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ramach projektu pn.  

 

„RAZEM DO CELU” 

9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, 

Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR; 

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
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1. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POŚREDNICTWA PRACY: 

 

1.1 Podmiot prowadzący pośrednictwo: 

 

 

Fundacja EUROPA+ jest organizacją non-profit działającą od 2007 roku, z powodzeniem 

realizującą działalność statutową skierowaną m.in. do osób z grup defaworyzowanych, zagrożonych 

wykluczeniem społecznym, bezrobotnych i innych grup wymagających wspierania. 

 

INSTYTUCJA SZKOLENIOWA: fundacja EUROPA+ jest wpisana do rejestru instytucji     

szkoleniowych (nr 2.12/00026/2009) od 03.02.2009 r. 

 

AGENCJA ZATRUDNIENIA: fundacja EUROPA+ jest wpisane pod numerem 13897 

do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, prowadzonego przez Marszałka 

Województwa Małopolskiego. 

 

 

 

1.2 Cele pośrednictwa pracy: 

 

 

Celem pośrednictwa pracy jest efektywna promocja zatrudnienia uczestników/-ek projektu „Razem do 

celu” poprzez podejmowanie inicjatyw i realizację odpowiednich czynności w celu pozyskania 

współpracy z podmiotami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi organizacją staży oraz 

zatrudnieniem uczestników/-ek projektu. W ramach realizowanego projektu pośrednik pracy 

zatrudniony przez Fundację EUROPA+ podejmuje aktywne działania polegające na pozyskiwaniu 

ofert pracy od pracodawców, dystrybucję ofert oraz dobór właściwego kandydata na konkretne 

miejsce pracy/stażu zawodowego. 
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Świadczenie usług pośrednictwa pracy w wymiarze 24 godzin miesięcznie polega m.in. na 

monitorowaniu rynku pracy, pozyskiwaniu ofert pracy, organizacji spotkań indywidualnych przed 

rozpoczęciem stażu/pracy, przygotowaniem Uczestników/-czek projektu do procesu rekrutacji, 

nawiązywaniu współpracy z pracodawcami, przeprowadzaniu doboru stażu/pracy, kierowaniu 

uczestników do pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem lub organizacją stażu. 

 

 

1.3 Analiza zawodów deficytowych, zawodów w równowadze oraz zawodów w 

nadwyżce na podstawie Barometru Zawodów 

Pośrednik pracy w ramach dyżuru prowadzi działania w oparciu o aktualną sytuację na lokalnym i 

regionalnym rynku pracy, w szczególności stosując narzędzia diagnozujące zapotrzebowanie na 

zawody i podaż pracy w postaci: 

 

a) Barometru zawodów dla Miasta Nowy Sącz na 2019 r. – załącznik nr 1 

b) Barometru zawodów dla Powiatu Nowosądeckiego na 2019 r. – załącznik nr 2 

 

1.4 Adresaci pośrednictwa pracy 

 

 

Grupa uczestników/-czek projektu pn. „Razem do celu”, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny 

Społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty 

konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

 

1.5 Sposób świadczenia usług pośrednictwa pracy 

 

 

Usługi pośrednictwa pracy są świadczone podczas dyżurów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącku, 

podczas spotkań indywidualnych, a także osobistych spotkań z Uczestnikami/-czkami oraz 
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pracodawcami z terenu Gminy Łącko, Miasta i Gminy Stary Sącz, Gminy Podegrodzie, Miasta Nowy 

Sącz, a także ościennych gmin, w tym spoza Powiatu Nowosądeckiego. 

 

 

1.6 Dane statystyczne dotyczące rynku pracy w Powiecie Nowosądeckim – na 

podstawie dostępnych analiz opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy dla 

Powiatu Nowosądeckiego, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz 

 

 

 

Na koniec września 2019 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego zarejestrowanych było 5 795 

osób bezrobotnych, w tym 4 060 kobiet (70,1%) i 1 735 mężczyzn (29,9%). 

Począwszy od 2018 roku dostrzegalny jest stopniowy spadek liczby osób bezrobotnych, ale tempo redukcji stanu 

bezrobocia jest coraz mniejsze. Od stycznia do września bieżącego roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 661 osób 

(styczeń 6 456 osób – wrzesień 5 795 osób). W tym samym okresie w roku poprzednim liczba bezrobotnych zmniejszyła 

się o 973 osoby (styczeń 6 925 osób – wrzesień 5 952 osoby). 

Analiza struktury bezrobocia wg płci pozwoliła stwierdzić znaczną dominację kobiet w grupie osób bezrobotnych. Wśród 

osób napływających do bezrobocia w okresie od stycznia do września br. kobiety stanowiły ponad połowę rejestrujących 

się osób bezrobotnych – 3 601 osób, tj. 54,4% wszystkich osób rejestrujących się jako bezrobotne we wskazanym 

czasie. 

Niemniej jednak bezrobocie kobiet w ujęciu 9 miesięcy (styczeń – wrzesień) bieżącego roku spadło o 166 osób (styczeń 

4 226 osób – wrzesień 4 060 osób). W tym samym okresie liczba mężczyzn zmniejszyła się o 495 osób (styczeń 2 230 

osób – wrzesień 1735 osób). 

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych kobiet (4 060 osób) większość stanowiły kobiety, które: 

- były młode w wieku od 25 lat do 44 lat – 2 595, tj. 63,9%, 

- poprzednio pracowały – 3 551 osób, tj. 87,5%, 

- były zarejestrowane powyżej 12 miesięcy – 2 128 osób, tj. 52,4%, 

- posiadały wykształcenie policealne i średnie zawodowe – 1311 osób, tj. 32,3%, 
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- najczęściej posiadały niewielki staż pracy od 1- 5 lat – 1162 osoby, tj. 28,6%. 

W przypadku podziału osób bezrobotnych ze względu na wiek powiat nowosądecki od dłuższego czasu cechuje się 

przewagą osób w wieku 25-34 lata w ogólnej liczbie zarejestrowanych osób bezrobotnych. Osoby te na koniec września 

br. stanowiły 33,0% - tj. 1 915 osób. Liczną grupę stanowiły również osoby w wieku 18 - 24 lat – 17,0% - tj. 986 osób. 

Najmniej liczne grupy bezrobotnych to osoby w wieku 55 - 59 lat – 8,3% - tj. 482 osoby oraz w wieku 60 lat i więcej – 

4,4% tj. 253 osoby (sami mężczyźni). 

Sytuacja bezrobotnych na rynku pracy pod względem wieku uległa w ostatnich latach pewnym zmianom. Obserwujemy, 

że przez kolejne lata zmieniła się na lepsze sytuacja najmłodszych osób bezrobotnych na rynku pracy. Po okresie 

liczebnej dominacji osób bezrobotnych do 24 roku życia, sytuacja tejże grupy uległa zdecydowanej poprawie i na koniec 

września 2019 r. grupa ta liczyła 986 osób bezrobotnych. 

Dominującą grupą bezrobotnych pod względem wykształcenia są osoby posiadające wykształcenie zasadnicze 

zawodowe. Bezrobotni legitymujący się tym wykształceniem w liczbie 1 809 osób stanowili 31,2% ogółu bezrobotnych. W 

ogólnej liczbie zarejestrowanych osób bezrobotnych liczny udział mają także osoby z wykształceniem policealnym i 

średnim zawodowym - 1 667 osób, tj. 28,8%. Bezrobotnych osób z wykształceniem wyższym było 965 osób, tj. 16,7%. 

Generalnie w powiecie nowosądeckim ponad połowę zarejestrowanych osób bezrobotnych stanowią osoby z 

wykształceniem średnim i wyższym. 

Na koniec września 2019 r. najwięcej osób bezrobotnych pozostawało w ewidencji urzędu pracy ponad 24 miesiące – 1 

777, tj. 30,7% ogółu bezrobotnych. W grupie tej dominują kobiety – 1 446, tj. 81,4%. I jest to poważny odsetek kobiet 

długo szukających pracy biorąc pod uwagę fakt, że w grupie tej większość to kobiety młode w wieku 25 do 44 lat – 1 024 

osoby, tj. 70,8% i kobiety, które w większości posiadają wykształcenie średnie i wyższe razem – 815, tj. 56,4%. 

Podjęcia pracy 

W miesiącu wrześniu br. pracę podjęło 481 osób, w tym kobiet 321 (66,7%) i mężczyzn 160 (tj. 33,3%). W okresie od 

stycznia do września 2019 r. pracę podjęło 3 886 osób, w tym 1 946 kobiet (50,1%) i mężczyzn 1 940 (49,9%). Uwagę 

zwraca fakt, że różnica podjęć pracy we wskazanym okresie mężczyzn i kobiet jest bardzo niewielka z przewagą tylko 6 

kobiet. 

 

Powiaty o najwyższej stopie bezrobocia w województwie małopolskim: 

Dąbrowski – 9,6% (2,2 tys. bezrobotnych) 
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Tatrzański – 8,2% (2,4 tys. bezrobotnych) 

Nowosądecki – 7,6% (5,8 tys. bezrobotnych) 

 

Powiat o najniższej stopie bezrobocia w województwie małopolskim: 

Myślenicki – 2,3% (1,2 tys. bezrobotnych) 

 

Miasta o najniższej stopie bezrobocia: 

- Kraków – 2,1% (10,4 tys. osób bezrobotnych) 

- Nowy Sącz – 2,6% (1,2 tys. osób bezrobotnych) 

 

Na tle województwa małopolskiego powiat nowosądecki charakteryzuje się wciąż wysoką stopą bezrobocia i nadal 

znajduje się na szczycie listy powiatów z najwyższym bezrobociem w województwie małopolskim. Ale należy podkreślić, 

że również sytuacja w powiecie nowosądeckim cały czas się poprawia. 

We wszystkich gminach powiatu nowosądeckiego liczba osób bezrobotnych na koniec września 2019 r. była poniżej 

1000 osób. A jeszcze nie tak dawno, bo na koniec I kwartału 2017 r., w gminie Chełmiec były 1042 osoby bezrobotne. 
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2. Źródła: 

a) Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Nowosądeckim wg stanu na dzień 30 września 

2019 r. 

b) Barometr zawodów dla Powiatu Nowosądeckiego – na rok 2019 

c) Barometr Zawodów dla Miasta Nowego Sącza – na rok 2019 

d) Centralna Baza Ofert Pracy: www.praca.gov.pl 

e) www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/822 

f) www.sprawniwpracy.com 

g) Jooble – praca dla osób niepełnosprawnych 

h) www.praca4u.net 

i) www.brevio.pl 

j) www.gumtree.pl  

k) www.jobs.pl 

l) pl.jobbaloon.com 

m) www.careerjet.pl 

n) www.jobpilot.pl 

o) http://praca.money.pl/ 

p) http://tablica.pl/praca/ 

q) www.praca.pl 

r) www.gazetapraca.pl 

s) www.gratka.pl 

t) www.kariera.pl 

u) http://kariera.forbes.pl/ 

v) www.pracuj.pl 

w) http://e-pracuj.pl/ 

x) www.praca-online.pl 

y) http://webjobs.pl/ 

z) www.przedstawiciele.pl  

aa) www.abcpraca.pl 

bb) www.praca.wp.pl 

cc) http://praca.interia.pl/ 
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dd) www.kariera.com.pl 

ee) www.praca.info.pl 

ff) www.pracainfo.pl 

gg) www.praca.egospodarka.pl 

hh) http://pracorama.pl/ 

ii) http://praca.trovit.pl/ 

jj) www.strefapracy.eu 

kk) www.szybkopraca.pl 

 

3. Załączniki: 

1. Barometr zawodów 2019 – Miasto Nowy Sącz 

2. Barometr zawodów 2019 – Powiat Nowosądecki 

3. Pozyskane oferty pracy 
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http://www.pracainfo.pl/
http://www.praca.egospodarka.pl/
http://pracorama.pl/
http://praca.trovit.pl/
http://www.strefapracy.eu/
http://www.szybkopraca.pl/

