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Bezzwrotne dotacje dla bezrobotnych
Podnoszenie kwalifikacji podkarpackich pracowników
Innowacje na Podkarpaciu

Zbliżający się koniec roku to dla
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
szczególne nasilenie i intensyfikacja prac
związanych z kontraktacją umów, zawieranych po dokonaniu wyboru projektów
i ogłaszanych konkursach (których sporą ilość
zainicjowaliśmy w okresie II i III kwartału br.),
rozliczaniem wniosków o płatność,
zamykaniem projektów które zakończyły
swoją realizację. Wzmożona realizacja zadań
w 2012 r. roku wynikająca także z faktu, że
nieuchronnie zbliża się zakończenie całego
Programu Kapitał Ludzki, a wraz z nim
wsparcie finansowe środków europejskich – wymuszały
koncentrację działań – tak, aby mądrze i w jak największej skali
wykorzystać w regionie pozostałe jeszcze środki EFS. Realizacja
zadań zbiegła się przy tym z wieloma kontrolami zewnętrznymi,
które weryfikowały prawidłowość systemu wdrażania PO KL,
właściwego i zgodnego z przepisami prawa wydatkowania
środków publicznych, dokonywania oceny efektów PO KL. Jako
nieliczne spośród IP doświadczyliśmy poza kontrolą UKS, audytem
zewnętrznym także kontroli Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego, który skrupulatnie weryfikował wybrane
obszary realizacji PO KL przy wykorzystaniu środków z Pomocy
Technicznej. Rok 2012 należy do jednych z najbardziej
„dynamicznych", działo się w nim bowiem bardzo wiele, obfitował
w różnorodne przedsięwzięcia i podejmowane przez nas
inicjatywy na rzecz projektodawców i beneficjentów komponentu

regionalnego PO KL, nowe rozwiązania na
rzecz doskonalenia komunikacji z naszymi
partnerami społecznymi i zawodowymi,
realizację nowatorskich rozwiązań na rzecz
aktywizacji społeczno-zawodowej organizacji pozarządowych, instytucji które nie
angażowały się wcześniej w działania
projektowe (pilotażowy program Lider ds.
osób niepełnosprawnych i Lider ds. osób
50+). Organizowaliśmy konferencje, dni
otwarte, indywidualne konsultacje, imprezę
plenerową dla mieszkańców regionu
z udziałem beneficjentów, którzy prezentowali swoje projekty. Choć był to wyjątkowo trudny rok mamy wiele satysfakcji z naszej pracy bo widoczne już efekty
wdrażania PO KL w naszym regionie (takie chociażby jak ponad
10 tys. nowopowstałych dzięki dotacjom z EFS podmiotów
gospodarczych, czy najwyższy w kraju wskaźnik dot. wsparcia 470
placówek wychowania przedszkolnego) – zachęcają do dalszej,
równie intensywnej pracy w kolejnych latach. Zachęcam Państwa
do lektury Biuletynu i zapoznania się z niektórymi aspektami dot.
wdrażanego Programu - dziękując przy tej okazji za współpracę
z WUP, która mam nadzieję nadal będzie podejmowana, zwłaszcza
w zakresie przygotowywania potrzebnych regionowi projektów
pozytywne wpływających na sytuację społeczno-zawodową
mieszkańców Podkarpacia.
Konrad Fijołek
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
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PLANY DZIAŁANIA

PLANY DZIAŁANIA PO KL – MOŻLIWOŚCI APLIKOWANIA
O ŚRODKI W 2013 ROKU
W 2013 roku w ramach Priorytetów VI – IX PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie planuje ogłosić 12 konkursów, których
zestawienie obrazuje poniższy harmonogram.

Harmonogram ogłaszania konkursów w 2013 r.

1

konkurs planowany do ogłoszenia w sytuacji zwiększenia przez IZ puli środków możliwych do zakontraktowania w ramach
Priorytetu VIII.
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PLANY DZIAŁANIA

Ważną kategorią w planowanych działaniach
stanowić będą konkursy na projekty realizowane z udziałem
partnerów zagranicznych tzw. projekty współpracy
ponadnarodowej.
W ramach Priorytetu VI Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie
osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku
pracy projekt współpracy ponadnarodowej wdrażany w trybie konkursowym zakłada realizację następujących typów
operacji: identyfikacja potrzeb osób pozostających bez
zatrudnienia; organizacja warsztatów, szkoleń z zakresu
aktywnego poszukiwania oraz nabywania kompetencji
kluczowych; wsparcie psychologiczno-doradcze osób
wchodzących i powracających na rynek pracy; realizacja
programów aktywizacji zawodowej; wspieranie inicjatyw na
rzecz podnoszenia mobilności regionalnej i międzyregionalnej
osób pozostających bez zatrudnienia.
Z treści PD na 2013 r. wynika, iż dla Priorytetu VII
Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym zaplanowano konkurs
na projekty współpracy ponadnarodowej wdrażany w trybie
konkursowym przewiduje następujące typy operacji: wsparcie
dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji
społecznej młodzieży (np. świetlice środowiskowe) oraz
rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej.
W ramach projektu współpracy ponadnarodowej
wdrażanego w trybie konkursowym w zakresie Priorytetu VIII
Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji
zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw realizowane
będą następujące typy operacji: ogólne i specjalistyczne
szkolenia i/lub doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr
zarządzających i pracowników mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw oraz doradztwo dla mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw.
Projekt współpracy ponadnarodowej wdrażany w trybie konkursowym zaplanowany w ramach Priorytetu IX
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych przewiduje
następujące typy operacji: programy rozwojowe szkół
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i placówek prowadzących kształcenie ogólne w szczególności
obejmujące: dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze
oraz specjalistyczne, doradztwo i opiekę pedagogiczno –
psychologiczną, programy skierowane do dzieci i młodzieży,
dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój
kompetencji kluczowych, rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem
edukacyjno – zawodowym, wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania, wdrażanie programów
i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową.
Wspólne kryteria dostępu dla ww. projektów
współpracy ponadnarodowej to:
• Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru
woj. podkarpackiego.
• Biuro projektu w okresie realizacji projektu znajduje się na
terenie Podkarpacia.
• Termin realizacji projektu nie może wykroczyć poza
30.06.2015 r.

Obligatoryjnie dla Priorytetu VI, VII i VIII wskazano
również jako kryterium dostępu to, iż projekt zakłada co
najmniej adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym
kraju, natomiast w Priorytecie IX wymagany jest wkład własny
w wysokości od 12% do 15% wartości projektu, pochodzący
z budżetu organu prowadzącego szkoły/placówki, której
program rozwojowy realizowany jest w ramach projektu.
Ponadto dla konkursów współpracy ponadnarodowej
Priorytetu VI i VII Projektodawca nie może złożyć więcej niż
dwa wnioski. W ramach Poddziałania 8.1.1 dodatkowo
wskazano jako kryterium dostępu to, iż wsparcie realizowane
w ramach projektu jest zgodne ze zdiagnozowanymi
potrzebami uczestników.
W chwili redagowania tego Biuletynu PD na 2013 r.
dla województwa podkarpackiego wymagają jeszcze
ostatecznej akceptacji Komitetu Monitorującego PO KL oraz
zatwierdzenia, które dokonuje Instytucja Zarządzająca.
Obowiązująca i ostateczna wersja PD na 2013 rok zostanie
zamieszczona na stronie internetowej: www.pokl.wuprzeszow.pl niezwłocznie po dokonanej akceptacji.
Barbara Tupaj-Jucha
Wydział Koordynacji PO KL

DOKUMENTY PROGRAMOWE

Z NOWYM ROKIEM NOWE ZMIANY W SzOP
Kilka lat wdrażania PO KL przyzwyczaiło nas wszystkich do licznych zmian w dokumentach programowych. Tradycyjną datą
wprowadzenia nowych rozwiązań stał się początek nowego roku. Nie inaczej sytuacja zapowiada się wraz z nadejściem 2013 roku.
9 listopada 2012 r. zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie zmian do Szczegółowego Opisu Priorytetów. Proponowane zmiany
wynikają z bieżących doświadczeń we wdrażaniu wsparcia w ramach PO KL. Proponowane, najważniejsze zmiany w SzOP dotyczą
następujących kwestii:

1. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
• Rozszerzenie zakresu wsparcia realizowanego w ramach
programów aktywizacji zawodowej (typ operacji nr 4)
o możliwość finansowania doposażenia i wyposażenia
stanowiska pracy uczestnika projektu wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem.
• Doprecyzowanie zasad realizacji wsparcia adaptacyjnego
dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach
projektu.
• Dodanie nowego instrumentu wsparcia w formie
jednorazowego dodatku relokacyjnego wspierającego
mobilność geograficzną osób do 30 roku życia (dodatek
wypłacany w formie zryczałtowanej w wysokości 5 000 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub
zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia).
2. Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej, 7.1.2 Rozwój
i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra
pomocy rodzinie
Usunięcie asystentów rodzinnych z grupy docelowej, ponieważ
zatrudnienie asystentów stanowi instrument aktywnej
integracji, a nie upowszechnianie pracy socjalnej.
Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy
Dodanie nowego typu operacji: doposażenie stanowiska pracy
dla zatrudnionej osoby niepełnosprawnej.
3. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Uzupełnienie opisu Priorytetu VIII o efekt realizacji dotyczący
objęcia wsparciem 191 tys. pracowników o niskich
kwalifikacjach.
Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie
• Dodanie nowego instrumentu wsparcia w formie
jednorazowego dodatku relokacyjnego wspierającego
mobilność geograficzną osób podejmujących nowe
zatrudnienie poza miejscem stałego zamieszkania (dodatek
wypłacany w formie zryczałtowanej w wysokości 5 000 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub
zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia).
• Doprecyzowanie typu operacji dotyczącego wspierania
zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa i grupy
docelowej, celem zniwelowania rozbieżności interpretacyjnych.
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

• Wprowadzenie poprawki redakcyjnej dot. przypisu
precyzującego definicję jednostek naukowych.
4. Priorytet IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionie
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
• Wprowadzenie nowego typu operacji w ramach Poddziałania 9.1.2 obejmującego realizację staży zawodowych
u pracodawców, skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących kształcenie ogólne.
• Ustalenie na poziomie SzOP jednolitych warunków
odbywania staży u pracodawców.
• Wprowadzenie nowego typu operacji obejmującego
dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół i placówek
oświatowych prowadzących kształcenie ogólne na
poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (z wyłączeniem szkół dla dorosłych)
ukierunkowane na podniesienie kompetencji i wyrównywanie różnic w zakresie znajomości języków obcych
(angielskiego lub francuskiego lub niemieckiego).
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego
• Wprowadzenie w ramach 1 typu operacji (współpraca szkół
i pracodawców) nowego podtypu ukierunkowanego na
przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników,
obejmujących naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy.
• Ustalenie na poziomie SzOP jednolitych warunków
odbywania staży u pracodawców.
• Rezygnacja ze wskazywania, iż programy stażowe mogą być
realizowane w okresie letnim.
• Doprecyzowanie, iż staże zawodowe realizowane są u pracodawców.
Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób
dorosłych w formach szkolnych
• Wyodrębnienie w ramach 1 typu operacji możliwości
realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
• Dodanie w ramach wskaźnika liczby osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach projektu podwskaźnika d) w tym w zakresie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
Należy pamiętać, że są to jedynie propozycje, które
w toku konsultacji mogą jeszcze ulec zmianie. O obowiązujących regulacjach wprowadzonych do Szczegółowego Opisu
Priorytetów z dniem 1 stycznia nie zapomnimy Państwa
poinformować w następnym Biuletynie.
Przemysław Denda
Wydział Koordynacji PO KL
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PROJEKTY PO KL

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOTACJI Z DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE
ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie rozstrzygnął konkursy w ramach Działania 6.2 PO KL, które wyłoniły Beneficjentów
(operatorów wsparcia) mających realizować projekty zakładające kompleksową pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej.
W ramach konkursu nr 20/POKL/6.2/2012 oraz konkursu
nr 21/POKL/6.2/2012 łącznie wyłoniono do realizacji 18
projektów. W każdym z nich uczestnik może otrzymać dotację na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, oraz zostać objęty
wsparciem w postaci szkoleń, doradztwa w zakresie pisania
biznesplanu. Będzie także mógł uzyskać wsparcie pomostowe
(doradcze i finansowe) przez okres do 6 miesięcy od dnia
rozpoczęcia działalności gospodarczej. W ramach projektów
wsparciem będzie objętych 1 336 osób zarejestrowanych jako
bezrobotne. W przypadku projektów wyłonionych w ramach
konkursu nr 21/POKL/6.2/2012 udział będą mogły wziąć osoby
zarejestrowane jako bezrobotne w jednym z powiatowych
urzędów pracy województwa podkarpackiego przez co najmniej
6 miesięcy od dnia ostatniej rejestracji do dnia przystąpienia do
projektu, a w przypadku konkursu nr 20/POKL/6.2/2012 osoby
zarejestrowane jako bezrobotne w jednym z powiatowych
urzędów pracy województwa podkarpackiego należące do jednej
lub kilku grup: osoby do 25 roku życia, osoby powyżej 50 roku
życia, osoby niepełnosprawne. Nadmienić trzeba, że nie każda
z osób, które rozpoczną udział w projekcie otrzyma dotację na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, tylko najlepsze pomysły na
działalność zostaną nagrodzone dofinansowaniem. W ramach
w/w projektów ze wsparcia nie mogą skorzystać osoby, które
posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej,
były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub
prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym
m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową)
w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do
projektu oraz osoby, które w okresie od 01.01.2008 r. do momentu
przystąpienia do projektu otrzymały bezzwrotne środki na
podjęcie działalności gospodarczej.
Wszystkie wyłonione do realizacji projekty, w których
operatorami wsparcia nie są Powiatowe Urzędy Pracy dla każdego
uczestnika zakładają szkolenie z zakresu prowadzenia działalności
gospodarczej oraz doradztwo w zakresie pisania biznesplanu.
Po zakończeniu tego etapu udziału w projekcie uczestnicy składają
do operatora wsparcia wniosek o przyznanie wsparcia
finansowego (dotacji) wraz z biznesplanem, który podlega ocenie
Komisji Oceny Wniosków powołanej na potrzeby projektu i w jego
ramach. Otrzymanie dotacji uzależnione jest od wyniku oceny
w/w dokumentów. Osoby, które przygotowały najlepiej ocenione
biznesplany uzyskają dotację na rozpoczęcie działalności
gospodarczej. Warunkiem jej otrzymania jest zarejestrowanie
działalności gospodarczej. Maksymalna kwota dotacji wynosi
40 tysięcy złotych. Osoby, które uzyskały wsparcie finansowe na
rozpoczęcie działalności gospodarczej i ją podjęły mają także
możliwość uzyskania wsparcia pomostowego przez okres do
6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności. Wsparcie to udzielane
jest w doradztwa w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji
oraz w formie finansowej w wysokości nie wyższej niż kwota
minimalnego wynagrodzenia. Środki finansowe uzyskane ze
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wsparcia pomostowego mogą zostać wykorzystane na pokrycie
obligatoryjnych opłat ponoszonych w pierwszym okresie
prowadzenia działalności gospodarczej, w tym kosztów ZUS,
podatku oraz opłat administracyjnych związanych z prowadzoną
działalnością.
W przypadku projektów realizowanych w ramach
Działania 6.2 PO KL przez Powiatowe Urzędy Pracy wsparcie, jakie
mogą uzyskać osoby zainteresowane podjęciem działalności
gospodarczej różni się od tego, którego mogą udzielać inne
instytucje. Powiatowe Urzędy Pracy są związane w zakresie kwot,
stawek, form wsparcia (usługi i instrumenty rynku pracy) oraz
grupy docelowej (osoby bezrobotne zarejestrowane we
właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego
powiatowym urzędzie pracy) przepisami ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W związku z powyższym
uczestnicy tych projektów będą mogli wziąć udział w szkoleniach
z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, następnie zaś
będą składać wniosek o udzielenie dotacji na rozpoczęcie
działalności gospodarczej wraz z biznesplanem, który także będzie
podlegał ocenie. W przypadku tych projektów maksymalna do
uzyskania kwota dotacji nie może przekroczyć równowartości
sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia. Powiatowe Urzędy
Pracy nie mogą także udzielać wsparcia pomostowego.
Aktualnie trwa proces podpisywania umów z Beneficjentami, których projekty uzyskały dofinansowanie i będą
realizowane w ramach Działania 6.2 PO KL. Spośród projektów
wyłonionych do dofinansowania w konkursie 20/POKL/6.2/2012
podpisano 5 umów, w ramach których realizowane będą
następujące projekty:
1. Praca na własny rachunek szansą wejścia na rynek pracy! Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro
Carpathia”. Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych
zarejestrowanych w podkarpackich urzędach pracy w wieku od
18 do 25 roku życia, zamieszkujące w województwie podkarpackim i zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą na
terenie tego województwa. Obszar realizacji projektu obejmuje
całe województwo podkarpackie.
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2. Mój własny biznes – Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach.
Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach w wieku
poniżej 25 roku życia. Obszar realizacji projektu obejmuje
powiat ropczycko – sędziszowski.
3. MÓJ BIZNES - MÓJ SUKCES NA PODKARPACIU - Fundacja im.
Hetmana Jana Tarnowskiego. Projekt jest skierowany do osób
bezrobotnych zarejestrowanych w podkarpackich urzędach
pracy w wieku poniżej 25 roku życia lub w wieku 50 +. Obszar
realizacji projektu obejmuje całe województwo podkarpackie.
4. Sukces i niezależność z własną firmą – III edycja – Tarnobrzeska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Projekt jest skierowany do
osób bezrobotnych zarejestrowanych w podkarpackich
urzędach pracy w wieku od 18 do 25 roku życia, osób powyżej
50 roku życia, osób niepełnosprawnych. Obszar realizacji
projektu obejmuje całe województwo podkarpackie.
5. Jestem swoim szefem! – Podkarpacka Izba Gospodarcza. Projekt
jest skierowany do osób bezrobotnych zamieszkujących powiat
krośnieński lub miasto Krosno zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie, należących do jednej lub
kilku kategorii: osoby poniżej 25 roku życia, osoby w wieku 50+,
osoby niepełnosprawne. Obszar realizacji projektu obejmuje
powiat krośnieński oraz Miasto Krosno.
W ramach konkursu 20/POKL/6.2/2012 do podpisania
pozostały jeszcze 3 umowy z Beneficjentami, którzy realizować
będą następujące projekty:
1. Uwierz we własny sukces – II edycja – Bieszczadzkie Forum
Europejskie. Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych
zarejestrowanych w podkarpackich urzędach pracy w powiecie
leskim i sanockim, w wieku poniżej 25 roku życia,
niepełnosprawne lub w wieku 50+. Obszar realizacji projektu
obejmuje powiat leski i sanocki.
2. Wsparcie młodych przedsiębiorców na starcie – Bieszczadzka
Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. Projekt jest
skierowany do osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia,
zamieszkujących powiaty bieszczadzki, leski lub sanocki
zarejestrowane jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie
Pracy w w/w powiatach. Obszar realizacji projektu obejmuje
powiaty bieszczadzki, leski, sanocki.
3. Młodzi w biznesie – Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu. Projekt
jest skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mielcu, w wieku poniżej 25 roku
życia. Obszar realizacji projektu obejmuje powiat mielecki.
Spośród projektów wyłonionych do dofinansowania
w konkursie 21/POKL/6.2/2012 podpisano 5 umów, w ramach
których realizowane będą następujące projekty:
1. Czas na biznes - Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach. Projekt
jest skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ropczycach przez okres co
najmniej 6 m-cy od dnia ostatniej rejestracji do dnia
przystąpienia do projektu. Obszar realizacji projektu obejmuje
powiat ropczycko - sędziszowski.
2. CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY MOŻLIWOŚCI NA PODKARPACIU Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego. Projekt jest
skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w podkarpackich urzędach pracy przez min. 6 miesięcy od ostatniej
rejestracji do dnia przystąpienia do projektu. Obszar realizacji
projektu obejmuje całe województwo podkarpackie.

3. Czas przedsiębiorczości – Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Nisku i w Kolbuszowej przez okres co
najmniej 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Obszar
realizacji projektu obejmuje powiaty niżański i kolbuszowski.
4. Własna firma – Twoją szansą – Podkarpacka Agencja
Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. Projekt jest skierowany do
osób bezrobotnych zamieszkujących powiaty lubaczowski lub
przemyski, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
z w/w powiatów przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia
ostatniej rejestracji do dnia przystąpienia do projektu. Obszar
realizacji projektu obejmuje powiaty lubaczowski i przemyski.
5. Zostań przedsiębiorcą - Urząd Pracy w Brzozowie. Projekt jest
skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzozowie przez okres co najmniej
6 m-cy przed przystąpieniem do projektu. Obszar realizacji
projektu obejmuje powiat brzozowski.
W ramach konkursu 21/POKL/6.2/2012 do podpisania
pozostało jeszcze 5 umów z Beneficjentami, którzy realizować
będą następujące projekty:
1. Praca na własny rachunek szansą na lepsze jutro! Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro
Carpathia”. Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych
zarejestrowanych w podkarpackich urzędach pracy. 6 m-cy od
ostatniej rejestracji do przystąpienia do projektu, które
zamieszkują w województwie podkarpackim i zamierzające
rozpocząć działalność gospodarczą na terenie tego
województwa. Obszar realizacji projektu obejmuje całe
województwo podkarpackie.
2. Czas na własną firmę – Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle. Projekt
jest skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaśle przez min. 6 miesięcy od
ostatniej rejestracji do dnia przystąpienia do projektu. Obszar
realizacji projektu obejmuje powiat jasielski.
3. Wsparcie przedsiębiorców na starcie - Bieszczadzka Agencja
Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. Projekt jest skierowany do
osób bezrobotnych wieku 18-64 lat, zamieszkujących powiaty
bieszczadzki lub leski, zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w w/w powiatach przez okres co najmniej
6 miesięcy od dnia ostatniej rejestracji do dnia przystąpienia do
projektu. Obszar realizacji projektu obejmuje powiaty
bieszczadzki i leski.
4. Własna firma – szansą dla zdecydowanych z powiatu
leżajskiego - Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku. Projekt jest
skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych co
najmniej 6 m-cy od dnia ostatniej rejestracji do dnia przystąpienia do projektu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku.
Obszar realizacji projektu obejmuje powiat leżajski.
5. Moja firma moim sukcesem - Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli. Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych
zarejestrowanych co najmniej 6 m-cy od dnia ostatniej
rejestracji do dnia przystąpienia do projektu w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Stalowej Woli. Obszar realizacji projektu
obejmuje powiat stalowowolski.
Magdalena Bargiel
Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej
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RAZEM MOŻNA WIĘCEJ! - OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK REWIZYJNY
SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH
Od 2007 roku funkcjonuje Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych (OZRSS). Jest to organizacja powołana na wniosek
spółdzielców z całej Polski, powołana zgodnie z prawem spółdzielczym.
OZRSS zrzesza spółdzielnie socjalne mając na celu:
§ pomoc w zakładaniu spółdzielni socjalnych oraz w realizacji
zadań statutowych,
§ prowadzenie szkoleń pracowników i członków spółdzielni,
inicjowanie szkolnictwa spółdzielczego,
§ prowadzenie działalności instruktażowej, doradczej, wydawniczej, kulturalnej, społeczno-wychowawczej,
§ inicjowanie i rozwijanie kooperacji i współpracy między
spółdzielniami oraz współdziałanie z placówkami naukowobadawczymi,
§ współdziałanie w doskonaleniu samorządu spółdzielczego oraz
współpraca z samorządami gospodarczymi,
§ reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni wobec
organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego,
§ przeprowadzanie lustracji spółdzielni socjalnych.
Przynależność do Związku jest dobrowolna – jednak musimy
pamiętać że sami wiele nie zdziałamy, zaś wspólnie.
Pytasz co może zaoferować ci Związek?
Po pierwsze: stałe korzystanie z doradztwa i szkoleń
Od 2012 roku istnieje Spółdzielcze Biuro Interwencyjne, którego
zadaniem będzie udzielanie porad dla spółdzielni socjalnych
z całego kraju. Poradę rejestruje się pod numerem telefonu
w Warszawie (022) 827-45-25 lub mailem pod adresem:
m.waniewska@wp.pl. Odpowiedzi udzielane są mailowo
i telefonicznie w ciągu siedmiu dni, o ile nie wymaga to zasięgnięcia szczegółowej opinii prawnej.
Ponadto corocznie Związek, lub inne organizacje we
współpracy ze Związkiem organizują szkolenia dla kadr
spółdzielczych, w zakresie zarządzania spółdzielniami, zarządzania finansowego, marketingu, demokracji spółdzielczej.
Związek zdobywa środki publiczne na takie szkolenia, które nie
gwarantują całości kosztów, ale ze środków Związku dla jego
członków koszty są obniżanie.
Po drugie: korzystać z przyjaznej lustracji
Każda spółdzielnia poddaje się raz na trzy lata obowiązkowo
procesowi lustracji, czyli przeglądowi w zakresie
§ legalności - zgodności działania z obowiązującymi przepisami
prawa, statutu, uchwał,
§ organów statutowych spółdzielni socjalnych,
§ gospodarności - celowego i oszczędnego dysponowania
środkami na zasadach rachunku ekonomicznego przy
zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni oraz wykazywanej
należytej dbałości o właściwe zabezpieczenie i wykorzystanie
majątku,
§ rzetelności - dokumentowania czynności zgodnie ze stanem
rzeczywistym.
Lustracja to nie kontrola, ale przyjazna pomoc. Chyba lepiej, aby
dokonywali ją ludzie przygotowani, znający działania spółdzielczości socjalnej.
Po trzecie: mieć możliwość własnej reklamy
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Członkowie OZRSS, mogą otrzymać darmowe wizytówki
internetowe prezentujące ich działalność, umieszczane w portalu
związku. Jeśli Twoja spółdzielnia nie ma swojej strony www? Nie
znasz się na ich robieniu, a chcesz mieć „swoje miejsce w sieci?
Skorzystaj z oferty OZRSS. Dzięki wizytówce na naszym portalu
Twoja spółdzielnia może:
§ zaprezentować
swoją ofertę,
§ umieścić kontakt
do spółdzielni,
§ pokazać rekomendacje
od swoich klientów.
Wizytówki mają
adresy internetowe postaci: nazwaspoldzielni.ozrss.pl.
Reklamę lub historię swoje spółdzielni można zamieścić również
w piśmie „JAK robić biznes społeczny”, które dociera do wielu
środowisk. Pismo ma nakład 15 tysięcy egzemplarzy i może
nieodpłatnie rozchodzić się też w Twojej okolicy, zachęcając do
kupna Twoich towarów i usług. Włącz się w dystrybucję, organizuj
reklamy, a nie pożałujesz.
Po czwarte: mieć wpływ na decyzje administracji
Przedstawiciele naszego Związku uczestniczą w powołanym przez
Prezesa Rady Ministrów Zespole ds. rozwiązań systemowych
w zakresie ekonomii społecznej, Radzie Działalności Pożytku
Publicznego oraz Krajowej Radzie Spółdzielczej. Nasi reprezentanci przekazują administracji publicznej nasze postulaty
i wnioski. Jeśli masz problem z administracją, nie możesz się
porozumieć, pozostają sporne kwestie interpretacji przepisów.
Przedstawiciele Związku mogą cię wesprzeć w negocjacjach.
Ty możesz przekazać swoje sugestie i propozycje do zmian
przepisów.
Po piąte: Wymieniać się doświadczeniami z innymi
Od czterech lat organizowane są corocznie Ogólnopolskie Fora
Spółdzielni Socjalnych. Na spotkaniach tych wymieniamy
doświadczenia, poglądy co do przyszłości. Informujemy się
o swoich sukcesach i porażkach. Staramy się wypracować wspólną
linię działania. Nagradzamy też pracowników administracji
szczególnie zasłużonych dla spółdzielczości socjalnej. Może to
wasz wójt, prezydent, lub dyrektor OPS czy Urzędu Pracy? Mamy
zamiar rozszerzyć działania na inne formy spotkań o charakterze
branżowym. Dobrze by było aby spółdzielnie z gastronomii
spotykały się z innymi spółdzielniami działającymi w tej samej
tematyce, to samo dotyczy każdej innej działalności.
Podsumowując: Jak przystąpić do Związku?
To proste. Na walnym Zgromadzeniu spółdzielni należy podjąć
uchwałę o przystąpieniu do Związku. Następnie uchwałę Walnego
Zgromadzenia wraz z wypełnioną deklaracją członkowską należy
przesłać na adres związku. Wzory uchwał i deklaracja znajduje się
na stronie internetowej Związku ww.ozrss.pl.
O przyjęciu spółdzielni Zarząd OZRSS informuje pisemnie, co
oznacza wpłatę wpisowego w wysokości 100 zł. Wysokość składki
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członkowskiej określana jest na podstawie ilości członków
spółdzielni socjalnej zrzeszonej w Związku i wynosi odpowiednio:
do 15 osób w wysokości 150 zł rocznie; powyżej 15 osób
w wysokości 200 zł rocznie, jednorazowo lub w ratach, według
stanu na koniec roku obrachunkowego. Składka może być
okresowo umarzana lub odraczana.
Nasz Związek
Szefem Rady Nadzorczej OZRSS jest Jerzy Lamprecht ze spółdzielni
www.promotion z Wrocławia. Jeden z pierwszych spółdzielców
socjalnych, działający nieprzerwanie od 2005 roku. W skład
Zarządu wchodzą: Cezary Miżejewski, były wiceminister polityki
społecznej, autor ustawy o spółdzielniach socjalnych, ze
spółdzielni socjalnej osób prawnych „Opoka” w Kluczach, Marcin
Juszczyk, spółdzielca ze sławnej dla spółdzielczości Byczyny, Aneta

Englot, z tarnobrzeskiej spółdzielni „Konar” od siedmiu lat
w spółdzielczości. Michał Sobczyk młody spółdzielca ze spółdzielni
”Issa” w Łodzi, oraz Małgorzata Ołdak doktor Uniwersytetu
Warszawskiego. To tylko niektórzy, a jest ich dużo więcej. Osób,
którym możesz zaufać.
Pamiętaj, że jeśli chcemy sukcesów musimy się sami
zorganizować. Nie ma co liczyć na nikogo. Dlatego Związek to
spółdzielcy socjalni dla spółdzielców socjalnych. Jeśli chcesz
sukcesu przyłącz się do OZRSS.
Cezary Miżejewski
ekspert polityki społecznej
Prezes Zarządu Ogólnopolskiego
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych

PODNOSIMY KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW PODKARPACKICH
PRZEDSIĘBIORSTW
W ramach dotychczasowych konkursów realizowanych w ramach Priorytetu VIII POKL spotkać możemy szerokie spektrum
różnorodnych działań i projektów związanych ze wsparciem regionalnej gospodarki. Działania te realizowane są zarówno poprzez
bezpośrednie wsparcie kierowane do pracowników oraz podkarpackich przedsiębiorstw, jak i poprzez działania związane z szeroko
pojętym transferem wiedzy pomiędzy sferą nauki i biznesu.
Przez kilka ostatnich lat bieżącego okresu programowania
obowiązujące dokumenty programowe dotyczące Priorytetu VIII
POKL ewaluowały w kierunku skupienia wsparcia głównie
w obszarze projektów zawierających elementy pomocy publicznej,
ukierunkowanych głównie do mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw. Jednakże wśród realizowanych projektów można
znaleźć jeszcze wiele dobrych przykładów wsparcia realizowanego
bardziej przez pryzmat potrzeb pracujących mieszkańców
Podkarpacia, którzy z własnej inicjatywy są zainteresowani
podnoszeniem kwalifikacji.
Jednym z takich projektów jest projekt pt: „Specjalistyczny kurs analityka finansowego” zrealizowany przez TMS
Audit Małgorzata Janik-Stec. Rezultaty projektu osiągnięte zostały
na poziomie ponad 117 % zakładanych wartości. Program szkolenia
obejmował m.in. rachunkowość i sprawozdawczość finansową,
zarządzanie finansowe, matematykę finansową, analizę inwestycji,
zarządzanie wartością, wskaźniki matematyczne, automatyzację
obliczeń, prezentację danych, analizę wartości. Moduły
prowadzone były przez osoby z min. 5 letnim doświadczeniem
zawodowym (praktycy zawodu z rekomendacjami) oraz przez
biegłych rewidentów z uprawnieniami. Na tym etapie można już
powiedzieć o osiągnięciach uczestników projektu dzięki udziale
w kursie (fakt nawiązania kontaktów biznesowych pomiędzy
uczestnikami, a firmami/osobami z branży spoza woj.
podkarpackiego jak również awansów pionowych i poziomych
uczestników, co potwierdza wykładowca szkolenia zaangażowany
w ramach projektu. Ponadto, sami uczestnicy projektu
potwierdzają w opiniach po szkoleniu, iż dzięki nowym
kompetencjom i umiejętnościom poszerzył się im zakres
obowiązków, nastąpił awans w firmie, doszło do zmiany firmy
i zmiany stanowiska na szerszy i dużo ciekawszy zakres obowiązków
i lepsze warunki pracy.
Zarazem uczestnicy kursu wymieniają również korzyści
w zakresie zmiany ich myślenia (może mniej mierzalne, lecz równie
ważne) tj. zmotywowanie do zmiany, zwiększenie wiary w sukces,
zmiana dotychczasowego spojrzenia na siebie i swoje możliwości

w kierunku większych szans na znalezienie ciekawszej, bardziej
ambitnej pracy na lepszych warunkach finansowych.
Innym ciekawym przykładem wsparcia realizowanego dla
mieszkańców Podkarpacia jest projekt Centrum Edukacji
Zawodowej w Stalowej Woli „Rozwój kompetencji uzyskanych
w pozaszkolnych formach kształcenia ustawicznego warunkiem
rozwoju przedsiębiorstw północnego Podkarpacia” realizowany
do końca sierpnia 2013 r.

Celem projektu jest rozwój kwalifikacji 444 pracujących
osób dorosłych, zamieszkałych w powiatach stalowowolskim,
niżańskim i tarnobrzeskim. Projekt przewiduje szkolenia dla osób
pracujących zainteresowanych uzyskaniem certyfikowanych
uprawień uprawniających do obsługi nowoczesnych maszyn
i urządzeń.
W projekcie przewidziano kursy z zakresu obsługi
nowoczesnych maszyn i urządzeń: programista obrabiarek
sterowanych numerycznie z programem Edge CAM, komputerowe
wspomaganie projektowania – AutoCAD/Inwentor, komputerowe
wspomaganie projektowania – Inwentor, komputerowe
wspomaganie projektowania – AutoCAD Civil.
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Przygotowane są również kursy zawodowe dla
operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie, operatorów
żurawi i suwnic, operatorów i konserwatorów wózków
jezdniowych, spawaczy na różnym poziomie uprawnień (łącznie
z międzynarodowymi), lakierników samochodowych, kursy badań
nieniszczących – wizualnych.
Istotnym wsparciem w ramach Priorytetu VIII PO KL są
projekty doradcze dla firm z sektora MŚP. Przykładowym projektem
tego typu może być projekt „Podnoszenie efektywności i konkurencyjności firmy BMM poprzez doradztwo”.
Głównym celem projektu jest podniesienie efektywności
firmy poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu organizacji
i zarządzania firmą.
Firma zainteresowana jest zwiększeniem kompetencji
swojego personelu związanych z obszarem zmiany – wynika to
z konieczności przeprowadzenia niezbędnych procesów modernizacyjnych, w celu dostosowania swojej organizacji do
wymogów nowoczesnej gospodarki rynkowej. Ze względu na rodzaj
świadczonych usług firma stale musi modernizować funkcjonujące
w firmie procesy i procedury, tak aby pozostać konkurencyjną na
rynku. Do uczestnictwa w projekcie doradczym delegowani byli
wszyscy pracownicy bezpośrednio zaangażowani w modernizację
określonych procesów związanych z działalnością przedsiębiorstwa.
W projekcie przewidziano kilka zadań związanych
z doradztwem w zakresie wprowadzenia systemu efektywnego
wdrożenia nowego pracownika do pracy w organizacji.
Doradztwem objęty był w całości Zarząd, dział HR, kadra
kierownicza każdego szczebla, księgowość oraz pracownicy
pracujący w firmie nie dłużej niż 12 miesięcy. Kolejne elementy to
np.: doradztwo w zakresie wdrożenia jednolitego systemu pomiaru
planowania i monitorowania efektywności pracy na każdym
stanowisku w firmie; doradztwo w zakresie stworzenia oraz
ujednolicenia w całej firmie procesów, w zakresie kompetencji
pracowniczych, takich jak: opisy stanowisk, rekrutacja, oceny
okresowe, wdrażanie pracownika do pracy, rozwój pracowników;
doradztwo w zakresie wdrożenia controllingu w całej organizacji tj.
spójnego i efektywnego systemu planowania; raportowania,
monitorowania, reagowania na odchylenia; doradztwo w zakresie
wdrożenia w firmie elektronicznego obiegu dokumentów (m.in.
kosztowych, ofert, umów, raportów) oraz połączenia tego systemu
z systemami istniejącymi w firmie. Projekt zakończył się
osiągnięciem zakładanych rezultatów.
Jednakże działania realizowane w ramach Priorytetu VIII
to nie tylko wsparcie kierowane do funkcjonujących firm i ich
pracowników. W ramach Poddziałania 8.1.2 zakładającego m.in.
wsparcie dla osób dotkniętych problemem zwolnień będących
skutkiem spowodowanych kryzysem gospodarczym procesów
restrukturyzacji podkarpackich przedsiębiorstw, realizowany był
projekt outplacementowy „Nowa szansa dla Ciebie”.
Celem projektu było złagodzenie skutków zwolnień
grupowych z przyczyn dotyczących zakładu pracy przeprowadzanych u podkarpackich pracodawców przechodzących
procesy adaptacyjne i modernizacyjne. Projekt skierowany był do
92 osób mieszkańców województwa podkarpackiego. Projekt
przewidywał przeszkolenie 40 osób w zakresie spawania metodami
TIG, MIG, MAG lub obsługi koparko-ładowarki oraz 52 osoby
z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo
przewidziano również wsparcie w formie poradnictwa psychologicznego i zawodowego.
Szkolenia zawodowe kończyły się egzaminem oraz
uzyskaniem certyfikatu uprawniającego do wykonywania
określonych czynności i zawodu.
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Wsparcie dotyczące zakładania i prowadzenia działalności
gospodarczej obejmowało zagadnienia z zakresu planowania,
pisania biznes planu, rachunkowości, finansów, prawa pracy,
podatków. W wyniku przeprowadzonego konkursu na najlepsze
biznes plany wyłoniono 32 osoby, którym wypłacono dotacje na
rozpoczęcie działalności gospodarczej. Dodatkowo dla 32 osób
przewidziano zostało dodatkowe wsparcie finansowe w okresie
pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności a dla 20
najbardziej potrzebujących osób wsparcie to przedłużone zostało
do 12 miesięcy.
Projekt „SPINAKER WIEDZY – regionalny program
wsparcia przedsiębiorczości akademickiej” realizowany przez
INNpuls Sp. z o.o. w ramach Poddziałania 8.2.1 jest jedynym
obecnie realizowanym na terenie województwa podkarpackiego
projektem, w ramach którego uczestniczki i uczestnicy mają
możliwość uzyskać wsparcie szkoleniowo-doradcze związane
z tworzeniem firm odpryskowych spin off/out.
Projektodawca nawiązuje w tytule projektu do jednego
z rodzajów żagla stosowanego na jachtach w celu podniesienia
prędkości. Utożsamienie go z przedsiębiorczością akademicką ma
na celu zwrócenie uwagi na jej rolę w procesie przyspieszenia
procesu transferu wiedzy z jednostek naukowo-badawczych do
gospodarki. Będzie ona spełniana między innymi dzięki
podniesieniu wiedzy środowisk akademickich o istocie tworzenia
i funkcjonowania firm typu spin off/out.
Województwo podkarpackie to bardzo dobry „grunt” dla
rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, zarówno z uwagi na
znaczący potencjał naukowo-badawczy skoncentrowany w tutejszych uczelniach wyższych, jak i pozytywne doświadczenia
przedsiębiorstw funkcjonujących w najważniejszych dla regionu
branżach, m.in. lotniczej czy przetwórstwa tworzyw sztucznych, we
współpracy z regionalnymi jednostkami badawczymi i uczelniami.
Odpowiednie i umiejętne wykorzystanie istniejącego potencjału
jest szansą dla budowania konkurencyjnej gospodarki regionu.
Projekt jest skierowany do zamieszkałych na Podkarpaciu
pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych,
pracowników naukowych jednostek naukowych, doktorantów,
absolwentów uczelni, studentów zainteresowanych rozpoczęciem
i prowadzeniem działalności gospodarczej typu spin off/out
głównie w branżach kluczowych dla rozwoju Podkarpacia (przemysł
elektromaszynowy, rolnictwo ekologiczne i przemysł spożywczy,
usługi, w tym w szczególności turystyczne i informatyczne,
przemysł chemiczny, mineralny, naftowy, szklarski, hutniczometalurgiczny, związany z infrastrukturą ochrony środowiska,
urządzeń służących do pozyskiwania i wykorzystywania źródeł
odnawialnej energii, naturalnych leków roślinnych, naturalnych
opakowań wielokrotnego użycia, nowoczesnych tworzyw
sztucznych).
W projekcie przewidziano interesujące i wartościowe
szkolenia, a dla autorów najlepszych biznes planów doradztwo
specjalistów z tematyki tworzenia i wdrażania koncepcji
biznesowej, którego celem będzie bezpośrednia pomoc
w zarejestrowaniu i rozpoczęciu funkcjonowania firmy typu spin
of/out. Zaplanowano także promujące ideę przedsiębiorczości
akademickiej. Rezultatem projektu będzie utworzenie 6 firm typu
spin off/out, a także m.in. narzędzia do samodzielnej weryfikacji
celowości planowanego spin offu/outu z punktu widzenia potrzeb
rynku. Narzędzie będzie funkcjonowało również po zakończeniu
realizacji projektu w postaci 5-ciu dostępnych on-line plansz
pomagających określić mocne i słabe strony projektodawcy i pomysłu i oszacować jego szansę powodzenia na rynku.
Grzegorz Wyciślak
Wydział Rozwoju Kadr Regionu
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DOBRE PRAKTYKI W PRIORYTECIE IX ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA
I KOMPETENCJI W REGIONIE
Spośród projektów realizowanych na terenie województwa podkarpackiego w ramach Priorytetu IX PO KL – Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, na uwagę zasługują projekty złożone przez Wnioskodawców, którzy nie tylko mieli ciekawy pomysł na
napisanie projektu i dobrze go realizują, ale którzy podejmują wyzwania niwelujące problemy nie tylko edukacyjne uczniów, a także
rozwijają ich pasje.

Szczególnie ważne są projekty, dzięki którym młodzież
biorąca udział w zajęciach pozalekcyjnych ma możliwość nie
tylko poszerzania wiedzy np. z języków obcych, ale i zdobycia
międzynarodowych certyfikatów językowych. Placówka
Kształcenia Policealnego i Kursowego MITEINADER s. c
w Przemyślu w okresie 1.09.2008 r. – 1.08.2009 r., realizowała
w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych, projekt Gimnazjalista z certyfikatem językowym
TELC. Projekt adresowany był do uczniów szkół gimnazjalnych
w Krasiczynie i Żurawicy. Zdaniem Wnioskodawcy – szansa,
jaką stwarza młodym ludziom PO KL jest niepowtarzalna.
Dzięki udziałowi w projekcie, wsparcie otrzymało tylu chętnych
uczniów, 80 uczniów z gimnazjów gminnych, przystąpiło do
egzaminu międzynarodowego TELC z języków angielskiego
i niemieckiego na poziomie A2. Uczniowie pracowali w małych
grupach, wykorzystując nowoczesne materiały edukacyjne.
Dzięki zajęciom dofinansowanym w ramach projektu
gimnazjaliści z grupy języka niemieckiego uzyskali z egzaminu
z języka niemieckiego wyższą od średniej krajowej. Istotne
zdaniem Wnioskodawcy jest w nauczaniu języków obcych,
indywidualne podejście do uczniów, zwłaszcza tych, którzy
mają problemy w przyswajaniu wiedzy. Niestety istnieje wiele
przyczyn utrudniających, czy wręcz blokujących opanowanie
języka obcego, w tym także czynnik społeczny, na który wpływ
ma słaba mobilizacja i brak pomocy ze strony otoczenia,
rodziny ucznia, czy też czynnik psychologiczny, spowodowany
niską wiarą we własne możliwości. Ważne jest to, aby
dostrzegać te problemy i pracować z uczniem pokonując
trudności, gdyż dla wielu uczniów, jak stwierdza
Wnioskodawca - zdanie egzaminu było prawdziwym szczytem

życiowego sukcesu, a dla takich chwil, gdy podczas odbierania
Certyfikatów TELC, drżą (uczestnikom) ręce, błyszczą oczy, a na
schodach dają upust swojej radości, warto pisać projekty.
Drugi projekt, skierowany dla młodzieży gimnazjalnej,
który wart jest przybliżenia, realizowany był od 1.08.2009 r. do
31.07.2012 r. przez Centrum Nauczania Języków Obcych
NORTON I Piotr Robert Szmigiel. W ramach projektu
Eugeniusz: większe szanse dla gimnazjalistów powiatu
jarosławskiego, wsparcie otrzymało 1 764 uczniów, w tym
m.in. z zakresu zajęć językowych wyrównawczych z doradztwem psychologiczno-pedagogicznym. Dzięki udziałowi w projekcie, z założonej na etapie aplikowania liczby 405 osób, aż
502 uczestników wzięło udział w zajęciach i zdobyło międzynarodowy certyfikat językowy TOEIC. Istotne jest również to, że
w projekcie wszystkie zajęcia, nie tylko wyrównawcze językowe
zostały wsparte doradztwem psychologiczno-pedagogicznym,
co pozwoliło przede wszystkim na rozpoznanie potrzeb
i problemów uczniów, a dzięki temu pozwoliło na
wprowadzenie metod zwiększających efektywność nauczania.
Przełożyło się także na osiągnięcie znacznie wyższych
wskaźników niż założono we wniosku o dofinansowanie.
Przytoczone powyżej przykłady projektów są potwierdzeniem jak duże znaczenie w procesie nauczania ma
odpowiednie podejście do ucznia, zdiagnozowanie jego
problemów i zaoferowanie dodatkowej pomocy psychologa,
pedagoga, znalezienie właściwej formy przekazywania wiedzy
– pod indywidualne potrzeby ucznia.
Opisując dobre praktyki w projektach realizowanych
w ramach Priorytetu IX PO KL, warto także zwrócić uwagę na
projekt Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem, pt.: Wdrożenie
i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie
atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego. Projekt
realizowany jest w ramach Działania 9.2 Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w okresie od
1.04.2011 r. do 31.08.2013 r. Obok realizacji wsparcia dla
uczniów szkoły z zakresu zajęć pozalekcyjnych m.in. z języków:
angielskiego i niemieckiego zawodowych, projektowania
komputerowego i CNC, kursów prawa jazdy kat. B i spawacza
oraz praktyk zawodowych oraz opieki pedagogicznej dla
uczniów, projekt ukierunkowany jest na wdrożenie przez
placówkę szkolną Systemu Zarządzania Jakością opartą na
normie PN-EN ISO 9001:2009.
Opisując dobre praktyki w projektach realizowanych
w ramach Priorytetu IX PO KL, trudno nie opisać projektów
wspierających najmłodsze dzieci z klas I-III szkół podstawowych, ukierunkowane na indywidualną pracę z dzieckiem,
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prowadzeniu zajęć przy pomocy nowoczesnych środków
dydaktycznych, takich jak m.in. tablice interaktywne. Projekty
systemowe z zakresu indywidualizacji nauczania, realizowane
są przy wsparciu PO KL od roku szkolnego 2010/2011 r.
W ramach projektów systemowych realizowane są m.in.
zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania
uczniów, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudności
w czytaniu i pisaniu, a także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
mających problemy logopedyczne oraz zajęcia korekcyjne. Na
szczególne zainteresowanie zasługuje projekt systemowy
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku
pt.: Hipoterapia i Halliwick – sprawdzone formy rewalidacji
i rehabilitacji, który oferuje dzieciom zajęcia rewalidacyjne
i rehabilitacyjne w stadninie koni oraz na basenie. Projekt
realizowany jest od 1.01.2011 r. do 28.06.2013 r. Hipoterapia
oraz zajęcia prowadzone na basenie metodą Halliwick,
otwierają uczniom niepełnosprawnym nowe możliwości
rehabilitacji dzięki kontaktowi ze środowiskiem naturalnym.
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, gdyż
przynoszą one wiele wymiernych efektów, stanowią one nie
tylko uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych, ale wpływają na
poprawę stanu fizycznego i psychicznego dziecka, co
dostrzegają zarówno nauczyciele prowadzący zajęcia, jak
i rodzice wychowanków. Drugim wartym przybliżenia
projektem systemowym z zakresu indywidualizacji nauczania,
jest projekt Gminy Miasta Rzeszów – Indywidualizacja procesu
nauczania w klasach I-III rzeszowskich szkół podstawowych,
który obejmuje wsparciem 2 251 uczennic i uczniów 24 szkół

podstawowych, realizowany w okresie 1.08.2011 r. –
30.07.2013 r. W ramach projektu realizowane są zajęcia dla
dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, zajęcia dla uczniów
szczególnie uzdolnionych, zajęcia psychoedukacyjne,
wspierające z zakresu asertywności, radzenia sobie ze stresem
oraz z gimnastyki korekcyjnej, logopedii. Zajęcia ukierukowane
na poprawę sprawności ruchowej dziecka, korektę wad
postawy i wsparcie logopedyczne jest szczególnie ważne
w klasach I-III, gdyż eliminowanie problemów wad postawy
i wymowy, by było skuteczne, musi rozpoczynać się jak
najwcześniej, jest to istotne tym bardziej, że wielu uczniów
wiele czasu spędza przy komputerze, co sprzyja powstawaniu
ww. problemów. Uczniowie szkół, objęte projektem bardzo
chętnie uczestniczą w zajęciach, które wsparte są nowoczesnymi materiałami dydaktycznymi.
Wybór dobrych i potrzebnych w regionie projektów,
zwłaszcza skierowanych do dzieci i młodzieży z określonymi,
różnorodnymi trudnościami, które poprzez działania
projektowe są niwelowane – jest priorytetem we wdrażaniu
komponentu regionalnego PO KL w Priorytecie IX. Przykłady
projektów przedstawionych powyżej są niezwykle budujące
i świadczące o zaangażowaniu i modyfikowaniu przez kadrę
nauczycieli i pedagogów procesu dydaktycznego pod
rzeczywiste potrzeby uczniów.
Agnieszka Dytko
Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH
ZREALIZOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO
KAPITAŁ LUDZKI W 2012 ROKU
W związku z potrzebą ciągłego podnoszenia świadomości społecznej w zakresie pomocy jaką oferuje Europejski Fundusz Społeczny
(EFS) oraz upowszechniania korzyści płynących z wykorzystania środków unijnych Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w 2012 roku
przeprowadził szereg działań o charakterze zarówno informacyjnym jak i promocyjnym.
W zakresie wsparcia potencjalnych projektodawców
w procesie pozyskiwania środków finansowych z EFS
organizowane były spotkania informacyjne i konsultacyjne
dotyczące przybliżenia zasad konkursów, procedur wyboru
projektów, wyjaśnienia wszelkich kwestii merytorycznych
związanych z przygotowywaniem dobrych projektów, możliwości
aplikowania o środki finansowe w ramach poszczególnych
Priorytetów PO KL. Ponadto organizowane były Dni otwarte
umożliwiające wszystkim zainteresowanym skonsultowanie
swoich pomysłów i założeń projektowych przy udziale fachowej
pomocy ze strony pracowników WUP.
W celu zapewnienia informacji i podnoszenia motywacji
zarówno potencjalnych projektodawców do przygotowywania
wartościowych projektów PO KL jak i uczestników projektów do
wzięcia w nich udziału WUP kontynuował produkcję i emisję
(w telewizji regionalnej) felietonów. W felietonach prezentowane
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były zrealizowane projekty, które pozytywnie wpłynęły na ich
uczestników oraz przyniosły korzyści naszemu regionowi – łącznie
od 2009 r. wyemitowano 20 felietonów.
W związku z koniecznością stworzenia skutecznego
zaplecza technicznego umożliwiającego efektywną komunikację
m.in. z potencjalnymi projektodawcami od października br. nowe
narzędzie komunikacji tj. emisję materiału filmowego
nakręcanego w trakcie spotkań informacyjnych organizowanych
przy okazji ogłaszanych konkursów. Umożliwia on zapoznanie się
z informacjami i prezentacjami dot. założeń konkursu osobom
i instytucjom, które nie mają możliwości bezpośredniego w nim
udziału. Docelowo możliwa będzie transmisja on-line ze spotkań
oraz innych ważnych dla projektodawców i partnerów WUP
wydarzeń.
Aby zapewnić wszystkim zainteresowanym osobom
informację o formach wsparcia oferowanych w ramach
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poszczególnych Priorytetów PO KL WUP korzystał z różnych
kanałów przekazu informacji, w tym np. poprzez:
• prasę regionalną, w której ukazywały się ogłoszenia o konkursach na nabór wniosków o dofinansowanie oraz artykuły
sponsorowane wyjaśniające istotne dla projektodawców
kwestie merytoryczne (w 2012 r. ukazały się 2 artykuły:
„Kobiety na podkarpackim rynku pracy-diagnoza sytuacji”,
„Nowe projekty PO KL dla osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym”),
• publikacje, od 2008 r. kwartalnie wydawany jest Biuletyn PO
KL, w którym są wyjaśnienia z zakresu realizacji PO KL;
ponadto w br. kontynuowane były działania związane
z przygotowaniem ulotek i broszur tematycznych dotyczących np. realizacji projektów innowacyjnych czy Planów
działania na 2013 r. oraz książki Dobre praktyki PO KL na
Podkarpaciu,
• stronę internetową, na której na bieżąco zamieszczane są
informacje dot. wdrażania PO KL oraz wyjaśnień z tym
związanych; za pośrednictwem Newslettera o aktualnościach
w PO KL rozsyłane były do wszystkich instytucji/osób, które
zgłosiły w tym zakresie zapotrzebowanie i wskazały swoje
adresy e-mailowe,
• bilbordy i telebimy, rozmieszczone na terenie Podkarpacia, na
których zamieszczona została reklama zachęcające osoby
bezrobotne, niepełnosprawne, 25- oraz 50+ do udziału
w realizowanych projektach PO KL (telebimy) oraz reklama
promująca Bazę projektów PO KL zamieszczoną na stronie
internetowej www.pokl.wup-rzeszow.pl (bilbordy),
• telewizję, w której emitowany był spot reklamowy promujący
PO KL.

Ponadto WUP w 2012 r. zorganizował 2 konferencje
tematyczne . „Wsparcie PO KL dla szkolnictwa zawodowego”oraz
„Kobieta na podkarpackim rynku pracy w kontekście działań
finansowanych z EFS”, których uczestniczyły osoby zainteresowane powyższą tematyką.
We wrześniu br. WUP zorganizował imprezę plenerową
„Piknik Operatywnych i Kapitalnych Ludzi na Podkarpaciu”, której
celem była promocja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
w tym przybliżenie jego założeń mieszkańcom Podkarpacia oraz
zachęcenie ich do wzięcia udziału w projektach PO KL.
Pracownicy WUP, a w szczególności Punktu Informacyjnego PO KL często biorą udział w wydarzeniach organi-

zowanych przez różne instytucje mające siedzibę na terenie
województwa podkarpackiego, w tym np. w targach: edukacji,
pracy, Zakładów Aktywności Zawodowej, konferencjach:
„Gospodarka społeczna w woj. podkarpackim szansa czy utopia?”,
„Przedsiębiorstwa społeczne – konkurenci czy sprzymierzeńcy
gospodarki rynkowej”dotyczących spółdzielczości socjalnej.

W 2012 r. WUP rozpoczął realizację pilotażowego
(i jedynego w kraju) programu w ramach którego utworzone
zostały dodatkowe stanowiska przy Regionalnych Ośrodkach EFS
(w Tarnobrzegu, Krośnie, Przemyślu i Rzeszowie) tj. Liderów ds.
osób niepełnosprawnych i Liderów ds. osób 50+. Ich zadaniem
jest zaktywizowanie lokalnie działających organizacji w województwie podkarpackim i przygotowanie ich (poprzez usługi
szkoleniowo-doradcze RO EFS) do składania projektów w ramach
PO KL. Jednocześnie osoby te (łącznie 8 osób) mają za zadanie
dotarcie do grup społecznych z w/w kategorii (tj. niepełnosprawni, 50+) i zmobilizowanie ich do udziału w projektach PO KL.

Mając na uwadze przekazywanie w sposób profesjonalny
i efektywny informacji związanych z realizacją Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki mieszkańcom Podkarpacia w kolejnych latach WUP będzie podejmował różnorakie działania
komunikacyjne, które przyczyniać się będą do równie skutecznej
działalności informacyjno-promocyjnej.
Renata Chmaj
Wydział Koordynacji PO KL
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NOWE NARZĘDZIE KOMUNIKACJI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY
– INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Z PARTNERAMI SPOŁECZNYMI!
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych projektodawców, którzy nie zawsze mają możliwość wzięcia udziału
w spotkaniach, konsultacjach, konferencjach oraz innych inicjowanych przez WUP w Rzeszowie przedsięwzięciach dotyczących
promowania EFS i wdrażania komponentu regionalnego PO KL od października 2012 r. na stronie internetowej www.pokl.wuprzeszow.pl zamieszczany jest nakręcony w trakcie realizacji ww. wydarzeń materiał filmowy.
Chcemy w ten sposób umożliwić osobom, instytucjom,
organizacjom, firmom itp., zwłaszcza oddalonym od siedziby WUP
i jego Oddziałów Zamiejscowych, zapoznanie się z informacjami
ważnymi dla przygotowania i składania projektów, a także
przybliżyć najważniejsze aspekty związane z ogłaszanymi
konkursami, oraz zachęcić do sięgania po dalsze informacje
i materiały związane z ubieganiem się o środki finansowe na
realizację projektów.
W dalszym ciągu organizowane będą tradycyjne
spotkania informacyjne, w których będą mogli Państwo
uczestniczyć osobiście. Przypominamy, iż chęć udziału w spotkaniu należy zgłosić poprzez uzupełnienie i wysłanie formularza
zgłoszeniowego, który zamieszczany jest na stronie internetowej
www.pokl.wup-rzeszow.pl wraz z informacją o spotkaniu
informacyjnym. Udział w spotkaniu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestników spotkania

przez jej organizatora na cele związane z promocją Programu
Kapitał Ludzki.
W przyszłości dążyć będziemy do tego, aby mogli
Państwo uczestniczyć w każdym realizowanym przez nas
przedsięwzięciu dzięki transmisjom on-line.
Mamy nadzieję, że to nowe narzędzie komunikacji ułatwi
dostęp do informacji niezbędnych w trakcie przygotowywania
wniosku o dofinansowanie oraz zyska Państwa aprobatę.
Serdecznie zachęcamy do korzystania z baneru
Publikacje, prezentacje, materiały filmowe, wraz z prezentacjami
omówionymi na spotkaniu znaleźć można również materiał
filmowy nagrany w trakcie trwania spotkania.
Renata Chmaj
Wydział Koordynacji PO KL

SPOTKANIE SZKOLENIOWO-INFORMACYJNE
DLA PRZEDSTAWICIELI OPS I PCPR
Rok 2013 to ostatni rok perspektywy finansowej 2007-2013. Dla ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy
rodzinie to jeszcze jeden rok z możliwością składania wniosków o dofinansowanie.
W związku z tym w dniu 30 października 2012 r. zostało
zorganizowane spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla
przedstawicieli wspomnianych ośrodków. Celem tego spotkania
było omówienie szczegółów dotyczących naboru wniosków na
realizację projektów systemowych w latach 2013-2015, podanie
założeń Planu Działania na rok 2013 dla projektów realizowanych
w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki. Do tej pory w ramach 7.1.1 podpisano 145 umów
na ogólną wartość 111 805 912,56 zł, natomiast w ramach 7.1.2
podpisano 25 umów na ogólną wartość 36 811 837,95 zł.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wzięło
w nim udział ponad 200 osób, a wśród nich dyrektorzy, kierownicy
ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy
rodzinie, wydelegowani pracownicy oraz doradcy z Regionalnego
Ośrodka Polityki Społecznej. Spotkanie prowadził Wicedyrektor
ds. Europejskiego Funduszu Społecznego Wojewódzkiego Urzędu
Pracy w Rzeszowie Mariusz Szewczyk oraz Kierownik Wydziału
Rozwoju Integracji Społecznej tegoż samego urzędu Bartosz
Kostecki.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania
propozycji działań z jakich mogą skorzystać przy realizacji
projektów systemowych w kolejnych latach. W przygotowanej
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prezentacji podano przykłady form wsparcia, zarówno te
najczęściej stosowane, jak i te, które wskazywane są potencjalnym
uczestnikom projektów ze względu na swą szczególną
atrakcyjność. Dla poparcia stanowiska WUP w tej kwestii
przedstawiciele czterech Ośrodków Pomocy Społecznej podzielili
się własnymi doświadczeniami w realizacji form, które odbiegają
od sztampowej realizacji, a jednocześnie są bardzo ciekawe
i przydatne dla uczestników projektów, którzy chętnie biorą w nich
udział. Pani Aleksandra Mrugał z MOPS z Jasła przedstawiła
doświadczenia z realizacji Programu Aktywności Zawodowej, Pan
Damian Miazgowicz z GOPS z Kamienia omówił poradnictwo
prawne, Pani Anna Wdowiarz reprezentująca GOPS z Radomyśla
Wielkiego wskazała istotne kwestie dotyczące asystenta rodziny,
a Pani Marzena Malawska z GOPS z Przemyśla scharakteryzowała
stosowany przez ośrodek wolontariat.
Efektem spotkania jest wyraźne zainteresowanie
uczestników przedstawionymi formami wsparcia, które przekłada
się na liczne konsultacje z pracownikami WUP oraz złożone
zapotrzebowanie na środki przewyższające propozycję alokacji IP
na kolejne lata.
Edyta Pytko
Wydział Rozwoju Integracji Społecznej
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WALIDACJA PROJEKTU INNOWACYJNEGO PT. „INNOWACYJNY
MODEL OBSŁUGI OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA
W WIEKU 50+ PRZEZ PODKARPACKIE INSTYTUCJE RYNKU PRACY”
Członkowie Regionalnej Sieć Tematycznej działającej w woj. podkarpackim spotkali się we wrześniu br. w celu zwalidowania produktu
finalnego projektu innowacyjnego pt. „Innowacyjny model obsługi osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 50+ przez
podkarpackie Instytucje Rynku Pracy” realizowanego przez firmę BD Center sp. z o.o.
Projekt innowacyjny przedstawia sposób przygotowania
pracowników powiatowych urzędów pracy oraz agencji
zatrudnienia do skutecznej aktywizacji osób w wieku 50+. Ta nowa
formuła pokazuje, w jaki sposób należy postępować z osobami
50+ aby zwiększyć ich motywację i zachęcić do poszukiwania
pracy. Opracowany został również poradnik dla osób
bezrobotnych mówiący, w jaki sposób przygotować się do
WALIDACJA jest oceną produktu (materiałów/sposobów
działania) wypracowanego w ramach projektu innowacyjnego pod kątem innowacyjności, trafności i użyteczności.
Sprawdza się przy tym korzyści jakie płyną z używania i stosowania wypracowanych materiałów/sposobów działania
oraz podejmuje decyzję czy należy je stosować na szeroką
skalę.

rozmowy kwalifikacyjnej, jakie atuty przedstawiać, aby zostać
zatrudnionym.
Projekt spotkał się z akceptacją eksperta oceniającego
produkt finalny projektu innowacyjnego, członków Sieci oraz
przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
Wszyscy podjęli decyzję, iż materiały wypracowane
w ramach projektu winny być używane przez powiatowe urzędy
pracy oraz agencje zatrudnienia.
Obecnie projekt jest w fazie upowszechniania –
organizowane są konferencja oraz szkolenia dla instytucji rynku
pracy z całego województwa, a także prowadzona jest promocja,
wypracowanych produktów w mediach, obejmująca swym
zasięgiem woj. podkarpackie.
Bernardeta Krukowska
Wydział Koordynacji PO KL

SPOTKANIE KONSULTACYJNE W SPRAWIE PROJEKTU
INNOWACYJNEGO PT. „INNOWACYJNY MODEL UTRZYMANIA
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ PODKARPACKICH NAUCZYCIELI
GIMNAZJÓW W WIEKU 50+”
W listopadzie br. odbyło się spotkanie na temat prawidłowego przygotowania strategii wdrażania projektu innowacyjnego
pt. „Innowacyjny model utrzymania aktywności zawodowej podkarpackich nauczycieli gimnazjów w wieku 50+” samej celowości
realizacji projektu.
W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i nauczyciele
rzeszowskich gimnazjów, przedstawiciele Podkarpackiego
Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Centrum Kształcenia
Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu, Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie, BD Center sp. z o.o. (firma realizująca w/w
projekt innowacyjny), Wojewódzkiego Urzędu Prac w Rzeszowie
a także członkowie Regionalnej Sieci Tematycznej dla
Województwa Podkarpackiego.
Dyskutowano nad potrzebą realizacji projektu
innowacyjnego oraz o trudnościach, z którymi może się spotkać
beneficjent podczas testowania projektu. Spostrzeżenia
wypowiedziane w trakcie rozmowy były szczególnie pomocne dla
projektodawcy w prawidłowej realizacji projektu. Ułatwiło to
także pracę członków Sieci oraz Instytucji Pośredniczącej PO KL
w podjęciu decyzji o kontynuacji projektu.
Decyzja na temat dalszej realizacji projektu innowacyjnego pt. „Innowacyjny model utrzymania aktywności
zawodowej podkarpackich nauczycieli gimnazjów w wieku 50+”
zostanie podjęta już w styczniu 2013 r.
Informacja o projekcie
Projekt jest nową formą wsparcia dla dyrektorów
gimnazjów w procesie zarządzania wiekiem i utrzymania
aktywności zawodowej nauczycieli gimnazjów w wieku 50+.

Głównym czynnikiem umożliwiającym jego realizację jest
przeprowadzenie wśród nauczycieli gimnazjów 50+ diagnozy
kompetencji, wskazującej, które z poszczególnych kompetencji
komunikacyjno-informacyjnych (umiejętność wykorzystania
komputera i Internetu w pracy) oraz psychospołecznych
(umiejętność nawiązywania kontaktu z uczniami, rozwiązywania
konfliktów, negocjacji, itp.) wymagają uzupełnienia. Uzupełnienie
wykazanych braków kompetencyjnych spowoduje przełamanie
barier pokoleniowych widocznych w szkołach gimnazjalnych.
Bernardeta Krukowska
Wydział Koordynacji PO KL
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KOBIETA NA PODKARPACKIM RYNKU PRACY – KONFERENCJA
Temat dyskryminacji w dostępie do ofert pracy m.in. z uwagi na płeć wciąż budzi emocje różnych środowisk społecznych, według
niektórych wciąż za mało miejsca w dyskusji publicznej poświęca się temu wątkowi, innych zaś oburza ciągłe jego roztrząsanie
i tworzenie „sztucznych problemów”.
Gorsza sytuacja kobiet na rynku pracy jest jednak
niezaprzeczalnym faktem, o czym świadczą podstawowe jego
wskaźniki, jak choćby stopa bezrobocia czy wskaźnik aktywności
zawodowej. Dlatego samorząd województwa, gromadząc
w trakcie swej bieżącej pracy nowe informacje (m.in. wyniki badań
socjologicznych, analizy dot. regionalnego rynku pracy, raporty
Obserwatorium Rynku Pracy przy WUP w Rzeszowie itp.) w tym
obszarze i systematyzując je, zorganizował konferencję pn. Kobieta
na podkarpackim rynku pracy.

Konferencja, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele
wielu środowisk (przedstawiciele samorządów terytorialnych,
przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych,
publiczne służby zatrudnienia) odbyła się 20 września b.r.
w Dworze Ostoya w Jasionce k. Rzeszowa. Rekrutacja na nią była
otwarta, więc każdy zainteresowany tematyką mógł zapisać się za
pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej
WUP poświęconej PO KL. Zebranych powitali: Wicemarszałek
Województwa Podkarpackiego Pani Anna Kowalska oraz Pan
Dyrektor WUP w Rzeszowie Konrad Fijołek, którzy krótko
przedstawili cele konferencji tj. prezentacja w oparciu o dane
statystyczne rzeczywistej sytuacji kobiet na regionalnym rynku
pracy, a także przybliżenie form wsparcia jakie oferuje PO KL i ich
oddziaływanie na poprawę sytuacji zawodowej kobiet. Istotnym
elementem konferencji był panel ekspertów i reprezentantów
różnych środowisk zawodowych, którzy podjęli ważną dyskusję na
temat działań, które należy podjąć, aby poprawić sytuację
zawodową tej grupy społecznej. Głos zabrała również Pani Poseł
Krystyna Skowrońska, która podzieliła się z uczestnikami swoimi
refleksjami dotyczącymi równości płci i dyskryminacji na rynku
pracy. Biorący udział w konferencji mogli zapoznać się z wynikami
badania panelowego realizowanego przez Podkarpackie
Obserwatorium Rynku Pracy, zatytułowanego „Przedsiębiorcy
Podkarpacia”, jak również z prezentacją sporządzoną na
podstawie analizy danych pochodzących z rejestrów osób
bezrobotnych, prowadzonych przez powiatowe urzędy pracy
w regionie. Zaprezentowali je pracownicy WUP, będący członkami
zespołu PORP – Pan Marcin Dygoń oraz Pan Robert Chrząstek.
Współpracujący z WUP Pan dr Hubert Kotarski przedstawił wyniki
ukończonego w 2012 r. badania „Kobieta na podkarpackim rynku
pracy w kontekście działań finansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego” oraz sformułowane przez ewaluatora
rekomendacje. Niestety firma przeprowadzająca badanie tj. IBC
GROUP Central Europe Holding S.A. w ostatniej chwili odmówiła
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udziału w konferencji i zaprezentowania wyników badania co było
dla WUP dużym zaskoczeniem, ponieważ pierwszy raz zdarzyło się
zignorowanie tak ważnego przedsięwzięcia przez „autora”
wyników badań. Pierwszą część spotkania kończyła interesująca
prezentacja Pani dr Anny Jawor - Joniewicz (Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych), dotycząca obecnej sytuacji kobiet na polskim rynku
pracy oraz wyzwaniom w tym zakresie. Pani dr Krystyna LeśniakMoczuk, która poprowadziła dyskusję panelową zaangażowała do
jej udziału nie tylko zaproszonych gości, ale także uczestników z sali
– co nadało konferencji wyjątkowy charakter. Widać było ogromne
zainteresowanie problemami z jakimi borykają się kobiety przy
poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, jej utrzymaniu, godzeniu
życia zawodowego i rodzinnego itp. Udział w niej wzięli
przedstawiciele różnych środowisk, w tym kobiety wykonujące
zawody uważane potocznie za „typowo męskie”, co stanowiło
dobry przykład aktywności, zaangażowania i sukcesu kobiet
w miejscu pracy zdominowanym przez mężczyzn. Dyskusja
dotyczyła m.in. stereotypów dotyczących zawodów dla mężczyzn
i zawodów dla kobiet, przykładów pozytywnych rozwiązań
w systemie naboru oraz uwarunkowań mających wpływ na
zatrudnianie kobiet. Duże znaczenie miały wystąpienia kobiet,
które dzięki dotacjom ze środków EFS otworzyły i prowadziły
działalność gospodarczą. Zwłaszcza, że były to wystąpienia
niezwykle szczere, panie dzieliły się swoimi doświadczeniami
w dochodzeniu do sukcesu zawodowego i zachęcały do odwagi
i wiary, że jak się naprawdę chce to można osiągnąć wszystko.

Żywiąc przekonanie, że tego typu spotkania są potrzebne,
a zderzenie różnych punktów widzenia dotyczących zatrudniania
kobiet, prowadzić może do wypracowanie wniosków
i rekomendacji przyczyniających się do poprawy sytuacji
w obszarze zatrudnienia kobiet, dziękujemy tym z Państwa, którzy
aktywnie włączyli się w to wydarzenie. Konferencja poświęcona
problemom kobiet na rynku pracy była jednym z elementów
szerszej kampanii WUP, który oprócz badania ewaluacyjnego,
zainicjował felieton w telewizji regionalnej Kobieta na
podkarpackim rynku pracy w którym zaprezentowano różne
formy wsparcia w ramach PO KL, z których korzystały kobiety.
Przygotowano ponadto artykuł do pracy regionalnej związany
także z w/w problematyką. Kolejne działania informacyjnopromocyjne WUP ukierunkowane będą na pracodawców, pod
kątem zachęcenia ich do zatrudniania kobiet.
Justyna Frańczak
Wydział Koordynacji PO KL

WYDARZENIA

WARTO WYMIENIAĆ DOŚWIADCZENIA – ROBOCZE SPOTKANIE
Z PRZEDSTAWICIELAMI INSTYTUCJI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
ZE SZWECJI I FINLANDII
21 września 2012 r. kilkuosobowa delegacja przedstawicieli instytucji z obszaru kształcenia ustawicznego ze Szwecji i Finlandii
odwiedzająca Rzeszów w ramach projektu Zespołu Szkół Elektronicznych – uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
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REGIONALNE OŚRODKI EFS

KIERUNKI DZIAŁAŃ REGIONALNYCH OŚRODKÓW EFS
Z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W 2013 ROKU
W związku ze zbliżającym się końcem roku Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opracował nowe Wytyczne do Ofert Regionalnych
Ośrodków EFS z woj. podkarpackiego na 2013 rok. Będzie to już 5 rok funkcjonowania Ośrodków w ramach IV edycji.
Dla przypomnienia wszystkie Ośrodki poprzez działania
związane ze szkoleniami, animacją, doradztwem i informacją
realizują usługi wspierające Beneficjentów uprawnionych do
aplikowania o środki z EFS w ramach PO KL zarówno tych, którzy
po raz pierwszy przystępowali do konkursów ogłaszanych przez IP
jak również tych, którzy już wdrażali swoje projekty lub obecnie je
realizują.
Wśród priorytetowych grup docelowych RO EFS znalazły
się organizacje pozarządowe, szkoły, Jednostki Samorządu
Terytorialnego w tym ich jednostki organizacyjne oraz mikro, małe
i średnie firmy. Ponadto obok grup defaworyzowanych tj. osób
niepełnosprawnych oraz powyżej 50 roku życia Ośrodki będą
miały za zadanie aktywizowanie i wspieranie osób do 30 roku
życia.
Klienci RO EFS mogą skorzystać z następującej oferty
szkoleniowej:
1. Przygotowanie wniosków aplikacyjnych w GWA – warsztat
w kontekście ogłoszonego konkursu przez IP z uwzględnieniem
prawidłowości przygotowania wniosku w aspekcie oceny
formalnej i merytorycznej.
2. Prawidłowe rozliczanie wniosku beneficjenta o płatność –
warsztat przy wykorzystaniu obowiązującego Generatora
wniosków płatniczych oraz zasad i wytycznych powiązanych
z tym aspektem.
3. Przygotowanie beneficjentów do dokumentowania wszelkich
działań i operacji merytorycznych i finansowych związanych
z realizacją projektu - zgodnie z obowiązującymi zasadami
i wytycznymi, w tym także do celów kontroli.
4. Szkolenie dla służb finansowo - księgowych beneficjentów
(księgowość okołoprojektowa, prawidłowe przygotowanie
wniosku o płatność) związane z prawidłowym i terminowym
wykazywaniem ponoszonych na realizację projektów wydatków, dokonywaniem zmian w harmonogramach, przesuwaniem środków itp.
5. Szkolenia tematyczne dla instytucji, organizacji, firm, jednostek
organizacyjnych jest z zakresu możliwych form wsparcia w ramach komponentu regionalnego PO KL, zasad diagnozowania
problemów i potrzeb społeczności lokalnej, zasad przygotowywania i składania do IP projektów.
6. Szkolenia dla projektodawców z zakresu realizacji projektów
innowacyjnych i ponadnarodowych.
7. Procedury zamówień publicznych w projektach współfinansowanych z EFS.
W ramach doradztwa Beneficjenci wdrażający projekty
mogą skorzystać z tzw. wizyt wspierających, podczas których
kompleksowo zostaną zweryfikowane wybrane obszary pod
kątem późniejszych kontroli. W 2012 roku powyższa usługa była
realizowana w ramach pilotażu i najczęściej weryfikowanymi
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obszarami były kwalifikowalność wydatków, sposób rekrutacji
uczestników projektu, udzielanie zamówień publicznych
i stosowanie zasady konkurencyjności. Po za tym doradcy kluczowi
i specjalistyczni kontynuują swoje usługi na etapie przygotowania
projektu a następnie sporządzenia kompletnego wniosku
aplikacyjnego, składanego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony
przez WUP w Rzeszowie jak również udzielają wsparcia projektom
w trakcie realizacji.
W zakresie animacji równolegle z działaniami Animatorów, aktywizujących lokalne środowiska w celu utworzenia
partnerstw międzysektorowych nadal będą świadczone usługi
aktywizacyjne skierowane dla grup defaworyzowanych – osób
niepełnosprawnych i 50+, świadczone przez liderów reprezentujących te grupy.
Praca liderów w strukturach RO EFS w 2012 roku
przyczyniła się do wsparcia licznego grona osób niepełnosprawnych oraz 50+, które były informowane i kierowane do
udziału w projektach. Ponadto liderzy mobilizowali różnego
rodzaju podmioty do przygotowania projektów w oparciu
o wypracowane diagnozy potrzeb. W tym celu poza bezpośrednim
kontaktem ze swoim środowiskiem realizowana była i nadal
będzie kontynuowana współpraca z instytucjami i organizacjami
wspierającymi grupy os. niepełnosprawnych, 50+ a także os.
młodych do 30 roku życia (PUP, MOPS, PFRON, NGO).
Te działania powiązane są również z działaniami całej
struktury Ośrodków, które świadczą mobilne usługi w terenie we
współpracy z w/w instytucjami i organizacjami poprzez wspólne
dyżury, stoiska informacyjno-doradcze itp. tak aby dotrzeć do
szerokiego grona potencjalnych odbiorców PO KL w woj.
podkarpackim.
Szczegółową i na bieżąco aktualizowaną ofertę
Ośrodków mogą Państwo śledzić na stronach internetowych pod
adresami www.rzeszow.roefs.pl, www.tarnobrzeg.roefs.pl,
www.przemysl.roefs.pl, www.krosno.roefs.pl.

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług
wszystkich Regionalnych Ośrodków EFS z Województwa
Podkarpackiego w kolejnym roku ich działalności.
Paweł Pasterz
Wydział Koordynacji PO KL

REGIONALNE OŚRODKI EFS

GDZIE PO WSPARCIE? – DZIAŁANIA REALIZOWANE PRZEZ OŚRODKI
WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ I REGIONALNE OŚRODKI
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
Na poziomie regionalnym ze środków POKL wspierane jest finansowanie działalności sieci Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
(OWES) oraz sieci Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS).
Każda z tych sieci została utworzona do realizacji innych
celów, a w konsekwencji zarówno dla RO EFS, jak i dla OWES
określono odrębne katalogi zadań.
RO EFS odpowiada za działania, które mają na celu
wspieranie potencjalnych beneficjentów i projektodawców
w przygotowaniu i realizacji wysokiej jakości projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
kreowanie rozwoju lokalnego, budowanie partnerstw nastawionych na rozwój regionu w szczególności w zakresie rozwoju
kapitału społecznego. Ośrodki wspierają również beneficjentów
poprzez realizację szeroko rozumianych działań animacyjnych,
z wykorzystaniem szkoleń, doradztwa oraz informacji, pomagają
diagnozować problemy na lokalnym/regionalnym rynku pracy
i podejmują takie działania, które skutecznie przeciwdziałają tym
problemom. Potencjalnymi beneficjentami i projektodawcami
EFS wspieranymi przez RO EFS są więc podmioty (np. organizacje
pozarządowe), które zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu
Priorytetów PO KL zostały zaliczone do kategorii podmiotów
ekonomii społecznej.
W województwie podkarpackim aktualnie funkcjonują
4 Regionalne Ośrodki EFS – w Rzeszowie, Tarnobrzegu, Przemyślu
i w Krośnie. Ośrodki funkcjonują na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Swoje działania planują
w oparciu o diagnozę środowisk lokalnych, w których działają,
zbierają informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej i potrzebach lokalnych, instytucjach/organizacjach działających w regionie i ich potencjale, liderach lokalnych i istniejących już
partnerstwach.
Przedmiotem działalności sieci OWES jest kompleksowe
wsparcie podmiotów ekonomii społecznej oraz osób indywidualnych zainteresowanych uruchomieniem przedsięwzięcia
z zakresu ekonomii społecznej.
Kompleksowość działań wspierających prowadzonych przez
OWES polega na:
• świadczeniu usług prawnych, księgowych, marketingowych,
• prowadzeniu doradztwa,
• prowadzeniu szkoleń dostarczających wiedzy i umiejętności
z zakresu m.in. zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej,
• realizowaniu usług wspierających rozwój partnerstwa lokalnego opartego na współpracy samorządu lokalnego i organizacji
pozarządowych na rzecz ekonomii społecznej,
• promocji ekonomii społecznej i zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.
Wszystkie działania OWES koncentrują się na wspieraniu
rozwoju sektora ekonomii społecznej.

W woj. podkarpackim ze środków POKL w ramach
Priorytetu VII realizowane są aktualnie dwa projekty, których
przedmiotem jest działalność instytucji wpierających funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej. Projekty realizowane
są przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym (PSOUU) – Koło w Jarosławiu oraz Fundację
Akademia Obywatelska (FAO).
W przypadku projektu „Inkubator Zakładów Aktywności
Zawodowej woj. podkarpackiego” realizowanego przez PSOUU –
Koło w Jarosławiu wsparciem objętych jest siedem Zakładów
Aktywności Zawodowej z terenu województwa. FAO jest z kolei
realizatorem projektu pn „Nowa Energia PES na Podkarpaciu”, ze
wsparcia w jego ramach mogą skorzystać organizacje pozarządowe mające siedzibę na terenie woj. podkarpackiego.
Wymienione projekty zostały wyłonione do dofinansowania w ramach konkursu nr 10/7.2.2/POKL/2010 i zgodnie z wymogami
dokumentacji konkursowej obejmują realizację w sposób łączny
i komplementarny wskazanych wyżej działań.
Pomimo, że każda z sieci została utworzona do realizacji
innych celów i posiada odrębne katalogi zadań Instytucja
Zarządzająca POKL - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
dostrzegła konieczność doprecyzowania w zakresie wsparcia
OWES i ROEFS udzielanego podmiotom ekonomii społecznej.
Wynika to z faktu, iż potencjalnymi beneficjentami usług
realizowanych przez ROEFS mogą być podmioty, które zgodnie
z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów POKL zostały
zaliczone do podmiotów ekonomii społecznej. Zatem, aby uniknąć
ryzyka powielania się działań obu sieci w zakresie wsparcia
podmiotów ekonomii społecznej – wszystkie działania związane
z pozyskiwaniem środków EFS przez podmioty ekonomii
społecznej będą realizowane przez Regionalne Ośrodki EFS,
natomiast OWES będą wspierały podmioty ekonomii społecznej
w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania z wyjątkiem
środków EFS.
Rozwój lokalny, partnerstwo, wzmacnianie potencjału
organizacji i społeczności to wspólne cele realizowane zarówno
przez Regionalne Ośrodki EFS i OWES. Wykorzystując potencjał RO
EFS i OWES możliwe jest zwielokrotnienie skuteczności podejmowanych inicjatyw, wzajemne inspirowanie się i podejmowanie
nowych wspólnych wyzwań. Współpraca między RO EFS i OWES
może wzmocnić dotychczas wypracowane efekty i umożliwić
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.
W związku z tym mając na uwadze jakość i kompleksowość obsługi podmiotów ekonomii społecznej konieczna jest
ścisła współpraca obu sieci.
Monika Samborska-Szaruga
Wydział Koordynacji PO KL
Paulina Petranik
Wydział Rozwoju Integracji Społecznej
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