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów.
Założenia i realizacja etapów programu:
1. Nawiązanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego powiatu chełmskiego i miasta
Chełm.
2. Dobór uczestników do programu zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez jednostki
samorządu terytorialnego.
3. Zorganizowanie zatrudnienia dla osób bezrobotnych w ramach robót publicznych.
Realizatorzy programu:
jednostki samorządu terytorialnego powiatu chełmskiego i miasta Chełm,
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie.

Efekty programu:
zatrudnienie osób bezrobotnych z grup szczególnego ryzyka,
przeprowadzenie wiosennych prac porządkowych,
przeprowadzenie prac gospodarczo – porządkowych na terenie obiektów gminnych i w ich
otoczeniu,
porządkowanie terenów zielonych na placach i skwerach.

Lato z kulturą
Celem programu Lato z kulturą jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez
zaangażowanie ich do wykonywania prac związanych z działalnością kulturalno – oświatową,
sportowo – rekreacyjną, opieką nad dziećmi oraz pracami w obszarze miejsc kultury. W ramach
programu na terenie danej gminy lub miasta przeprowadzone zostaną zajęcia kulturalno –
edukacyjne oraz sportowo - rekreacyjne z dziećmi w godzinach popołudniowych oraz w okresie
wakacji, a także wykonywane będą prace porządkowe w obszarze miejsc kultury.
Termin realizacji programu :
Program realizowany będzie od kwietnia do sierpnia.
Uczestnicy programu:
W ramach programu zatrudnione zostaną osoby :
bezrobotni długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, albo kobiety, które
nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
bezrobotni powyżej 50 roku życia,
bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia
średniego,
bezrobotni samotnie wychowujący, co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, a także
bezrobotni będący dłużnikami alimentacyjnymi, w rozumieniu przepisów o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów.
Założenia programu:
1. Nawiązanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego powiatu chełmskiego i miasta
Chełm.
2. Dobór uczestników do programu zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez jednostki
samorządu terytorialnego.
3. Zorganizowanie zatrudnienia dla osób bezrobotnych w ramach robót publicznych.
Realizatorzy programu:
jednostki samorządu terytorialnego powiatu chełmskiego i miasta Chełm,
gminne i miejskie ośrodki kultury,
Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie.
Efekty programu:
zaktywizowanie osób bezrobotnych z grup szczególnego ryzyka poprzez skierowanie do jednostek
samorządu terytorialnego,
zapewnienie opieki dzieciom w czasie wolnym poprzez organizowanie działalności kulturalno –
oświatowej oraz rekreacyjno - sportowej,
organizowanie imprez kulturalno-edukacyjnych dla dzieci (gry, zabawy),
prowadzenie prac pielęgnacyjno-porządkowych w obszarze miejsc kultury.
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