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Miejski program „Jaworzno. Strefa Lepszej Pracy”
Przygotowaliśmy Program Jaworzno: Strefa Lepszej Pracy, bo chcemy, by mieszkańcy Jaworzna
lepiej zarabiali, by praca w Jaworznie była coraz bardziej nowoczesna i dawała więcej
satysfakcji. Poprawa rynku pracy to jeden z moich priorytetów - mówił prezydent Paweł Silbert,
prezentując nowy miejski program.

Aktualności
Start godz. 16:00

ułatwienia podatkowe dla ﬁrm, kompleksową ofertę
inwestycyjną w ramach stref ekonomicznych, rozwój paktu
zatrudnieniowego, dalszą współpracę z Jaworznicką Izbą
Gospodarczą. Dla mieszkańców miasta wchodzących na
rynek pracy przygotowaliśmy program “Praca dla Młodych”,
wsparcie praktycznej nauki zawodu w jaworznickich
szkołach średnich, a także wydarzenia takie jak Targi Pracy
i Edukacji czy Tydzień Kariery. Powstanie również „Karta
Młodego Przedsiębiorcy” ułatwiająca start w biznesie,
z ciekawymi ofertami i propozycjami współpracy.

Trzecim ﬁlarem są "Szanse na Rozwój”

Rozwiązania proponowane w ramach Strefy Lepszej Pracy
skierowane są zarówno do pracowników, przedsiębiorców,
inwestorów, organizacji działających na rzecz pracowników,
a także osób, które dopiero wchodzą na rynek pracy lub
chcą otworzyć działalność gospodarczą. Chcemy, by mieszkańcy Jaworzna mogli mieć pracę, która pozwala im na atrakcyjne zarobki oraz rozwój swojego potencjału zawodowego. Stawiamy też na innowacyjność i nowoczesność tak,
by wyznaczać nowe kierunki rozwoju oraz wykorzystywać
potencjał Jaworzna w tworzeniu strefy lepszej pracy
w regionie.
- Podzieliliśmy program na trzy ﬁlary, bo naszym zdaniem
praca powinna zapewniać: lepiej płatne miejsca pracy,
nowoczesność i szansę na rozwój mieszkańców. Te trzy cele
będziemy realizować poprzez nowe inicjatywy oraz
koordynację dotychczasowych działań miasta – mówił
prezydent Paweł Silbert.

Pierwszym ﬁlarem określonym w programie
są: "Nowoczesne miejsca pracy”
Mamy wizję tego, by Jaworzno było miastem nowoczesnym, którego rozwój napędzany jest przez innowacje.
Chcemy przyciągać ﬁrmy, które stosują nowoczesne
technologie tak, by zapewniać naszym mieszkańcom pracę,
która będzie spełniać ich aspiracje i pozwoli się rozwijać.

Będziemy wspierać wszystkie ﬁrmy, które będą szukać
pracowników w branżach nowoczesnych technologii. W tym
celu przygotowana została oferta niższych podatków dla
ﬁrm, które otworzą swoje siedziby w Jaworznie oraz
podpisane zostały porozumienia z ﬁrmami z branży energetycznej o kształceniu zawodowym w nowoczesnych
technologiach. Realizujemy również przedsięwzięcia
w ramach współpracy z COMTEGRĄ i Instytutem Transportu
Samochodowego w zakresie innowacyjności. W planie,
wspólnie z agendami rządowymi jest otwarcie Centrum
Badawczego pracującego m.in. nad autonomizacją
pojazdów.

Zależy nam, by nasi mieszkańcy mogli się rozwijać zawodowo i mieli różne możliwości prowadzenia swojej kariery.
Chcemy wspierać zarówno pracowników, którzy chcą
podnosić swoje kwaliﬁkacje, osoby, które chcą otwierać
swoją działalność oraz przedsiębiorców, którzy chcą się
rozwijać.
Nasze działania to m.in. pomoc przedsiębiorcom na rynku
pracy - powołamy pełnomocnika ds. przedsiębiorczości,
aktywne włączenie się w tworzenie specjalnej strefy ekonomicznej zgodnie z rządowym projektem "Cała Polska strefą
ekonomiczną", stworzenie wspólnie z przedsiębiorcami
instytucji "Aniołów Biznesu" dla młodych przedsiębiorców
chcących rozpocząć swoją działalność, doﬁnansowanie do
szkoleń i doradztwa dla ﬁrm w Jaworznie, bezzwrotne
wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie
działalności gospodarczej, projekty zatrudnieniowe dla osób
bezrobotnych 30+, proﬁlowanie wsparcia. Wdrożenie Paktu
Zatrudnieniowego na rzecz poprawy sytuacji osób w wieku
50+ na rynku pracy, i innych inicjatyw mieszkańców.
- Aby miasto się rozwijało potrzebujemy ciągle nowych
pomysłów, ciągłych zmian. Jaworzno rozwija się dzięki temu,
że cały czas szukamy nowych rozwiązań, a praca jest jedną
z fundamentalnych spraw dla naszych mieszkańców
- podkreśla prezydent Paweł Silbert.

Drugi ﬁlar to: "Lepiej płatna praca”
Chcemy poprzez politykę podatkową, ulgi i programy
zachęcać przedsiębiorców, by regularnie podnosili
wynagrodzenia pracowników. Chcemy również przyciągać
do Jaworzna inwestorów, którzy będą otwierać tutaj swoje
siedziby, zapewniając tym samym dobrze płatne miejsca
pracy. Skupiamy się na innowacyjności, by nowe ﬁrmy miały
odpowiednie zaplecze kadrowe. Zależy nam także, by
wspierać młodych jaworznian, którzy dopiero wchodzą na
rynek pracy.
Chcemy pozytywnie wpływać na tworzenie i rozwijanie
lepszych miejsc pracy dla mieszkańców m.in. poprzez:

Aktywne Dzielnice
Rozpoczął się projekt pod nazwą "Aktywna Dzielnica". Cykl 26 pikników, festynów i koncertów w poszczególnych osiedlach odbywać się będzie w ramach
programu "Jaworzno Wspiera Rodziny". Z dobrej zabawy skorzystali już mieszkańcy Niedzielisk i Osiedla
Stałego. Teraz aktywnie i rodzinnie czas spędzą
mieszkańcy Byczyny.
W ramach programu "Aktywna Dzielnica" w poszczególnych osiedlach odbywają się będą zajęcia i zabawy
dla całych rodzin. Na mieszkańców będzie czekać
szereg niespodzianek i atrakcji, m.in. zajęcia dla
dzieci, rodzinne zmagania, konkursy, quizy, warsztaty
i mnóstwo dobrej zabawy!
Najbliższe imprezy:
30 czerwca, sobota - Byczyna - Rynek
1 lipca, niedziela - Centrum - Planty
8 lipca, niedziela - Szczakowa - Dom Kultury
14 lipca, sobota - Dąbrowa Narodowa - Klub Strażak
(Start, godz. 16:00)

Mundialowa strefa Kibica
na jaworznickim rynku

DOBRY START - wnioski online od 1 lipca
300 złotych - tyle wynosi świadczenie "Dobry Start" dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił
program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole - bez
względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie traﬁ do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych
4,6 mln uczniów. Wnioski online można składać od 1 lipca, natomiast od 1 sierpnia drogą tradycyjną
(papierową) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie.
KOMU SIĘ NALEŻY?
świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 18 roku
życia,
ź w przypadku kiedy nauka rozpoczęła się przed 18
rokiem życia i jest kontynuowana, świadczenie
przysługuje do 20 roku życia,
ź dzieci niepełnosprawne uczące się otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia,
ź świadczenie przysługuje niezależnie od posiadanego
dochodu.
ź

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
jeden z rodziców dziecka,
opiekun prawny,
opiekun faktyczny (osoba faktycznie opiekującą się
dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu
opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
ź sama ucząca się osoba, o ile jest pełnoletnia, nie
pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich
śmiercią lub w związku z ustalonym prawem do alimentów z ich strony i rozpoczęła edukację przed 18 rokiem
życia, a dalej ją kontynuuje.
ź
ź
ź

JAKA KWOTA?
300 zł na każde uczące się dziecko,
świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione z podatku i nie
podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

ź
ź

ŚWIADCZENIE NIE PRZYSŁUGUJE NA DZIECKO Z TYTUŁU
ROZPOCZĘCIA ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.
SKŁADANIE WNIOSKÓW
wnioski można składać od 1 lipca online przez bankowość elektroniczną oraz stronę Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej empa a.mrpips.gov.pl,
od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w siedzibie
MOPS Dział Świadczeń Wychowawczych (500+) przy
ul. Grunwaldzkiej 235 oraz Północnej 9b (Dział
Świadczeń Alimentacyjnych, Dział Świadczeń Rodzinnych),
ź w przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu,
rodziny świadczenie otrzymają nie później niż 30
września,
ź wniosek należy złożyć do 30 listopada.
ź

ź

WAŻNE!
osoby ubiegające się o świadczenie 300 + informację
o przyznaniu wnioskowanego świadczenia otrzymają
na podany we wniosku adres e-mail.
W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, uruchomiona zostanie
infolinia pod numerem której można uzyskać szczegółowe
informacje na temat realizacji świadczenia. Infolinia
o numerze 32 606 30 03 będzie funkcjonować do końca
sierpnia br. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00.
Więcej informacji na www.mrpips.gov.pl

Na całym świecie trwa już piłkarska gorączka, a oczy
wszystkich kibiców zwrócone są ku Rosji, na Mundial
2018! Wydarzenia na boiskach można wspólnie oglądać
i przeżywać także w Jaworznickiej Streﬁe Kibica, która
stanęła na płycie Rynku.
Dzięki umowom zawartym przez Miejskie Centrum
Kultury i Sportu, w ciągu całego piłkarskiego miesiąca,
czekają nas 62 spotkania na Rynku i jedno - Polska vs
Kolumbia - na stadionie "Azotania" podczas Dni Jaworzna.
Ostatni mecz obejrzymy 15 lipca podczas wielkiego ﬁnału.
Wszystkie mecze są pokazywane "na żywo" na telebimie
o powierzchni 15m². Oprócz niego, w Streﬁe Kibica
znajdują się stoły, ławy i parasolki, które powinny
zapewnić fanom ok. 300 miejsc siedzących. Jest w niej
także punkt gastronomiczny, który serwuje zimne napoje
i coś na ząb!
Dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom Strefy Kibica, jest ona całodobowo monitorowana,
a wstęp do niej wymaga spełnienia kilku podstawowych
zasad. Do strefy nie można np. wnosić niebezpiecznych
przedmiotów, szklanych i metalowych opakowań oraz
środków pirotechnicznych, a nieletni, poniżej 13 roku
życia, mogą w niej przebywać wyłącznie pod opieką
dorosłych. Pełny regulamin Jaworznickiej Strefy Kibica
będzie dostępny jest w samej streﬁe, a także na stronie
www.mckis.jaw.pl.
Bez wątpienia największe emocje będą wzbudzały mecze
z udziałem Polaków! Wszystkie grupowe spotkania naszej
reprezentacji będą się odbywały w godzinach popołudniowych, jest więc duża szansa na to, że większość
kibiców będzie mogła osobiście wspomóc dopingiem Orły
Nawałki, a jaworznicki Rynek wypełni się biało-czerwonymi barwami! Już teraz zapraszamy do wspólnego
kibicowania! Emocji na pewno nie zabraknie!

Jaworzno dawniej i dziś - autobusy
Jeszcze kilkanaście lat temu
ﬂota jaworznickiego
Przedsiębiorstwa Komunikacji
Miejskiej nie zapowiadała, tak
znaczącego rozwoju e-mobilty
w naszym mieście. Teraz
nowoczesny tabor liczy 24
pojazdy elektryczne,
a do 2020 powiększy się
o 20 kolejnych.
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