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Plany działania na 2013 rok
Pierwsze projekty innowacyjne
Szkolnictwo zawodowe
Szkolenia dla dorosłych

Za nami okres wakacyjnych urlopów – z nowymi
„siłami" i energią przystępujemy do pracy, zwłaszcza, że rok
bieżący i rok przyszły to decydujące lata dla zintensyfikowania działań, w tych obszarach komponentu regionalnego, w których pozostały nam jeszcze do wykorzystania
środki finansowe. Zbliżający się koniec realizacji PO KL - to
trudny okres analizowania i planowania w jaki sposób przy
znacznie już ograniczonych, czy wręcz wyczerpanych na

niektórych Działaniach i Poddziałaniach środkach
finansowych podejmować skuteczne działania, aby
poprawić ciągle trudną sytuację społeczno-zawodową
mieszkańców naszego regionu. Duża ilość ogłoszonych
w I półroczu br. konkursów – to wzmożone działania IP
związane z kontraktacją, ale też i rozliczaniem wniosków
o płatność, zamykaniem wielu projektów, kontrolą realizacji
umów. Dlatego też w aktualnym numerze biuletynu
zachęcam (zwłaszcza Beneficjentów) do przypomnienia
sobie zasad związanych z trwałością projektu. Przybliżamy
też Państwu wstępną wersję Planów Działania na 2013 r. po
to by zasygnalizować jakie jeszcze konkursy w poszczególnych Priorytetach komponentu regionalnego PO KL
będziemy ogłaszać, jakie kryteria dostępu i kryteria
strategiczne przewidujemy, na jakie środki finansowe
będzie można liczyć. Przy tej okazji gorąco zachęcam
Państwa do zgłaszania swoich uwag i sugestii do Planów
Działania i zapoznawania się z informacjami także w tym
zakresie na naszej stronie internetowej www.pokl.wuprzeszow.pl.
Konrad Fijołek
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
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PRACE NAD PLANAMI DZIAŁAŃ NA 2013 ROK PROGRAMU
OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJ. PODKARPACKIM
KOŃCZĄCYMI OKRES PROGRAMOWANIA 2007-2013
W przyszłym roku kończy się trwający od 2007 r. okres programowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). W okresie do
30 czerwca br. podpisanych zostało 1 711 umów o dofinasowanie projektu w ramach PO KL na kwotę ponad 1,5 mld PLN.
Pierwsza (I) wersja Planów działań (PD) na 2013 r. została
opracowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie oraz
poddana konsultacjom społecznym.
Konsultacje społeczne tej wersji PD, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego miały charakter
aktywnych spotkań informacyjno-konsultacyjnych, które odbyły
się w dniu 5 lipca 2013 roku. Uczestnikami byli przedstawicie
Regionalnych Ośrodków EFS oraz instytucji i podmiotów
zainteresowanych aplikowaniem o środki z Europejskiego
Funduszu Społecznego. Spotkanie to przyczyniło się do
stworzenia założeń i rekomendacji, odpowiadających na realne
potrzeby naszego regionu, mających skutecznie oddziaływać na
poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie
podkarpackim. Uwagi do PD można było zgłaszać również
w formie elektronicznej.
Wszystkie uwagi do PD, zgłoszone zarówno na spotkaniu
konsultacyjnym jak i drogą mailową zostały zweryfikowane przez
pracowników wydziałów merytorycznych, opracowane w formie
tabeli (Tabela z opiniami WUP dotyczącymi proponowanych
zmian) i zamieszczone na stronie internetowej www.pokl.wuprzeszow.pl. Przyjęte uwagi, zgłoszone podczas konsultacji zostały
uwzględnione w kolejnej wersji PD i wysłane do Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego.
Druga (II) wersja Planów działań będzie uwzględniała
uwagi przesłane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz
Komisję Europejską do I wersji PD i zostanie również poddana
konsultacjom społecznym, które planowane są na koniec III
kwartału 2012 roku.
W związku z powyższym serdecznie zachęcamy Państwa
do zapoznania się z projektami Planów działań na 2013 r.
i zgłaszania do ich zawartości ewentualnych uwag za
pośrednictwem naszej strony internetowej, ale także w trakcie
spotkań które organizować będziemy w różnych miejscowościach
naszego regionu. Podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które zaplanowane jest
na koniec 2012 roku zostanie zatwierdzona ostateczna wersja
dokumentu PD na 2013 r.

Wybrane kryteria dostępu w Planach działań dla
projektów realizowanych w 2013 roku:

Wybrane kryteria strategiczne zaproponowane dla
Planów działań na 2013 rok:
·

·
·
·

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opracowuje Plany
działań uwzględniając zmiany sytuacji społeczno-gospodarczej
w regionie poprzez:
·
·
·

kryteria dostępu, obowiązkowe dla wszystkich
Projektodawców,
kryteria strategiczne premiujące projekty o szczególnym
znaczeniu dla regionu,
realizację projektów systemowych o znaczeniu
strategicznym dla regionu.

·

·

·

grupę docelową stanowią kobiety nieposiadające
doświadczenia zawodowego, osoby w wieku 50+, osoby
niepełnosprawne, osoby młode, osoby o niskich
kwalifikacjach,
projekt zakłada zatrudnienie uczestników projektu
u Beneficjenta/Partnera po zakończeniu jego realizacji,
premiowane będą projekty zakładające osiągnięcie
wskaźnika efektywności zatrudnieniowej,
projekt zakłada wsparcie mieszkańców tych gmin,
w których najwięcej osób korzysta ze świadczeń pomocy
społecznej,
wsparcie przewidziane zostało dla uczestników zamieszkujących obszary zmarginalizowane gospodarczo
(8 powiatów),
projekt zakłada wsparcie szkół specjalnych prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów niepełnosprawnych,
projekt zakłada wsparcie Beneficjentów, którzy w okresie
ostatnich 3 lat nie korzystali z dofinansowania EFS.
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W Planach działań na 2013 rok położono duży nacisk na
realizację projektów współpracy ponadnarodowej. W ramach
każdego z Priorytetów przewidziano ich realizacje.
Realizacja projektów we współpracy z partnerem
zagranicznym jest znacznie trudniejsza niż projektu standardowego, realizowanego czy to samodzielnie czy z partnerem
zagranicznym. W zamian otrzymujemy jednak możliwość
wypracowania przez partnerów ponadnarodowych wspólnych
rozwiązań oraz zdobycia unikatowych doświadczeń. Istotnym
elementem projektów współpracy ponadnarodowej jest
wykazanie rzeczywistej wartości dodanej wynikającej
z zawiązanej współpracy.
W ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla
wszystkich planuje się realizację projektu współpracy
ponadnarodowej w Poddziałaniu 6.1.1. Wsparcie osób
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Projekt ten skierowany został do bardzo szerokiej grupy
docelowej: osób, które zamieszkują woj. podkarpackie lub
posiadają jednostkę organizacyjną na obszarze naszego
województwa.
Założonymi typami projektów przewidzianymi do
realizacji jest:
·
identyfikacja osób pozostających bez zatrudnienia,
·
organizacja warsztatów, szkoleń z zakresu aktywnego
poszukiwania pracy, kompetencji kluczowych,
·
wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących
i powracających na rynek pracy,
·
realizacja programów aktywizacji zawodowej poprzez
m.in. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe,
staże, praktyki zawodowe, szkolenia, subsydiowanie
zatrudnienia,
·
wspieranie inicjatyw na rzecz ponoszenia mobilności
geograficznej.
W ramach Priorytetu VII Promocja Integracji społecznej
w zakresie współpracy ponadnarodowej zaplanowany został
konkurs z Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zakładający
wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form
integracji społecznej młodzieży oraz rozwój nowych form i metod
wsparcia na rzecz integracji zawodowej i społecznej.
Projekt skierowany jest do grup docelowych z obszaru
woj. podkarpackiego, natomiast premiowane będą projekty,
które zakładają udział w 100% osób niepełnosprawnych
zamieszkujących gminy wiejskie, wiejsko-miejskie oraz miasta do
25 tys. mieszkańców.
W ramach projektów realizowanych premiowane będą
również projekty skierowane wyłącznie do mieszkańców gminy,
na terenie, której już zrealizowano, lub aktualnie realizowana jest
inwestycja związana z rozbudową infrastruktury społecznej,
współfinansowana z EFRR lub FS.
Priorytet VIII – Regionalne kadry gospodarki, przewiduje
z Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych
i doradztwo dla przedsiębiorstw konkurs z zakresu współpracy
ponadnarodowej, który przewiduje realizację ogólnych i specja-
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listycznych szkoleń i/lub doradztwa związanego ze szkoleniami dla
kadr zarządzających i pracowników MMŚP oraz doradztwo dla
MMŚP, w tym również dla osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą. Projekt skierowany został do grup
docelowych z terenu woj. podkarpackiego.
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach
Priorytetu IX Rozwój kształcenia i kompetencji zaplanował
również wdrożenie projektów współpracy ponadnarodowej
w zakresie Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych zakładające
realizację programów rozwojowych szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne.
Obejmują one m.in.:
· dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,
· doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną,
· programy dla dzieci i młodzieży, znajdujące się poza
systemem szkolnictwa,
· dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na
rozwój kompetencji kluczowych,
· rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane
z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym,
· wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania
i oceniania.

Projekt kierowany jest do grup docelowych z obszaru
naszego województwa, premiowane będą natomiast projekty,
w których wsparcie zostanie skierowane do szkół i placówek, które
do momentu złożenia wniosku w ramach PO KL otrzymały
wsparcie z funduszy wspólnotowych, projekty kierowane
wyłącznie do uczniów niepełnosprawnych oraz projekty
obejmujące wsparciem szkoły specjalne.
Informacje dotyczące Planów działań na 2013 r. znajdą
Państwo na naszej stronie internetowej www.pokl.wuprzeszow.pl w zakładce Aktualności IP oraz Plany Działania.
Prosimy o śledzenie informacji tam zawartych oraz
aktywne uczestnictwo w konsultacjach społecznych II wersji
Planów działań.
Barbara Tupaj-Jucha

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU W KONTEKŚCIE EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Założeniem funkcjonowania funduszy strukturalnych jest takie ich wydatkowanie, aby zapewniły trwałe i pozytywne zmiany
w gospodarce. Zarówno Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (NSRO) - dokument opracowany w celu realizacji
w latach 2007 -2013 na terytorium Polski polityki spójności Unii Europejskiej, jak i inne dokumenty strategiczne stawiają akcent
na trwałe efekty podejmowanych inicjatyw.
W związku z powyższym zgodnie z art. 57 rozporządzenia
Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz
Funduszu Spójności na Beneficjenta został nałożony wymóg
zachowania trwałości projektu.
Jest to jeden z elementów, na który Projektodawca
starający się o dofinansowanie i Beneficjent, który już je otrzymał
powinien zwrócić szczególną uwagę, ponieważ konsekwencje
związane z realizacją projektu będą występowały jeszcze przez
wiele lat po jego zakończeniu.
Zgodnie z ww. rozporządzeniem zachowanie trwałości
projektu oznacza konieczność utrzymania inwestycji, o ile tak
stanowią przepisy dotyczące pomocy publicznej. Utrzymanie
inwestycji oznacza kontynuowanie działalności produkcyjnej w terminie określonym w przepisach dotyczących pomocy publicznej.
W przypadku projektów finansowanych z EFS przykładem
może być pomoc publiczna udzielana na subsydiowane
zatrudnienie. W powyższym wypadku pracownicy są uprawnieni do
nieprzerwanego zatrudnienia przez wymagany przepisami okres
(np. co najmniej 12 miesięcy), a umowa o pracę może zostać
rozwiązana tylko w przypadku naruszenia przez pracownika
obowiązków pracowniczych.
Należy mieć na względzie fakt, iż trwałość projektu to tylko
jedno z zagadnień kontrolowanych po zakończeniu realizacji
projektu. Do pozostałych należą m.in. trwałość rezultatów
projektu, wykorzystanie sprzętu zakupionego ze środków EFS,
wygenerowany przychód czy archiwizacja dokumentacji
związanej z projektem.
Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Beneficjenci
PO KL zobowiązani są do utrzymania trwałości rezultatów
projektu. Beneficjent każdego projektu PO KL ma obowiązek
zachować rezultaty projektu w zakresie i terminie, o których mowa
we wniosku o dofinansowanie projektu.
Dla przykładu w Priorytecie IX Działanie 9.1.1 PO KL
zgodnie z kryterium dostępu dla 1 typu projektu określonym
w Planie działania na rok 2012 Projektodawca zobowiązany jest do
utrzymania stworzonych w ramach projektu przedszkoli i/lub
innych form wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej
równy z okresem realizacji projektu i zgodnie z tym zapisem taką
działalność musi prowadzić przez wskazany okres.
Jednym z elementów powiązanych z tematem trwałości
projektu jest wykorzystanie sprzętu zakupionego w ramach
projektu po zakończeniu jego realizacji. Środki trwałe nabyte
w ramach projektu po zakończeniu jego realizacji muszą być
wykorzystywane na działalność statutową Beneficjenta lub mogą
zostać przekazane nieodpłatnie podmiotowi niedziałającemu dla
zysku.
Beneficjent jest zobowiązany przeanalizować jeszcze na
etapie przygotowania projektu w jakiej formie dokona
wykorzystania sprzętu w projekcie. Możliwe formy to zakup,
amortyzacja, leasing, wynajem.
Zgodnie z obserwowaną praktyką większość sprzętu
używanego w projektach jest nabywana do projektu w formie

zakupu. Beneficjenci rzadziej decydują się na wynajem lub leasing
sprzętu, choć te ostatnie formy są korzystniejsze ponieważ
„wygasają” wraz z zakończeniem realizacji projektu i Beneficjent nie
przejmuje na siebie odpowiedzialności za „losy” sprzętu.
Podkreślić należy, że trwałość projektu jest zachowana,
o ile aktywa (sprzęt, wyposażenie) nabyte w projekcie w ramach
cross – financing'u znajduje się we wskazanych miejscach oraz jest
wykorzystywana w celach, dla których zostały zakupione (np.
komputery stacjonarne zakupione w celu realizacji nowego typu
szkoleń e-learningowych powinny być wykorzystane w tym samym
celu po zakończeniu realizacji projektu). Podmiotem
odpowiedzialnym za sprzęt jest zawsze podmiot, który dokonał
zakupu sprzętu i to na nim spoczywa odpowiedzialność za wszelkie
zniszczenia lub zbycie sprzętu.
Innym elementem związanym z realizacją projektu w kontekście trwałości jest przychód. Wszystkie wpływy wygenerowane
w trakcie trwania projektu jak i po zakończeniu (tj. wpływy środków
finansowych w ramach projektu pochodzących ze sprzedaży,
wynajmu, usług lub innych równoważnych opłat nie będących
wkładem własnym w projekcie), które powstaną w związku
z realizacją projektu PO KL stanowią przychód. Dotyczy to również
sytuacji, gdy sprzęt zakupiony w ramach projektu został zbyty lub
wykorzystany komercyjnie - przychody z tego tytułu stanowią
przychód na projekcie i podlegają zwrotowi w całości lub
proporcjonalnie do tego, w jakim stopniu do jego osiągnięcia
przyczynił się projekt realizowany w ramach PO KL.
Po zakończeniu realizacji projektu Beneficjent ma również
obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji związanej
z realizacją projektu. Zgodnie z obowiązującą umową
o dofinansowanie projektu ma je przechowywać do dnia 31 grudnia
2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo. W przypadku projektów, w których wystąpi pomoc
publiczna - dokumenty dotyczące pomocy publicznej udzielanej
przedsiębiorcom Beneficjent zobowiązuje się przechowywać przez
10 lat, licząc od dnia przyznania pomocy. W przypadku zmiany
miejsca archiwizacji dokumentów musi pisemnie poinformować
o tym fakcie Instytucję Pośredniczącą.
Należy podkreślić, iż wraz z zakończeniem okresu
programowania zacznie się weryfikacja jego efektów, a kontrola
projektów będzie dotyczyła trwałości projektu i powiązanych z nią
elementów. Z uwagi na specyfikę projektów realizowanych
w ramach PO KL nie wszystkie projekty będą podlegać kontroli
trwałości (np. projekty typowo szkoleniowe) - będą to jedynie te
projekty, których celem jest stworzenie trwałych struktur lub
długotrwałych rozwiązań wymagających ciągłego utrzymywania po
zakończeniu finansowania ze środków PO KL.
Podczas kontroli trwałości projektu ocenie podlegać
będzie, czy i w jakim zakresie projekt jest realizowany zgodnie
z wnioskiem o dofinansowanie w zakresie tych jego części, które
powinny być kontynuowane po zakończeniu finansowania ze
środków PO KL. Sprawdzone zostanie min. wykorzystanie
i własność infrastruktury nabytej w projekcie oraz wywiązywanie
się Beneficjenta z obowiązku archiwizacji dokumentacji.
Joanna Chrobak
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PRZYKŁADY DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
NA PODSTAWIE DOŚWIADCZEŃ LIDERA DS. OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Lider ds. osób niepełnosprawnych jest nowym stanowiskiem powołanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Jest to
pionierska inicjatywa w naszym kraju, mająca za zadanie zaktywizować w szerokim tego słowa znaczeniu środowisko osób
niepełnosprawnych.

Zdecydowałem się na podjęcie tego stanowisko
z uwagi na to, iż sam jestem osobą niepełnosprawną oraz znam
i współpracuje ze środowiskiem osób niepełnosprawnych od
kilku lat. Znając problemy osób niepełnosprawnych oraz mając
możliwość dotrzeć do nich ze środkami POKL chcę umożliwić
jak największej liczbie osób zmienić swój los.
Będąc liderem ds. osób niepełnosprawnych w ROEFSie w Tarnobrzegu działam na terenie 5 powiatów: Miasto
Tarnobrzeg, pow. tarnobrzeski, mielecki, kolbuszowski,
stalowowolski oraz niżański. Spotykam tam bardzo zróżnicowane problemy osób niepełnosprawnych oraz podmiotów
działających na ich rzecz. Problemy te są inne na terenie miast
gdzie występuje duża konkurencja na rynku pracy, a inne na
wsiach, gdzie o tą prace o wiele trudniej i dalej.
Pomiędzy grupami wiekowymi również występuje
ogromne zróżnicowanie potrzeb, i tak np. dla dzieci i młodzieży
najważniejszy jest dostęp do nowych i innowacyjnych form
nauki oraz terapii. Warto tutaj zaznaczyć, iż inwestując dzisiaj
w młodych obywateli, a w szczególności w osoby niepełnosprawne dajemy im ogromne możliwości w przyszłości kiedy to
będą zaczynać życie zawodowe i kiedy to nie będą musiały
liczyć na czyjąś pomoc.
Z kolei dla osób w wieku aktywności zawodowej
priorytetem będzie praca. Dzisiejszy rynek pracy jest
bezlitosny. Osobom niepełnosprawnym na tym rynku jest
bardzo ciężko. Bardzo często z uwagi na schorzenia z jakimi się
borykają rodzaj pracy jaki mogą wykonywać jest zawężony.
Starając się o pracę muszą konkurować z osobami
pełnosprawnymi, które mimo iż bardzo często posiadają
podobne kwalifikacje wygrywają „walkę" o stanowisko.
Problemem dla osób niepełnosprawnych są również
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zwolnienia osób niepełnosprawnych, które chcąc znaleźć
pracę muszą się przekwalifikować. Jako lider informuję takie
osoby, iż pomocą mogą tutaj być projekty realizowane w ramach POKL.
Tak jak dla osób w wieku produkcyjnym ważna jest
aktywizacja zawodowa tak dla osób starszych ważną rolę pełni
aktywizacja społeczna. Osoby starsze, a zarazem niepełnosprawne są zapominane przez społeczeństwo. Ich udział w projektach organizowanych ze środków POKL staje się szansą na
"wyjście z domu" i integrację ze społeczeństwem.
W trakcie kilkumiesięcznej pracy spotkałem się z różnymi problemami i potrzebami osób niepełnosprawnych.
Większość z nich wynika z braku środków pieniężnych, które
mogłyby zostać przeznaczone na różnego rodzaju aktywizacje
osób niepełnosprawnych.
W trakcie spotkań z przedstawicielami szkół często
pojawiają się pomysły nowoczesnych form nauczania, bądź
terapii dla dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia takie umożliwiają
dzieciom niepełnosprawnym rozwijanie się na tym samym
poziomie co ich pełnosprawni rówieśnicy. Niestety takie nowe
metody nauczania wiążą się z dużymi wydatkami. Środki
pochodzące z POKL umożliwiają wprowadzanie nowych,
pomocnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej form
nauki i terapii. Szkoły jednocześnie zapewniając specjalistyczną
opiekę dla takich dzieci zwiększają swoją ofertę nauczania.
Spotykam się również z tym, że działające przy
szkołach stowarzyszenia działające na rzecz uczniów niepełnosprawnych bądź lokalne stowarzyszenia działające na rzecz ON
szukają pomocy w różnych instytucjach administracji
samorządowej. Nie wiedzą o istniejących konkursach
organizowanych przez WUP w Rzeszowie, w których mogą

uczestniczyć bądź jeśli wiedzą „boją" się brać w nich udział.
Często ten strach wynika z niewiedzy i zasłyszanych opinii
o zawiłości procedur konkursowych. Moim zdaniem rola
liderów w takich sytuacjach sprawdza się idealnie. Jesteśmy
osobami, które mają za zadanie przybliżyć oferty oraz
procedurę konkursową. Również kierujemy na konsultacje
i doradztwo ze specjalistami z regionalnych ośrodków EFS,
gdzie zainteresowani mogą uzyskać pełen wachlarz pomocy
dotyczącej projektów POKL.
Inne oczekiwania są u przedsiębiorców, do których się
wybieramy. Najważniejszą rzeczą jest przedstawienie oferty
POKL ukazując najważniejsze korzyści dla przedsiębiorcy, który
skorzysta z oferty. Będąc u przedsiębiorców, staram się pokazać
korzyści dla obu stron, zarówno dla przedsiębiorcy dla którego
ważny jest rozwój przedsiębiorstwa i zysk oraz dla pra-

cowników w tym przypadku niepełnosprawnych, dla których
z kolei praca jest aktywizacją zarówno zawodową jak i społeczną. Uważam, iż przedsiębiorcy kładąc na rozwój swoich
przedsiębiorstw są zobowiązani do zatrudniania osób
niepełnosprawnych, a za tym do korzystania ze środków POKL.
Inicjowanie działań na rzecz
osób niepełnosprawnych jest jednym
z głównych zadań liderów ds. osób
niepełnosprawnych. Zachęcając do
działania i korzystania ze środków
POKL wspieramy ludzi, którzy z powodów zdrowotnych nie zawsze są
wstanie prawidłowo funkcjonować
w społeczeństwie.
Mateusz Piotrowski

SPÓŁDZIELCZE SPOTKANIA Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ
NA PODKARPACIU
W dniu 17 lipca w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyło się spotkanie z cyklu Spółdzielcze
Spotkania z Ekonomią Społeczną, których organizatorem była Spółdzielnia Socjalna Dębianka, a partnerami Wojewódzki Urząd Pracy
w Rzeszowie i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.
Podczas spotkań, które odbyły się również w Leżajsku
i Tarnobrzegu poruszane były tematy różnych aspektów tworzenia
i działalności spółdzielni socjalnych, od wizerunku po
ekonomizację działań.

Fot. Archiwum WUP Rzeszów

Fot. Archiwum WUP Rzeszów

Uczestników spotkania przywitał Konrad Fijołek, p.o.
Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. W swojej
przedmowie Dyrektor zwrócił uwagę na istotę spółdzielczości
socjalnej w regionie, oraz możliwości wsparcia jej rozwoju w ramach projektów, które są wyłaniane w konkursach ogłaszanych
przez WUP w Rzeszowie.
Wykład w zakresie szans i zagrożeń jakie wynikają dla
naszego regionu w związku z nową perspektywą finansową na lata
2014-2020 wygłosił Cezary Miżejewski - Prezes Ogólnopolskiego
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych (OZRSS). W swoim
wykładzie zaznaczył, że spółdzielnie socjalne są doskonałym
rozwiązaniem umożliwiającym aktywizację osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, jednak podmioty te potrzebują

konkretnego wsparcia, w szczególności na samym początku
swojej działalności. Wchodząc na rynek, mają niewielkie szanse na
uzyskanie pożyczki lub kredytu biorąc pod uwagę to, że
niejednokrotnie rozpoczynają działalność praktycznie od zera.
W związku z powyższym, w obliczu nowej perspektywy
finansowej, gdzie większość decyzji o wydatkowaniu środków
podejmowana będzie na poziomie regionalnym, Prezes OZRSS
wskazał m.in. na potrzebę opracowywania instrumentów i rozwiązań dostosowanych do potrzeb lokalnego środowiska
ekonomii społecznej, z czym również zgodzili się goście, w tym
przedstawiciele spółdzielni socjalnych zebrani na sali.
Pani redaktor Barbara Pawlak z TVP Rzeszów, podczas
swojego wystąpienia, szczególny nacisk położyła na marketing
w spółdzielniach socjalnych, wyjaśniła dlaczego wizerunek
w mediach jest niezwykle ważny oraz jak o niego dbać, poczynając
od naprawdę wydawałoby się nieistotnych spraw.

Kolejny prelegent Pan Kamil Zieliński – Prezes Spółdzielni
Socjalnej "KGB - Komputery, Grafika, Branding" swoją prezentację
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Fot. Archiwum WUP Rzeszów

Reasumując wypowiedzi przedmówców, Bartosz
Kostecki - Kierownik Wydziału Rozwoju Integracji Społecznej
w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, podsumował
obszary działania oraz ilość utworzonych dotychczas spółdzielni
socjalnych na Podkarpaciu, m.in. powstałych dzięki dofinansowaniu uzyskanym z EFS, oraz potrzebie podejmowania
kolejnych działań, które są niezbędne aby powstałe podmioty
mogły przetrwać, funkcjonować i w dalszym ciągu się rozwijać.

Fot. Archiwum WUP Rzeszów

ukierunkował na temat prowadzenia działalności spółdzielni
socjalnej z ekonomicznego punktu widzenia. Zaznaczył, że aby
działalność gospodarcza prowadzona w formie spółdzielni
socjalnej, pomimo jakże ważnego celu społecznego, mogła się
utrzymać na wolnym rynku, to produkty i usługi świadczone przez
spółdzielnie socjalną muszą być konkurencyjne cenowo i wykonywane na wysokim poziomie.

Ostatnią częścią spotkania był panel dyskusyjny, podczas
którego uczestnicy spotkania mieli możliwość podjęcia dyskusji
z zaproszonymi specjalistami w dziedzinie ekonomii społecznej.
Zauważyć jednak należy, że już w trakcie wykładów i prezentacji
poszczególnych prelegentów, uczestnicy spotkania niejednokrotnie zadawali pytania związane z funkcjonowaniem spółdzielni
socjalnych jak i późniejszych problemów z jakimi się borykają, co
potwierdziło potrzebę organizacji podobnych spotkań i wzajemnego wspierania się.
Tomasz Kalita

DOTACJE DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH W 2012 ROKU
W odpowiedzi na ostatni, z zaplanowanych konkursów na dofinansowanie projektów dotyczących tworzenia spółdzielni
socjalnych w województwie podkarpackim do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wpłynęło
27 wniosków na łączną kwotę dofinansowania ponad 68 mln PLN.
W znakomitej większości złożone wnioski dotyczyły
zakładania i wspierania spółdzielni socjalnych osób fizycznych.
W ramach dwóch, spośród złożonych wniosków przewidziano
dotacje na zakładanie spółdzielni socjalnych przez osoby prawne
i zatrudnienie w nich osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
W ramach przeprowadzonej oceny merytorycznej do
dofinansowania zostało wyłonione 7 projektów:
1. „3 x 10 = spółdzielnie socjalne” – Jarosławskie
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych.
2. „Przedsiębiorcza Społeczność – Społeczna Przedsiębiorczość” – Fundacja Akademia Obywatelska,
3. „Twoją Szansą – spółdzielczość socjalna II edycja” –
Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza,
4. „Współdzielenie obowiązków – współdzielenie zysków” –
Fundacja Bieszczadzka,
5. „Samorządowe spółdzielnie socjalne - miejscem pracy dla
długotrwale bezrobotnych – Rzeszowska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.
6. „Usługowe Spółdzielnie Socjalne” – Stowarzyszenie B-4,
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7. „Razem w biznesie” – Przemyska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.
Łączna kwota na dofinansowanie wyłonionych projektów to blisko 15 mln PLN. W wyniku realizacji wspomnianych
projektów ma powstać kolejne 33 spółdzielnie socjalne na
obszarze całego województwa.
Projekt Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
dotyczy zakładania spółdzielni socjalnych przez osoby prawne –
Jednostki Samorządu Terytorialnego. Jest to pierwszy w woj.
podkarpackim projekt dotyczący zakładania spółdzielni socjalnych przez osoby prawne i przewiduje powstanie 6 takich
spółdzielni.
Krótką charakterystykę wybranych do dofinansowania
projektów oraz dane kontaktowe do Beneficjentów znaleźć
można na stronie www.pokl.wup-rzeszow.pl w zakładce „Projekty
systemowe OPS, PCPR, ROPS, dotacje na spółdzielnie socjalne”.
Wszystkich zainteresowanych działalnością gospodarczą
w ramach spółdzielni socjalnych zachęcamy do zapoznania się
z informacjami o projektach i kontaktu z Beneficjentami.
Joanna Miela

JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ Z REALIZACJI PROJEKTÓW
WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS W POWIATOWYM
URZĘDZIE PRACY?
Jakie korzyści wynikają z realizacji projektów przez Powiatowy Urząd Pracy? Czy urząd pracy powinien realizować projekty? Czy część
jego zadań powinna być „wyprowadzona” poza urząd? O tych i innych problemach ale zarazem i korzyściach rozmawiam z Panią
Joanną Szczepanik - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych.

- Pani dyrektor. Urząd od wielu lat realizuje projekty
współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego,
najpierw był to Sektorowy Program Operacyjny Rozwój
Zasobów Ludzkich teraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
Jakie może Pani wskazać korzyści płynące z realizowanych
projektów?
Europejski Fundusz Społeczny stanowi jedno ze źródeł
finansowania zadań urzędów pracy, uzupełniając środki
krajowe przeznaczone na aktywną politykę rynku pracy.
W ostatnich latach wysokość dofinansowania wynosiła około
50% w stosunku do środków przyznanych algorytmem.
Projekty systemowe realizowane przez PUP ograniczone są
w swych działaniach do form wsparcia wymienionych
w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Środki EFS pozwalają na objęcie wsparciem większej
liczby bezrobotnych, przy jednoczesnym ukierunkowaniu
środków na wybrane grupy. Zwiększyła się wiedza osób
biorących udział w projektach w zakresie samodzielnego
poszukiwania pracy. Duże znaczenie dla uczestników
projektów ma możliwość podniesienia własnych kwalifikacji
i umiejętności oraz zdobycie środków finansowych na
założenie firmy. Biorąc pod uwagę specyfikę lokalnego rynku
pracy w powiecie bieszczadzkim uważam, że środki przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej są najbardziej
efektywną i rozwojową formą wsparcia.

Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych.

- A co według pani było/jest największym sukcesem?
Duże sukcesy to składowa mniejszych osiągnięć,
którymi są: podjęcia pracy przez uczestników projektu, rozwój
firm na które udzielono dofinansowania, co przekłada się na
zwiększanie bazy pracodawców tworzących nowe miejsca
pracy.
Sukcesem jest również aplikowanie od kilku lat o środki unijne na projekty systemowe a obecnie konkursowe.
Odczuwa się dużą satysfakcję widząc urzędy pracy na czołowych pozycjach list rankingowych, jest to niezaprzeczalnie,
zasługa wyspecjalizowanych kadr, które zdobyły doświadczenie przez cały okres projektowania. Duży wkład w nasze
osiągnięcia w tym zakresie ma również współpraca z Instytucją
Pośredniczącą, która jest na wysokim poziomie merytorycznym.
- Podczas realizacji na pewno były okresy trudne i pojawiały
się problemy a może i teraz jest taka sytuacja. Co według Pani
było/jest największym problemem podczas realizacji
projektów?
Z punktu widzenia urzędu pracy dostosowywanie się
do ciągle wprowadzanych zmian w sposobie realizacji
projektów, brak jednoznacznych interpretacji przepisów oraz
rozbudowane procedury wpływają na znaczne obciążenie
pracowników.
Działania współfinansowane z EFS generują większą
biurokrację związaną z wydatkowaniem i rozliczaniem
środków. Duża liczba dokumentów, z jakimi spotykają się
uczestnicy projektu oraz pracodawcy, wpływa na nie zawsze
pozytywny odbiór działalności urzędu.
Podwójne przetwarzanie tych samych danych
dotyczących sprawozdawczości finansowej i osobowej jest
dodatkowym obciążeniem dla urzędu. Wewnętrzne systemy
sprawozdawczości są nieprzystosowane do generowania
danych do potrzeb instytucji finansujących. Dotychczas koszty
pracy wynikające z konieczności dostosowania się do regulacji
unijnych, takich jak sprawozdawczość, monitoring, archiwizacja dokumentów, ewidencjonowanie udziału uczestników
nie były pokrywane z projektu, tak jak ma to miejsce w projektach konkursowych.
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- Według obiegowych opinii urzędy wyłącznie szkolą aby
szkolić bez względu na potrzeby lokalnego rynku pracy nie
mówiąc już o fakcie, iż realizacja staży zawodowych jest
niepotrzebna i służy wyłącznie pracodawcom którzy mają
„darmową” siłę roboczą. Czy mogłaby Pani dyrektor odnieść
się do powyższych opinii?

Na zdjęciu Pani Joanna Szczepanik - Dyrektor PUP w Ustrzykach
Dolnych (pośrodku).

Problemem jest zbyt mała liczba pracowników
zaangażowanych w realizację projektów oraz brak środków
własnych pozwalających na zatrudnienie wykwalifikowanej
i wdrożonej w zagadnienie kadry merytorycznej.
- Biorąc pod uwagę plusy i minusy realizacji projektów
nasuwa się pytanie czy Powiatowe Urzędy Pracy w ogóle
powinny realizować projekty. Jeżeli tak to może należałoby
wprowadzić jakieś zmiany do systemu realizacji. Jakie zmiany
według Pani powinny a może muszą być wprowadzone aby
wsparcie udzielane osobom bezrobotnym było jak
najbardziej efektywne?
Środki Funduszu Pracy przyznane algorytmem
powinny być głównym i dominującym źródłem finansowania
zadań na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
Bez wątpienia urzędy pracy powinny realizować
projekty, ale wymagane byłyby zmiany legislacyjne dotyczące
możliwości wprowadzania różnych nietypowych form
wsparcia dostosowanych do indywidualnych oczekiwań
i możliwości osób bezrobotnych. W obecnej sytuacji stanowi to
powielanie zadań przy zwiększonej ilości środków.
Brak możliwości wprowadzenia nowatorskich
rozwiązań w stosunku do uczestników oraz tworzonych miejsc
pracy ogranicza kreatywność urzędów. Zbyt niski poziom
środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawanych bezrobotnym oraz pracodawcom na prace interwencyjne lub doposażenie stanowiska pracy wymaga
modyfikacji pod kątem wysokości udzielanego wsparcia jak
również regulacji prawnych, które są nie korzystne dla
pracodawców.

Wszelkiego rodzaju analizy oraz prowadzone badania,
w tym analiza poszukiwanych przez pracodawców kwalifikacji
i umiejętności zawodowych, które wymagane są przez
standardy do przygotowania planu szkoleń na dany rok
kalendarzowy jest tak duża, że trudno zgodzić się z opinią, iż
szkolimy bez względu na potrzeby rynku pracy.
Istotnym dla nas jest również wybór jednostki
szkolącej, doświadczenie i kwalifikacje trenerów, ilość godzin
praktycznych, baza warsztatowa, formy i techniki prezentacji
przekazywanej wiedzy.
Zaznaczyć należy, iż urzędy pracy nie są jedyną
instytucją kierującą osoby bezrobotne na szkolenia. Większość
instytucji realizujących projekty systemowe oraz podmiotów
aplikujących o środki unijne zakłada szkolenie osób
bezrobotnych. Nie zawsze odpowiadają one na potrzeby
lokalnego rynku pracy. Osoby bezrobotne w wyniku
uczestnictwa w projektach często uzyskują po kilka
umiejętności zawodowych, a nie uprawnień do wykonywania
danego zawodu.
Bezrobotny uczestniczący w projektach jest wspólnym
klientem, jednak negatywne opinie są przypisywane do
urzędów pracy. To wielce krzywdzące, bowiem właśnie to
urzędy pracy prowadzą bieżący monitoring rynku pracy,
a posiadając merytoryczną kadrę wiodą prym w aktywizacji
osób bezrobotnych.
Natomiast z opinią dotyczącą staży zawodowych jako
„darmowej siły roboczej” spotkałam się niejednokrotnie.
Najczęściej to zdanie jest powielane przez różnego rodzaju
środki masowego przekazu.
Sporadycznie zdarzają się rezygnacje z odbywania
stażu ze strony osób bezrobotnych z powodu rozbieżności
pomiędzy założonym programem a jego faktycznym przebiegiem. Występują pracodawcy, którzy nie do końca
rozumieją cel i założenia jakie niesie realizacja stażu. Nacisk ze
strony urzędu na zgodność realizacji stażu z przedstawionym
we wniosku programem opracowanym przez pracodawców
oraz przeprowadzane kontrole w tym zakresie eliminują takie
sytuacje.
- Dziękuję za poświęcony czas i życzę sprawnej i efektywnej
realizacji zadań postawionych przed urzędem.
Rozmawiał: Daniel Rzucidło
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KONKURSY DOTYCZĄCE ZAKŁADANIA OŚRODKÓW
PRZEDSZKOLNYCH – ZAŁOŻENIA KONKURSÓW, ICH WYNIKI
W dniu 27 lipca 2012 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zakończył kolejny nabór wniosków w ramach ogłoszonego konkursu
zamkniętego nr 35/POKL/9.1.1/2012.

Dzięki dodatkowym środkom pochodzącym z Krajowej Rezerwy Wykonania oraz dużym zapotrzebowaniem
społecznym na powstanie nowych ośrodków przedszkolnych
Instytucja Pośrednicząca podjęła decyzję o przeprowadzeniu
dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie
projektów w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie
nierówności w stopniu upowszechniania edukacji
przedszkolnej.

Celem ogłoszonego konkursu jest m.in.
· Tworzenie warunków równych szans edukacyjnych
poprzez udzielanie wsparcia na rzecz instytucji systemu
oświaty oraz osób napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym, geograficznym i zdrowotnym utrudniające lub umożliwiające
dostęp do usług edukacyjnych.

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL
2007-2013, grupami docelowymi, do których skierowano
wsparcie powinny być: dzieci w wieku przedszkolnym
określonym w Ustawie o systemie oświaty, rodzice dzieci
w wieku przedszkolnym określonym w Ustawie o systemie
oświaty, istniejące przedszkola oraz funkcjonujące inne
formy wychowania przedszkolnego. O dofinansowanie
w ramach Poddziałania 9.1.1 mogą starać się wszystkie
podmioty oprócz osób fizycznych, włączając jednostki
organizacyjne samorządu terytorialnego, nieposiadające
osobowości prawnej, działające na podstawie udzielonego
pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu
terytorialnego.
Zakres wsparcia udzielanego w ramach PO KL na
rzecz edukacji przedszkolnej ma koncentrować się przede
wszystkim na zwiększaniu dostępu do wysokiej jakości
edukacji poprzez tworzenie nowych ośrodków przedszkolnych przy jednoczesnym wzmocnieniu działającej sieci
ośrodków. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu
Priorytetów PO KL wsparcie istniejących przedszkoli (w tym
również innych form wychowania przedszkolnego) ma na
celu wygenerowanie dodatkowych miejsc przedszkolnych.
Jednocześnie zaplanowane działania powinny przyczyniać
się do wzrostu całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub

Wsparciem objęte mogą zostać następujące typy projektów:
· Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie
innych form wychowania przedszkolnego) w 30 % gmin
z terenu województwa o najniższym w skali regionu
stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej,
· Wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również
funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) w zakresie wygenerowania dodatkowych
miejsc przedszkolnych, przyczyniające się do wzrostu
całkowitej liczby miejsc w przedszkolach i/lub innych
formach wychowania przedszkolnego podlegających pod
jeden organ prowadzący i umiejscowionych na terenie
danej gminy.
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innych formach wychowania przedszkolnego podlegających
pod jeden organ prowadzący i umiejscowiony na terenie
danej gminy. Zdefiniowany powyżej zakres wsparcia
Programu w obszarze edukacji przedszkolnej wymaga
jednocześnie od projektodawców zapewnienia trwałości
funkcjonowania stworzonych bądź wspartych w ramach
projektów ośrodków edukacji przedszkolnej po zaprzestaniu
finansowania z EFS.

Upowszechnianie edukacji przedszkolnej jest
jednym z celów Strategii Lizbońskiej, która zaleca,
krajom członkowskim UE objęcie wychowaniem
przedszkolnym co najmniej 90% dzieci
w wieku 3-6 lat. Polska zajmuje jedno
z ostatnich miejsc pod względem
wskaźnika upowszechniania
edukacji przedszkolnej,
dlatego też edukacja
przedszkolna wymaga
zdecydowanej interwencji
ze strony Państwa.
Dzięki zmianom w prawie
oświatowym (wprowadzenie
obowiązkowego rocznego
przygotowania
przedszkolnego dla 5 latków,
możliwość zakładania innych
form wychowania przedszkolnego)
oraz wykorzystywaniu środków z Unii
Europejskiej na wsparcie organizacji
edukacji przedszkolnej odnotowano
znaczący wzrost udziału dzieci w edukacji
przedszkolnej m.in. na terenach wiejskich.
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Mając na uwadze ogromne znaczenie wychowania
przedszkolnego Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,
podejmuje skuteczne działania w celu upowszechnienie
edukacji przedszkolnej na terenie województwa podkarpackiego. W ramach poddziałania 9.1.1 w latach 20072012 podpisano 229 umów na dofinansowanie realizacji
projektów na łączną kwotę ponad 78,5 mln PLN z dostępnej
kwoty alokacji 102 mln PLN. Dzięki przekazanym środkom
dofinansowano 362 ośrodki przedszkolne (w tym utworzono
132 nowe przedszkola). W różnych formach edukacji
przedszkolnej uczestniczyło około 13,5 tys. dzieci w wieku 3-5
lat. Skuteczność i zasadność realizacji projektów w ramach
poddziałania 9.1.1 została bardzo wysoko oceniona przez
wnioskodawców.
W marcu bieżącego roku został
ogłoszony konkurs zamknięty
nr 31/POKL/9.1.1/2012
na projekty dotyczące
upowszechniania edukacji
przedszkolnej. W odpowiedzi
na konkurs wpłynęło 47
wniosków o dofinansowanie
projektów z czego 13
otrzymało wsparcie.
Do zakontraktowania
pozostało jeszcze 23,5 mln PLN,
co stanowi alokację przypadającą
na drugą edycję konkursu
ogłoszoną w czerwcu br.
Elżbieta Panek

PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW
Samorząd Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy realizuje projekt systemowy
pn. Podkarpacie stawia na zawodowców w ramach Działania 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu wynosi
75 milionów PLN i obejmuje wsparcie dla 160 szkół zawodowych z terenu województwa. Jego realizacja obejmuje 2 lata szkolne:
2012/2013 oraz 2013/2014. Głównym celem projektu jest modernizacja oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego
w szkołach regionu podkarpackiego.

Fot. Archiwum WUP Rzeszów.

Projekt rozpoczął się w maju 2012 r. Wojewódzki
Urząd Pracy wspólnie z organami prowadzącymi szkoły
zawodowe opracował założenia projektu – ustalono formy
wsparcia realizowane w poszczególnych szkołach i sposoby
wykorzystania dostępnej alokacji. Do projektu przystąpiło 26
samorządów lokalnych, 2 instytucje niepubliczne oraz dwie
szkoły dla których organem prowadzącym jest ministerstwo.
Współpraca pomiędzy urzędem a organami prowadzącymi szkoły odbywa się na podstawie umów
partnerskich, w których zostały zawarte postanowienia
dotyczące sposobu wydatkowania środków i zakresu realizacji
projektu w poszczególnych powiatach.

W dniu 28 czerwca 2012 r. w trosce o efektywne
i prawidłowe zarządzanie partnerstwem powołano Komitet
Sterujący składający się z przedstawicieli upoważnionych do
podejmowania decyzji w imieniu Partnera. Komitet Sterujący
jako ciało doradcze jest bardzo ważnym elementem
komunikacji w ramach Partnerstwa pozwalającym na
współdecydowanie o wszelkich działaniach podejmowanych
w projekcie. Na pierwszym posiedzeniu, w którym
uczestniczyli także przedstawiciele Sejmiku Województwa
Podkarpackiego Jan Burek (przewodniczący Komisji Edukacji,
Kultury i Kultury Fizycznej) i Zdzisław Nowakowski
(przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego) przyjęto
w formie uchwały regulamin oraz wybrano Wiceprzewodniczącego Komitetu Sterującego, którym został Zbigniew
Bury – dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa.
W miesiącach maju i czerwcu przeprowadzono cykl
szkoleń dla koordynatorów i ich asystentów delegowanych

przez Partnerów. Przedmiotem szkolenia były aspekty
techniczne przygotowania wniosku o płatność i kwestie
obsługi księgowo-finansowej projektu. Szkolenia odbywały
się w Rzeszowie, Krośnie, Tarnobrzegu i Przemyślu. Objęto
nimi grupę około 200 osób.
W lipcu nastąpiła koncentracja ważnych dla nas
spraw: Zarząd Województwa przyjął do realizacji Prawa
i Obowiązki, które zamykają proces zatwierdzania realizacji
projektu, do Wydziału Projektów Własnych wpłynęły
pierwsze wnioski o płatność, które są na bieżąco weryfikowane i odsyłane do Partnerów, a w ostatnich dniach lipca
przesłane zostały pierwsze środki finansowe do naszych
partnerów, którzy rozpoczęli działania projektowe.
Jednym z bardzo ważnych elementów działania
projektowego było rozpoczęcie przez naszych partnerów
staży i praktyk zawodowych u pracodawców, których łączna
liczba w całym projekcie w skali województwa wyniesie 12,5
tysiąca. Dzięki temu uczniowie będą mogli zapoznać się
z rzeczywistym środowiskiem swojego zawodu, a w przypadku staży otrzymają stypendium stażowe. Istotnym
problemem dla organizatorów staży pozostaje nie
rozstrzygnięta do tej pory kwestia, czy od stypendium
stażowego należy odprowadzić składki ZUS. Aktualnie 10
organów prowadzących potwierdziło realizację staży
zawodowych dla uczniów jeszcze w okresie tegorocznych
wakacji.
Działania projektowe są w pełnym toku i przebiegają
zgodnie z założonym harmonogramem realizacji, współpraca
z Partnerami jest bardzo ścisła i gwarantuje, że wspólnie
zrealizujemy założone cele. Przed nami początek roku szkolnego, kiedy działania rozpoczną się bezpośrednio w szkołach,
wpływając na jakość kształcenia.
Informacja o konferencji
W dniu 15 czerwca 2012 roku w auli Urzędu
Marszałkowskiego w Rzeszowie odbyła się konferencja
zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy pn. „Wsparcie
PO KL dla szkolnictwa zawodowego”. Na konferencję
zaproszono starostów i przedstawicieli organów prowadzących szkoły zawodowe zakwalifikowane do udziału
w projekcie pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, a także
przedstawicieli nadzoru pedagogicznego i mediów regionalnych.
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W spotkaniu uczestniczyła wicemarszałek Anna
Kowalska, która od samego początku patronuje projektowi
nakierowanemu na wsparcie dla szkół zawodowych.- Dziękuję
wam, że przyjęliście ofertę Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
choć wiemy, że będzie ona od wszystkich wymagała ciężkiej
pracy i zaangażowania. Cieszy mnie również to, że podjęliście
wyzwanie, by zmienić na lepsze szkolnictwo zawodowe,
b o w i e m t y l ko w t a k i s p o s ó b m o ż e my za d b a ć
o przyszłość młodych ludzi na rynku pracy – podkreśliła Anna
Kowalska. W dalszej części swojego wystąpienia zwróciła
uwagę na to, że szkoły zawodowe oczekują dalszego wsparcia
dzięki, któremu uzupełnią wieloletnie zaniedbania, dlatego
Samorząd Województwa Podkarpackiego zdecydował, że
środki pozostałe do wykorzystania w ramach Działania 9.2 PO
KL zostaną w całości wykorzystane na rzecz szkolnictwa
zawodowego w pierwszym projekcie systemowym, a więc
takim, w którym dofinansowanie jest gwarantowane
niezależnie od wyników procedury konkursowej i do którego
przystąpić może każdy organ prowadzący.
Spotkanie było również okazją do skierowania uwagi
zaproszonych gości na problemy absolwentów na rynku
pracy, które w oparciu o wyniki badań własnych Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy szczegółowo
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zaprezentował Marcin Dygoń. Ponadto wszyscy uczestnicy
konferencji otrzymali bezpłatną publikację pt. Absolwenci
a zatrudnienie, która opracowana została jako pomoc
w tworzeniu scenariuszy zajęć dla dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców i doradców zawodowych pracujących z młodzieżą.
Założenia, cele oraz stan przygotowań do realizacji
projektu systemowego omówił Tadeusz Gospodarczyk,
wicedyrektor ds. Rynku Pracy. - Jesteśmy dobrze
przygotowani do prowadzenia projektu. Nad jego realizacją
będzie czuwał zespół ludzi zaangażowanych, ale też pełnych
pasji i przekonanych o słuszności realizacji takiego wyzwania.
W projekcie szczególny nacisk położyliśmy na naukę zawodu
w praktyce. Realizacja tego projektu pomoże szkołom
zawodowym w tworzeniu swojej „marki” – szkół będących
atrakcyjnym wariantem przyszłej edukacji absolwentów
gimnazjów, zgodnie z hasłem wdrażanej reformy – szkoła
zawodowa szkołą pozytywnego wyboru - wyjaśniał wicedyrektor. Ponadto poinformował zebranych o skali przedsięwzięcia: programy rozwojowe we współpracy z przedsiębiorcami wdroży 90 szkół średnich (technika) i 70 zasadniczych szkół zawodowych spośród 265 szkół zawodowych
z Podkarpacia. Szkoły te kształcą na 98 różnych kierunkach
nauczania, a w szkołach objętych wsparciem uczy się 40 539
uczniów. Na doposażenie placówek kształcenia zawodowego
w nowoczesny sprzęt i środki dydaktyczne zaplanowano
kwotę 17 milionów PLN.

Fot. Archiwum WUP Rzeszów.

Fot. Archiwum WUP Rzeszów.

Konferencję z przedstawicielami lokalnych samorządów otworzył dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie, Konrad Fijołek. – Chcielibyśmy w symboliczny
sposób rozpocząć najważniejszą część związaną z realizacją
tego trudnego projektu. Projektu, który wymaga od nas
wszystkich zaangażowania i ogromnego wysiłku. Choć dziś
stoimy na początku tego zadnia to wierzę, że poprzez wspólne
działanie uda nam się odpowiednio przygotować młodych
ludzi do wejścia na rynek pracy – zaznaczył dyrektor.
Dodatkowo przedstawił zebranym informację o stanie
wdrażania komponentu regionalnego PO KL na Podkarpaciu
charakteryzując aktywność poszczególnych powiatów w tym
zakresie.

Najważniejszym elementem konferencji było uroczyste podpisanie umów partnerskich z 30 przedstawicielami
organów prowadzących szkoły zawodowe. Wartość wszystkich umów to 75 milionów PLN. Zdecydowana większość
środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego,
15% to wkład budżetu państwa i wkłady własne organów
prowadzących szkoły objęte wsparciem.
Małgorzata Kawalec

TERAZ BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ PODWYŻSZANIA KOMPETENCJI
OSÓB DOROSŁYCH W ZAKRESIE ICT I ZNAJOMOŚCI
JĘZYKÓW OBCYCH
Zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na projekty wspierające podwyższanie kompetencji osób dorosłych
w zakresie ICT i znajomości języków obcych w województwie podkarpackim informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,
zgodnie z Planem Działania na rok 2012, planuje ogłosić w IV kwartale br. jeden konkurs na dofinansowanie tego typu projektów
w Poddziałaniu 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych PO KL. Szacunkowa pula
środków na konkurs, wynosi około 15 mln PLN.
Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów
(SzOP) PO KL 2007-2013 w ramach konkursu można będzie
składać projekty obejmujące swym zakresem szkolenia i kursy
skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są
zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem
umiejętności i kompetencji w następujących obszarach:
- umiejętności ICT,
- znajomości języków obcych, przy czym organizacja
przedmiotowych kursów i/lub szkoleń powinna
obejmować moduły 60-godzinne (lub ich wielokrotność)
oraz nauka powinna przebiegać w grupach liczących nie
więcej niż 12 uczestników.

zatem wskazanie w treści wniosku, iż zakres zaplanowanych
szkoleń bądź kursów jest co najmniej równoważny z zakresem
kompetencji przewidzianych na różnych poziomach ECDL.

Ponadto należy podkreślić, iż z treści zapisów SzOP nie
wynika standaryzacja usług świadczonych w ramach Poddziałania
9.6.2 PO KL, a tym samym obowiązek realizacji projektów PO KL
wyłącznie w oparciu o stawki jednostkowe. Możliwa jest zatem
realizacja szkoleń w zakresie innym, niż wynikający z zapisów
załączników nr 2 i 3 do Wytycznych w zakresie kwalifikowania
wydatków w ramach PO KL (a więc kosztów niewystandaryzowanych). Przykładowo możliwa jest realizacja szkoleń z języka
hiszpańskiego, ale w wymiarze 60 godzin w grupie liczącej do
12 uczestników lub szkoleń komputerowych prowadzących do
nabycia kompetencji równoważnych standardom przyjętym dla
ECDL CAD (dla których nie określono stawek jednostkowych).
W takim wypadku, wydatkowane w ramach projektu środki
związane z realizacją ww. szkolenia rozliczone są na podstawie
rzeczywiście poniesionych kosztów lub kwot ryczałtowych
(w przypadkach wynikających z Wytycznych).
W obszarze umiejętności ICT szkolenia o tematyce
komputerowej, stanowiące zakres wsparcia udzielanego w ramach Poddziałania 9.6.2 prowadzą do uzyskania kompetencji
w zakresie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – Europen Computer Driving Licence (ECDL) poziom Start
oraz Core. Tym samym wyznacznikiem dla prawidłowo
zrealizowanego projektu nie będzie wyłącznie ukończenie przez
jego uczestników zaproponowanych przez projektodawcę szkoleń
bądź kursów, ale formalne uznanie realnie zdobytych w trakcie ich
trwania kompetencji. Formalne potwierdzenie osiągniętych
kompetencji polega na wydaniu przez uprawnioną instytucję
(organizatora szkolenia) odpowiedniego dokumentu (certyfikatu)
po dokonaniu oceny osiągniętych efektów uczenia się i stwierdzeniu, że odpowiadają one standardom określonym dla zakresu
przeprowadzonego szkolenia. Przywołany wyżej ECDL odnosi się
do minimalnego poziomu kompetencji, który powinny osiągnąć
osoby objęte wsparciem w ramach projektu. Nie oznacza to
jednak, że w ramach projektu kwalifikowalne będą tylko szkolenia,
które zakończą się wydaniem certyfikatu ECDL. Najważniejsze jest

W obszarze znajomości języków obcych zgodnie z treścią
kryterium przyjętego dla planowanego konkursu w ramach
Poddziałania 9.6.2 szkolenia i kursy językowe musza kończyć się
uzyskaniem przez uczestników projektu, w okresie jego realizacji
certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu
biegłości językowej. Europejski System Opisu Kształcenia
Językowego określa i definiuje 6 poziomów znajomości języków
(A1, A2, B1, B2, C1, C2). Tym samym beneficjent może zaplanować
w ramach projektu realizację form potwierdzenia zdobytych
podczas szkoleń kompetencji językowych na jednym z 6 poziomów. Weryfikacja poziomu osiągniętych umiejętności
językowych nie musi mieć formy egzaminu zewnętrznego,
przeprowadzonego przez certyfikowane instytucje. Kryterium
dopuszcza możliwość wyboru przez beneficjentów formy
weryfikacji osiągniętych kompetencji językowych, pod
warunkiem, że gwarantuje ona bezstronną ocenę uczestników
projektu (zatrudnienie zewnętrznych egzaminatorów, kodowanie
arkuszy itp.). Pełen poziom kompetencji językowych oznacza cały
poziom A (podstawowy), B (samodzielności) lub C (biegłości).
W związku z powyższym osoby objęte wsparciem w ramach
projektu, w zależności od posiadanych kompetencji językowych,
w efekcie realizacji działań projektowych muszą obligatoryjnie
osiągnąć pełen poziom kompetencji językowych, o którym mowa
powyżej. Przekładając to na grunt praktyczny oznacza to, że osoby
o umiejętnościach językowych na poziomie B1 w wyniku realizacji
projektu powinny ukończyć poziom B2, co umożliwi im osiągnięcie
pełnego poziomu kompetencji językowych. Jeżeli natomiast
uczestnik projektu przed rozpoczęciem szkoleń językowych ma
ukończony cały poziom A, to powinien w ramach projektu
osiągnąć cały poziom B (B1 i B2). Niemniej jednak, należy
podkreślić, iż wspomniane wcześniej kryterium dostępu dla
planowanego konkursu w ramach Poddziałania 9.6.2 wskazuje, że
co najmniej 70% osób korzystających z ww. form wsparcia musi
osiągnąć pełen poziom kompetencji, a więc A, B lub C.
Rafał Fejkiel
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EDUKACJA WOBEC RYNKU PRACY, REALIA – MOŻLIWOŚCI
– PERSPEKTYWY
12 lipca 2012 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Pan Paweł Orłowski podpisał dokument Zasady
pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych
w ramach Poddziałania 9.6.3 PO KL. Dokument ten stanowi część Systemu realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i określa
główne zasady realizacji usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego (brokeringu edukacyjnego), które zostały wprowadzone do
Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach w wyniku przeglądu śródokresowego Programu Kapitał Ludzki.
Broker edukacyjny jest pośrednikiem miedzy klientem,
a rynkiem szkoleniowym, który dobierać ma kierunek, rodzaj,
poziom szkolenia oraz konfrontować je z potrzebami rynku,
uwzględniając przy tym możliwości psychofizyczne i ekonomiczne
klienta.

PO KL wsparciem w ramach Poddziałania 9.6.3 muszą zostać
objęte osoby dorosłe w wieku 18-64 lat. Do wsparcia kwalifikują
się również osoby w wieku powyżej 64 roku życia, o ile osoby te
zadeklarują gotowość i zamiar podjęcia zatrudnienia po
zakończeniu udziału w projekcie.

Jaka jest zatem różnica między brokerem edukacyjnym a doradcą
zawodowym?
Doradca zawodowy określa wyłącznie predyspozycje zawodowe
i wskazuje ogólny kierunek kształcenia. Broker edukacyjny
gromadzi i aktualizuje informacje o rynku edukacyjnym oraz bada
predyspozycje osobowościowe i zawodowe klienta. Broker nie
tylko ma udzielać konsultacji, ale również śledzić drogę rozwojową
swojego klienta, wspierać go i motywować w podejmowaniu
nowych wyzwań edukacyjno – zawodowych.

Standard usługi doradztwa edukacyjno-szkoleniowego
Zadania i czynności brokera edukacyjnego można podzielić na trzy
zasadnicze obszary: współpracy z klientem indywidualnym,
współpracy z klientem grupowym oraz współpracy
z instytucjami szkoleniowymi. Broker powinien posiadać
odpowiednią wiedzę nie tylko w zakresie zasad postępowania
podczas kontaktu z klientem, metod prowadzenia indywidualnego doradztwa, ale również wiedzę o zjawiskach
zachodzących na rynku pracy. Pożądane umiejętności:
nawiązywania kontaktu z klientem, motywowania klienta do
współpracy w rozwiązywaniu problemów, prowadzenia rozmowy
doradczej, tworzenia z klientem planu działania oraz gromadzenia
i wykorzystywania informacji dotyczących możliwości kształcenia.
Broker edukacyjny zobowiązany jest do przekazywania klientom
informacji z zachowaniem najwyższej staranności oraz
z uwzględnieniem najlepszej znajomości danego tematu i potrzeb
klienta. Broker ma obowiązek stałego uaktualniania swojej wiedzy
o dostępnych ofertach edukacyjnych. Każdy klient korzystający
z usług doradczych powinien mieć zapewnione wszelkie warunki
dyskrecji, bezpieczeństwa oraz poufności przekazywanych
informacji.

Zakres wsparcia
Usługi doradztwa edukacyjnego realizowane są w ramach
Poddziałania 9.6.3 Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie
diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia
swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zakres wsparcia obejmuje diagnozę
potrzeb edukacyjnych osób dorosłych nieuczestniczących
aktywnie w kształceniu ustawicznym i napotykających bariery
w dostępie do kształcenia oraz pomoc w wyborze odpowiedniej
oferty kształcenia. Celem realizacji usług doradztwa edukacyjnego
jest poprawa dostępu osób dorosłych do usług edukacji formalnej
i pozaformalnej m.in. poprzez prowadzenie diagnozy potrzeb
i oczekiwań osób dorosłych (w szczególności z grup napotykających bariery w dostępie do kształcenia) w kontekście
istniejących możliwości na rynku edukacyjnym oraz dostarczenie
informacji i doradztwa w zakresie wyboru odpowiedniej ścieżki
kształcenia. Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów
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Założenia merytoryczne i finansowe
Rozwiązanie będzie wprowadzone pilotażowo i realizowane
jedynie w ograniczonym zakresie, co pozwoli na dokonanie oceny
skuteczności podejmowanych działań pod kątem wykorzystania
i upowszechnienia wypracowanych rezultatów w okresie
programowania 2014-2020. Projekt przewidziany jest do realizacji
w trybie konkursowym, na obszarze dwóch powiatów z każdego
województwa. W województwie podkarpackim będzie to powiat
miasta Rzeszów oraz powiat sanocki. Czynnikami mającymi wpływ
na wybór powiatów do realizacji był stopień urbanizacji
w przypadku powiatu miasta Rzeszowa był stopień urbanizacji
natomiast w przypadku powiatu sanockiego – liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie powiatu na
podstawie liczby podmiotów wpisanych do rejestru REGON na
10 tys. ludności. Ogłoszenie konkursu zaplanowane jest
w III kwartale 2012 r. zaś alokacja na konkurs wynosi 2 mln PLN.
Ewelina Gagat

INNOWACYJNY MODEL UTRZYMANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
PODKARPACKICH NAUCZYCIELI GIMNAZJÓW W WIEKU 50+
- PROJEKT INNOWACYJNY
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki/ Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki/ Działanie 8.1 Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie realizowany jest projekt innowacyjny testujący pt. „Innowacyjny model utrzymania aktywności
zawodowej podkarpackich nauczycieli gimnazjów w wieku 50+". Realizatorem projektu jest firma BD Center Sp. z o.o.
Celem projektu jest skuteczne utrzymanie aktywności
zawodowej nauczycieli powyżej 50 roku życia (50+)
zatrudnionych w gimnazjach na terenie województwa
podkarpackiego za pomocą innowacyjnego modelu rozwiązań
opracowanych, upowszechnionych i wdrożonych w środowisku
dydaktycznym województwa podkarpackiego.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2012 do 31.12.2013.
O innowacyjności Projektu decyduje wykorzystanie
zespołu nowych narzędzi wsparcia dla dyrektorów gimnazjów
w rozwiązywaniu problemów związanych z szybką dezaktywizacją
zawodową nauczycieli gimnazjów 50+, m.in. w zakresie braku
odpowiedniego przygotowania do zarządzania wiekiem
w gimnazjach i narzędzi do tego służących, a także wiedzy
i umiejętności z zakresu motywowania 50+.
W ramach projektu przewiduje się opracowanie
profesjonalnego i efektywnego narzędzia wspierającego
dyrektorów w procesie zarządzania wiekiem w podkarpackich
gimnazjach w celu utrzymania aktywności zawodowej nauczycieli
gimnazjów 50+. Narzędzia rozwoju zawodowego umożliwią
podniesienie kompetencji ICT oraz kompetencji psychospołecznych w oparciu o innowacyjną metodę szkoleniową
wykorzystującą diagnozę luk kompetencyjnych. Będą dostosowane technicznie do możliwości grupy docelowej, co zapewni
jej ciągły rozwój. Należy podkreślić również, iż korzystanie
z narzędzi nie wymaga specjalistycznego sprzętu, nie obciąża też
finansowo użytkowników i nie koliduje z ich obowiązkami
zawodowymi, czy rodzinnymi. Narzędzia dostępne będą bowiem
za pomocą platformy w dogodnym dla nich czasie, np. podczas
okienek między lekcjami i miejscu - domu, szkole.
Innowacyjność produktu finalnego Wnioskodawcy
przejawiać się będzie w grupie docelowej, problemie oraz formie
wsparcia.
· Biorąc pod uwagę wymiar grupy docelowej - Odbiorcami
projektu będą nauczyciele powyżej 50 roku życia zatrudnieni
w gimnazjach na terenie województwa podkarpackiego.
Użytkownikami będą natomiast dyrektorzy gimnazjów (siedziba
gimnazjum na terenie woj. podkarpackiego), w których są
zatrudnieni nauczyciele 50+.
· Innowacyjność w wymiarze problemu będzie przejawiała się
w zapobieganiu i przeciwdziałaniu niskiej aktywności zawodowej
nauczycieli gimnazjów 50+, poprzez zapewnienie dostępu do
kompleksowej, skutecznej oferty szkoleniowej, dopasowanej do
ich indywidualnych potrzeb, bazującej na pomiarze kompetencji,
umożliwiającej przełamanie bariery w postaci przepaści
pokoleniowej pomiędzy nauczycielem gimnazjum 50+, a uczniem.
· Natomiast w zakresie wymiaru formy wsparcia zostanie
wypracowany innowacyjny model wspierający wydłużenie
aktywności zawodowej nauczycieli gimnazjów 50+ w oparciu
o narzędzia:
- wspierające dyrektorów w zarządzaniu wiekiem w gimnazjach,
- podnoszące kompetencje ICT i psychospołeczne nauczycieli 50+,

- intensyfikujące mentoring wśród nauczycieli gimnazjów,
skutkujący wyższą jakością kształcenia oraz zwiększeniem
aktywności zawodowej nauczycieli 50+.
Głównym produktem projektu i jednocześnie
podstawowym przedmiotem upowszechnienia oraz wdrażania,
będzie model utrzymania aktywności zawodowej nauczycieli
gimnazjów powyżej 50 roku życia. Na całość modelu będą składać
się:
· Dyrektywy do opracowania Strategii Zarządzania wiekiem
w gimnazjach - wytyczne służące do zaplanowania i wdrożenia
systemu zarządzania wiekiem w gimnazjach.
· Poradnik dla dyrektorów gimnazjów – standardy postępowania
z nauczycielami gimnazjów 50+.
· Poradnik dla nauczycieli 50+ - kompleksowe opracowanie
motywujące do utrzymania aktywności zawodowej.
· Platforma internetowa zawierająca kursy DL dla nauczycieli
gimnazjów 50+: narzędzia służące do badania poziomu 7
kompetencji ICT i 7 kompetencji psychospołecznych nauczycieli
g i m n a z j ó w 5 0 + ( w fo r m i e a u t o rs k i e g o p ro g ra m u
komputerowego). Szkolenia zawierać będą materiały do
pobrania, ćwiczenia otwarte, gry edukacyjne, ćwiczenia
sprawdzające po określonej partii materiałów, egzaminy. Oprócz
tego nauczyciele będą korzystać z:
- forum eksperckiego umożliwiającego zdalne konsultacje za
pomocą: wideokonferencji, forum, czatu;
- e-doradcy (elementy sztucznej inteligencji: generowanie
podpowiedzi uczestników kursu, automatyzacje odpowiedzi),
- sondy – sprawdzającej szybko opinie użytkowników.
· Otwarta baza materiałów szkoleniowych tworzonych przez
nauczycieli młodszych.
· Podręcznik Użytkownika platformy.
W realizowanym projekcie proces wdrażania modelu
angażuje dyrektorów gimnazjów w problemy podwładnych 50+
i wyposaża ich w wiedzę oraz narzędzia podnoszące jakość
zarządzania wiekiem, jakość rozwoju zawodowego w placówkach
oświaty, intensyfikuje proces mentoringu wśród nauczycieli 50+.
Założone wsparcie ma na celu wydłużyć ich aktywność zawodową
poprzez zapewnienie odpowiednio dopasowanej do grupy
docelowej ścieżki doskonalenia zawodowego, a także zapewnić
specjalistyczną wiedzę, jak również aktywniejszą współpracę
z młodszymi kolegami.
Elementy zaproponowanego w ramach projektu
modelu, a zwłaszcza narzędzie diagnozujące braki kompetencji
oraz szkolenia, wymagające kontaktów społecznych z wykorzystaniem narzędzi komunikacji internetowej pomogą
nauczycielom 50+ wykorzystać nowoczesne technologie w poprawie jakości kształcenia, uatrakcyjnić zajęcia, jak również w znalezieniu wspólnego języka z uczniami. Przewidywana skuteczność
modelu i jego opracowanie techniczne - upowszechnią ideę
kształcenia przez całe życie oraz mentoringu, sprzyjając
jednocześnie wydłużaniu aktywności zawodowej.
Agnieszka Rożek
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TWORZENIE ARCHITEKTURY WŁASNEGO ŚRODOWISKA PRACY
- INNOWACYJNY MODEL AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ
OSÓB DO 25 ROKU ŻYCIA - PROJEKT INNOWACYJNY
W maju 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podpisał kolejną umowę o dofinansowanie realizacji projektu innowacyjnego
w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich PO KL z firmą Ecorys Polska sp. z o.o. Projekt „Tworzenie architektury
własnego środowiska pracy – innowacyjny model aktywizacji społeczno – zawodowej osób do 25 roku życia” realizowany jest od
01.05.2012 r.
Jego celem jest wzrost zatrudnialności, tj. zdolności do
wszystkie instytucje rynku pracy z województwa oraz ich
poszukiwania, podjęcia oraz utrzymania zatrudnienia nieprapracownicy.
cujących osób do 25 roku życia z województwa podkarpackiego.
Cel ma zostać osiągnięty do maja 2014 r. poprzez wypracowanie,
przetestowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu świadczenia
usług w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej osób
młodych. W ramach projektu opracowana zostanie m.in.
publikacja opisująca proces przygotowania i wdrożenia modelu
zawierająca schemat funkcjonowania Modelarni Przestrzeni
Pracy (MPP), która będzie miejscem pracy wyposażonym
w stanowiska biurowe umożliwiające zorganizowanie pracy
osobom, których nie stać na wynajęcie własnego biura. MPP
będzie działać na zasadzie coworkingu, czyli będzie łączyć
przestrzeń aktywizacji społeczno – zawodowej z przestrzenią
doświadczenia zawodowego. Opracowana zostanie platforma IT
zawierająca bazę aukcji zleceń, umożliwiająca jej użytkownikom
(osobom młodym) zamieszczenie oferty świadczonych usług
a potencjalnemu pracodawcy zlecenie wykonania pracy. Na
Aktualnie trwa pierwsza faza realizacji projektu.
platformie umieszczone zostaną video CV uczestników projektu
Prowadzona jest pogłębiona diagnoza i analiza problemu
(z grupy odbiorców). Pracodawca również będzie mieć możliwość
wysokiego bezrobocia wśród osób młodych w województwie
umieszczenia takiej wizytówki na Platformie.
podkarpackim. Ma ona umożliwić dokładne dostosowanie
W skład produktu finalnego wejdą również rekomenkształtu produktu finalnego do potrzeb i problemów grup
dacje dla osób pracujących z osobami młodymi w zakresie ich
docelowych, do których skierowany jest projekt „Tworzenie
aktywizacji społeczno – zawodowej, takich jak doradcy zawodowi,
architektury własnego środowiska pracy – innowacyjny model
pośrednicy pracy, psycholodzy czy też trenerzy. Rekomendacje
aktywizacji społeczno – zawodowej osób do 25 roku życia”.
dostosowane będą do potrzeb osób młodych (do 25 roku życia)
Pierwsza faza projektu zakończy się z końcem roku 2012.
i niepracujących (bezrobotnych, biernych społecznie i zawoPoczątkiem 2013 roku Beneficjent złoży opracowaną strategię
dowo). Uwzględniać będą one styl życia, aktualne tendenwdrażania realizowanego projektu innowacyjnego wraz z wstępcje/trendy oraz propozycje ścieżek wsparcia w zakresie tworzenia
ną wersją produktu finalnego.
planu kariery. Pakiet szkoleń „Kreator kariery” dla pracowników
Pierwszy z projektów innowacyjnych („Innowacyjny
instytucji rynku pracy wraz z programem szkoleń również będzie
model obsługi osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 50+
częścią produktu finalnego.
przez podkarpackie Instytucje Rynku Pracy”) realizowany w raProjekt skierowany jest do dwóch grup: odbiorców
mach Priorytetu VI PO KL przez firmę BD Center Sp. z o.o. znajduje
i użytkowników. Grupę odbiorców stanowią osoby do 25 roku
się w fazie testowania produktu finalnego.
życia pozostające bez zatrudnienia z województwa
W marcu 2012 r. Regionalna Sieć Tematyczna
podkarpackiego. Są to osoby bezrobotne, osoby bierne
Województwa Podkarpackiego zarekomendowała warunkową
społecznie i zawodowo, które nie pracują, nie uczą się, są
akceptację strategii wdrażania projektu „Innowacyjny model
zagrożone wykluczeniem z rynku pracy i społecznym. W wymiarze
obsługi osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 50+ przez
testowania w projekcie weźmie udział 30 osób, w wymiarze
podkarpackie Instytucje Rynku Pracy”. Po dokonanych przez
docelowym projekt jest skierowany do 5000 osób do 25 roku życia
Beneficjenta (BD Center Sp. z o.o.) zmianach w strategii
niepracujących zamieszkujących województwo podkarpackie.
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w kwietniu 2012 r. podjął
Grupę użytkowników stanowią publiczne i niepubliczne instytucje
decyzję o akceptacji złożonej strategii wdrażania w/w projektu
rynku pracy w województwie podkarpackim oraz ich pracownicy
innowacyjnego, po czym Beneficjent rozpoczął testowanie
(doradcy zawodowi, pośrednicy pracy). W wymiarze testowania
opracowanego produktu finalnego. Po zakończeniu fazy
udział wezmą dwie publicznie i jedna niepubliczna instytucja
testowania Beneficjent zobowiązany jest do złożenia ostatecznej
rynku pracy (łącznie 9 pracowników). W wymiarze
wersji produktu finalnego do Regionalnej Sieci Tematycznej
upowszechniania i włączania projekt obejmie co najmniej
Województwa Podkarpackiego w celu jego walidowania.
20 instytucji rynku pracy z województwa podkarpackiego
(60 pracowników). Natomiast w wymiarze docelowym są to
Magdalena Bargiel
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PIKNIK OPERATYWNYCH I KAPITALNYCH LUDZI
NA PODKARPACIU
16 września 2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zorganizował w Parku Jedności Polonii z Macierzą w Rzeszowie imprezę
plenerową pt. Piknik Operatywnych i Kapitalnych Ludzi na Podkarpaciu.
Celem imprezy była promocja Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki – wdrażanego na Podkarpaciu w latach 2007-2013
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, przybliżenie
wszystkim mieszkańcom Podkarpacia jego założeń oraz
zachęcenie ich do wzięcia udziału w różnego rodzaju projektach
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, które są
w trakcie realizacji.
Na imprezę zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy
Podkarpacia poprzez ogłoszenia radiowe, prasowe, internetowe
i plakaty oraz zapowiedź telewizyjną. Przedsięwzięcie cieszyło się
dużym zainteresowaniem, a na wszystkich, którzy przybyli na
imprezę czekały liczne atrakcje i konkursy.

·
·
·
·
·
·
·

pokaz tańca – Klub tańca Dżet Rzeszów – Boguchwała
oraz Break Dance Tyczyn,
pokaz walki karate – Klub Sportów Walki SYSTEM,
recital zespołu Yank Shippers,
pokaz akrobatyczny w wykonaniu Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”,
recital uczestników programu Must be the Music –
Krzysztofa i Pawła Delikatów,
pokaz trialu rowerowego w wykonaniu Krystiana Herby,
pokaz sekcji rolkarskiej – Szkółka Rolkarska Wodzu.

Gwiazdą wieczoru był Michał Szpak – uczestnik
programu X Factor, który podczas swojego koncertu porwał
uczestników imprezy do tańca.
Przez cały czas trwania imprezy organizowane były liczne
konkursy, w tym związane z tematyką EFS i PO KL, w których mogły
brać udział zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli.
Ze sceny wypowiadały się osoby – projektodawcy, którzy
dzięki PO KL realizują bądź realizować będą projekty
umożliwiające mieszkańcom Podkarpacia podniesienie swoich
kwalifikacji zawodowych.

Konrad Fijołek – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
Na terenie Parku została zorganizowana strefa
wystawiennicza imprezy, na której projektodawcy prezentowali
swoje projekty oraz zachęcali uczestników imprezy do korzystania
z form wsparcia przewidzianych w ramach realizowanych
projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego. Nie zabrakło też stoisk z wyrobami regionalnymi tj.
jadło regionalne i rękodzieło artystyczne. Dużą liczbą
odwiedzających cieszyły się Punkty Informacyjne Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki i ROEFS oraz Głównego Punktu
Informacyjnego Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego, w których pracownicy udzielali wyjaśnień i informacji
na temat wdrażanych programów unijnych na Podkarpaciu.
Obok strefy wystawienniczej rozmieszczona została
strefa zabaw dla dzieci oraz strefa artystyczna. W strefie zabaw dla
dzieci przewidziane zostały takie atrakcje jak: konkursy związane
z PO KL i EFS, bramka celnościowa, basen z kulkami i zjeżdżalnia.
Najmłodsze dzieci chętnie skorzystały z możliwości pomalowania
twarzy, puszczania baniek mydlanych jak również udzielały się
podczas układania puzzli i klocków.
W trakcie trwania imprezy odbyły się liczne wystąpienia
artystyczne wykonawców i zespołów z Podkarpacia tj.
·
pokaz Fire Show w wykonaniu uczestnika Mam Talent
Tomasza Piotrowskiego,

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
Dyrektor WUP dokonał uroczystego otwarcia imprezy, a
także uczestniczył w rozmowach z mieszkańcami regionu
zachęcając ich do udziału w projektach dofinansowanych z EFS.
Impreza dzięki urokliwemu parkowi i różnorodnym atrakcjom
spotkała się z dużym zainteresowaniem i uznaniem mieszkańców,
którym umożliwiono bezpośredni kontakt i uzyskanie informacji
od projektodawców ruszających z nowymi projektami w ramach
komponentu PO KL.
Impreza była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Klub Sportów Walki SYSTEM

Stoiska wystawiennicze beneficjentów
realizujących projekty PO KL

Atrakcje dla najmłodszych uczestników Pikniku

Krystian Herba

Michał Szpak

Konkursy dot. EFS i PO KL dla uczestników Pikniku

