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Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obowiązująca od
dnia 01.02.2009 r. nałożyła na samorząd powiatu obowiązek wyodrębnienia w
Powiatowym Urzędzie Pracy Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) jednocześnie
określając, że CAZ ma być wyspecjalizowaną komórką organizacyjną urzędu
realizującą zadania w zakresie usług i instrumentów rynku pracy.
Główne cele utworzenia CAZ: większe ukierunkowanie działalności PUP na realizację
podstawowych usług rynku pracy,
• intensyfikacja działań aktywizujących nad działaniami pasywnymi,
• koncentracja na potrzebach klientów,
• poprawa wizerunku PUP.
Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu
Nowosądeckiego działa od 2010 roku.
CAZ tworzą następujące komórki organizacyjne PUP dla PN:
•
•
•
•

Dział Usług Rynku Pracy
Dział Współpracy z Pracodawcami i Szkoleń
Dział Programów Rynku Pracy
Zakres zadań realizowanych przez poszczególne komórki CAZ określa Regulamin
Organizacyjny Urzędu, który dostępny jest na stronie internetowej urzędu
www.pup.powiat-ns.pl w Biuletynie Informacji Publicznej

Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Powiatu
Nowosądeckiego realizuje następujące usługi oraz programy na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji lokalnego rynku pracy:
•
•
•
•
•
•
•
•

pośrednictwo pracy ( w tym EURES) dla bezrobotnych, dla pracodawców
poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa,
pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
organizacja szkoleń, w tym finansowanie kosztów egzaminów i licencji oraz
studiów podyplomowych,
jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,
prace interwencyjne,
refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy,
refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku
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•
•
•
•
•
•
•
•

życia,
bony: stażowe, szkoleniowe, zatrudnieniowe i na zasiedlenie dla bezrobotnych do
30 roku życia,
staże,
roboty publiczne,
prace społecznie użyteczne,
refundacja kosztów przejazdu i zakwaterowania,
refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 a także osobą
zależną,
programy specjalne,
projekty pilotażowe

Praca Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego skierowana jest na
pomoc bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia
oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników na zgłaszane oferty pracy.
Szczegółowych informacji dotyczących zasad i trybu korzystania z poszczególnych
usług
i programów rynku pracy udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu
Nowosądeckiego. Informacje te zawarte są również w ulotkach, dostępnych w siedzibie
urzędu.
Zapraszamy Szanownych Klientów do korzystania z usług Centrum
Aktywizacji Zawodowej.
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