
L Czlonkowie Re

PRO KOI, Z PRZEBITGU PIATEGO POSIEDZENIA
REGIONALNEJ TIIECI TEMATYCZNEJ

WOJEWODZT iVA PODKARPACKIEGO

16 styoznia 2013 r.

Infornracje o96lne

W spotkaniu
8 zastQpc6w, 3 wicieli Wojew6d::kiego Urzgdu Pracy w Rzeszowie, 2 osoby

imowacyjny pt.,Innowacyjny ntodel utrQ)monia ak4)rr'tloicireprezentujqce projekt
zawodowej podkdrpdc
BD Center sp. z o.

nauczycieli ginnazjdw tu wieku 50+" realizowany przez firmQ

architektury wlasn
, 2 osoby reprezentuj4ce projekt innowacyjny pt.,,Twonehie
irodowiska pracy - innowacyjny model aktywizacji spoleczno-

zowodowej ostib do 25 ?ycta" realizorvany pzez fitmQ ECORYS Polska sp. z o.o. oraz
eksperl oceniaj4cy e \adrazania w )rojekt6w innowacyjnych.

Lista uczestnik6w pos zenla:

KAPITAT LUDZ

l. Gra2yna

9. Ilona

)'y';:J::#:u^."".'
*.*-*"*t;.-l

EUAofttrk I ' -
r uMuzvd ( ^Y  t  " . . '

czylo 27 os6b: l1 czlonk6w Regionalnej Sieci Tematycznej,

Sieci Temir.ycznej dla Wojew6dztwa Podkalpackiego:

UrzQdu w Rzeszowie - Prz€wodnicz4ca Regionalnej Sieci Tema8czrej
dla Woj dztwa Podkarpackiego,

Kierownik lVydzialu Koordynacji PO KL Wojew6dzkiego

on ECORYS Polska sp. z o.o.,

osz - Wojew6dzki lJrzqd Pracy w Rzeszowie,

- Starosta Kolbus rouski,

- BD Center sp. z 0.o.,
- Wojew6dzki llrzqd Pracy w Rzeszowie,

2. Agnieszka
Programen]

3. Agnieszka

Kosiirska-Cie(la lnsl) 'rucja lJr.,qd,,cj4ca Regionalnym
acyjnym!

Wojew6dzki UrzAd Pracy w Rzeszowie!

4. Alina Pieni Podkarpacki Jrz4d Wojew6dzki w Rzeszowie,

5. Andrzej K

6. Anita Dzia

7. Edyta 4szcz ECORYS Prlska sp. z o.o.,

Sekretarz PowiattL Bzozowskiego

lska-Burnat - BD Oenter sp. z o.o.,

8. Ewa Tabi

10. .I6zefKard

11.. I6zel L^

12. Katarzyna

13. Klaudiusz

ik Dyreklor Izby IUemieilniczej,

lcchorvska-Sadowska - Wojew6dzki Urzqd Pracy w Rzeszowie,

pankiewicz I Nlytut Badawczo-Szkoleniowy sp. z o.o.,

Bargiel Wojewdd rki Urz4d Pracy w Rzeszowie,

Wroiska Regionr.lny OSrodek EFS w Tarnobrzegu,

14. Magdalena

15. Magdalena

16. Maria S

17. Mariusz Ci

18. Renata Skr bska - Regionalny Osrodek Polityki Spoleczne.j w Rzeszowie,
19. Wieslaw G Wiceprzewodnicz4cy ZW NSZZ Policjant6w w Rzeszowie.



IL Ekspcrt z centralnej bazy ckspert6w prcwadzonej przcz
spraw roz\\,oju rcgionalnego:

l.  Brrbara Matlsik.

Przedstawiciclc Wojew6dzkiego Urzcdu Pncy * Rzeszo*ie:
1. Danuta I'awlowska Kierou'nik Wydzialu W

III,

IV, Przedstawiciele projektu innowacyjnegc pt.,,Innowacyj

2. Gra.gorz Wycislak - Kierownik Wydzialu
Wujeu6dzkicgo I -zgdu Pr.re1 u Rzc.zowie.

3. Krystyna Bfc pracownik Wydzialu Koordl,nacji PO KL

o kty w n o i c i za wo dowej po d ka rp ac k i c h n a, rc zy cie I i g imnazj 6 tt
1. Parvel Hydzik BD Centet sp. z o.o.
2. Piotr Pudlo BD Center sp. z o-o.

Przedstawiciclc projektu imowacyjnego
irodowiska prucy innowacyjny model

n1. strrteSii \\'dr.rzania
ak')tun )ici zutuodovej po

Zawodowej Wojew6dzkiego LJrzQdu I facy w Rzcszowie,

pt. ,,Ttuorzenie a
nktJ)*'izacji sp

25 roku iycia":
1. Maciej Mazur - ECORYS Polska sp. z o.o.,
2. Magdalcna Andrzejak-Klecha ECTIRYS Polska sp.

Spotkanie plolvadzila Pani Grairyna Dytl<o Przewodnicz4
Temafycznej dla Wojew6dztwa Podkarpackiego.

Program posiedzenia. kt6re odbvlo sic rv dniu l6 stvcznia 2013 r.:

1. Porvitanie czlonk6w Regionalnej Sieci Tenatycznej dla Wojew6d
2. ZtrJana skladu osoborvcgo Regionalnej Sieci Tcnaty

proiekft . innolvacinego

4. Puedslawienie ooeny strategii udrazania )rojektu innowac),j

Podkaryackiego
3. Przedsta\\'ienie strategii wdmzania

ntulm nift altyw*'ici prvotlowej
50+" firma BD Center sp. z o.o.

podkatpackich 4ouczyciel

nodel uttzlmanir aktyx'noici zawodoweri podkarpackicl,
w wieku 50+" Pani Barbara Matysik ckslcfi z listy ekspert6
Regionalnego

5 .  D l  sk t r s ja  nad  p rz l l qc i cn '  uc ' ru . r l 1
pl.,,In owacyjnJt nodel utrzymania
gimnuzjitr tu wiek 50+"

zawodowej osib io 25 roka iltcia" Pani llarbara Matysik
Ministerst$'a Rozwo ju Regionainego

6. Przedstawienic strategii wdrazania projektu innowac]anego pt. ,,
wh$nego iro.lolrisko pric]t ittnowacyjny model aktyt izacj
osib do 25 roka Zlcia" finrra ECORYS Polrka sp. z o.o.

7. Przedstawienic oceny strategii \\drazania projektu innowac
archileklury wlasncgo irodotriska prccy,'nnowacyjny model

9.

8 . Dyskusja nad przljqcicm uchwaly nt. strltegii wdruzania
pt.,,Ttrorzenie archilelrtury whsnego irodowiska pmcy
aklytrizucji spoleczno-zatuodob'ej ostjb tlo 25 roku 2ycia"
Uu'agi i rvnioski

tra ulasciwcgo do

z listy ekspen6*

lektu innowacyjnego

fania Akt-vwizacji

u Kadr Regionll

model utryymania
wieku 50+":

hilektury wlosnego
-zawolowej os6b do

Regionalnej Sieci

Podkarpackiego

rpackich nauczycieli

ryenie arcltitekturJ)
spolecz o-zarwalowej

]Ilego pL ,,Ttrorzefiie
klyrr i zicj i s p oleczn o -

dla Wojerv6dztrva

jektu innowacyjnego

,,Inftowacyjtty hodel
gimnazjiw tl) trieka

pt.,,Innowacfin!
a ucz! c ie I i g imn axj (irr
Ministelstwa Rozwoju

innow.tcyjny mo.lel



na posiedzenie Region

Podkarpackiego

Pro*udzqca obrady I'
Sicci Temafycznej dl

z centralnej bazy eks
regionalnego, a takze
innowccljnl pI. , ,122
nauczycieli gimnozjdw
realizujqcej proj ckt inrl
innowac ny model

Przervodniczaca RST
podjqcie trzcch uch

1. Powitanie u

kolejne duJe
*1'mienionych proj

Poinformowala takze, i

z leal izowin)m projek
ooszarem zrvlqzanyl'I] z
z pmc grupy zoslal
elektronicznE przed pos

2. Zmiana skladu
Podkarpacki€go

Pani GraiJna Dyt
Tefiallczftych sklad

lvdrazaDia pro.jektu i
kt6rego dyskutou'ano
majrpym bezpoSredni

Pani Graiynn Dytko

gmpy wchodzili

i jego zastQpcQ) z rami
w ramach PO KL.

Wyja(nila, i2 w IV
Badauczo Szkoleni

funkcj Q zastQpcy c

Na proibQ Sekrctafiatu

PotraJig, wiem, Tnau
ra' mmach Priorltetu IX

funkcjg czlonka RST
RS'l WP bqdzie Pani

Pani Graiyna Dytko
czlonka RST WP z mm

sklatdu osobowego
$ skladzie RST no glosowanrt,

stnik6w Regionalnej Si€ci Temat] cznej dla Wojew6dzt*'a

i Gra2yna Dytko pelniqoa obowi4zki Przcrvodnicz4cej Regionalnej
Wojew6dztwa Po lkarpackicgo pzywitala wszystkich przybylych
lnej Sieci, a w szczeg6lnoSci l,ani4 Barbarg Matysik cksperla
It6w piowadzone.j przez ministra u4asciwego do spran' rozwojn

wicieli 1irm1 IID Center - beneficjenta realizuj4cego projckt

rojektem innowaoljnym i uybranym dla projektu tematem. Protok6l

wacfifty model uttlymflnia ak4ttot oici zah)odon'ej podkarpackich
tr' teieku 50+" oraz przedstawicieli lirmy ECORYS Polska sp. z o.o.

acyjny pt. ,,Tt|onenie architcklury wlasnego irodowiskd ptucy -
izacji spoleczno-zawoloh'ej os6b do 25 roku ilcitt"

WP poinfbnnowalr, iz na V posiedzeniLr l{SI WP zaplanowano
Pierwsza uchwala dotycz]4a ziDiany skladu osobowcgo RST WP,

i/warunko$ej akceptacji/odrzucenia strategii wdrazania \\'czesniej
imowac-vjnych.

pzed zlozeniem dc Sekretariatu IIST WP przez beneficjenta stratogij
wasljncgo organizrrvano spotkaDie grupy roboczej IIST rv trakcie,

innou'ac1'jnyn, jak i eksperci, specjalirici i praktycy zajmuj4cy siq

nad kaZdyrn aspellem realizou,anego pro.jektu imowacyjnego -
yw na wlasciwe przygotowanic przedmiotowej strategii. W sklad

czlonkou'ie RST zajmuj4cy siQ tematem zwiqzanym

przekazany wsz)'stkim czlonkom i zastgpcom RST WP drog4
cdzeniem Sieci.

osobowego Regionalnej Sieci Tematlcznej dla Wojervddzirva

przyporllniala, iz zgodnie z Koncepcjq
gionalnej Sieci winien zostad rozszcrzolly o

funkcjohowafiia Sieci
przedstawiciela (czlonka
projektu jnnowacyjnegoia beneficjenta, kt6ry rozpoczql realizacjq

afiale 2012 r. WtlP
wym sp, z o.o. 11i l

w Rzeszowie podpisal uD]o$'g z Instytutem
realizaojQ projcktu imowacyjnego pt. ,,P1 -

Piojekl realizo*any jest od listopada 2012 r..
i kot petencji rN t egionachPO KL.

ruIg sobie dum".
oztt,6j wlksztalcen a

bgdzie pelnil Pan
lladarvczo Szkolelio*y sp. z o.o. wskazal, i2
Klaudiusz Szczepankiewicz, a zastQpcq czlonka

tarzyna Pustelak.

znajmila, i2 zmianie ulega takze osoba pclniqca I'unkcjQ zastQpcy
ia Instytucji Zazitdzajqccj RPO. W zamian za PaniQ Anitp Wnuk

RST WP bgdzie pchrila Pani Agnieszka Kosiriska-Cic6la,

RST WP Instr.lut

stawila uczestniliorn spotkania projekt UchrNdly w sprav,ie zmiun!
I/P. W zwi4zku z bnkiem p]'ran dot. przedstawionych zmian



pt. ,.lnnowacyjn! model utEyma io dktywnoit:i zatrodo\rej pod,

Na sali upnwnionych do glosowania bylo 16 os6b a rviqc zac
glosowania kworum.

Przepron'adzono glosowanie nad proiektem Uchr1,ab, v
RSZ t/P. Slosunhiem glos6u,: l6 za, 0 g1os6w pritecilv,0
zostala przyi€ta jcdnogloinie.

glosow ws

3. Przedstawienic strategii rvdraiania projcktu innolvacyj
morlel ubzj)matiat aklywnoici Zahiodotr,j podkarpackich
w wieku 50+" - frrma BD Centcr sD. z o.o,

Pani Grazyna Dytko poprosila przcdstarvicieli h:my BD Center sp.
uczestnikom spotkania gl6wnych zalozei striieSii wdtazania

gimnazj'|| v wieht 50a ".

Prezentacji dokonala Pani Ilona Ko$alska Burnnt.

w strategii zamieicil inlbrmacje jakie korzy$ci uzyskaj4 dyrck
opracowanego w rarnach projektu modclu.

bcncficicnt dodatkoqo \\'skazal w pvednlioto$ym doku
i minimalizowiurie zagro2eri, ktdrc moge pojawij siQ na etapie p
szk6l do wdiozenia opracorvanego modclu.

4. Przedstawienie oceny strategii rvdraZania proj
pt...Innotuftcljn) molel ut14moIifl dAtyv'hoici

tutucxycieli gimnazjin' to wieku 50+'- Pani Barbara Ma
ckspert6w MiIlistcrstwr Rozrvoju Regionalnego

Pani Barbara Matysik przedstawiia ocenQ st atcgii wdrazania

gimn(ujd)1, )1, vieku 50 F" i zaproponowala, aby wlrud<owo przyjqi
Przedstawila takze zagadnienia, o kt6re proponrje uz:upelnii stra
rnnowacyjnego.

5. D)'skusja nad przyiQciem uchllaty nf. strrtcgii lvdraZania p
pt. ,,InnowacJiny model utrzymania akrluwnoici z(
nauczlcieli gim azjite w wieku 50+'

Pani GraZyna Dytko oznajnrila uczestnikon
wdra2ania projcktu innorvacjnego nic otrz,vnal
nie bral udzialu w grupic roboczej RST WP.
strategii wdrazania pf ojektu innorvacyjnego.

P:rni Gra2yna Dytko poinformolvala, i2 podczls spotkania grupy
wiqkszych unag co do rcalizou'anego projek.u. Poproszono jed

Prze\yodnicz4ca RST WP poinlbrmowala, iz vy'w uwaga w spos6
zawa:l..a ptzez projektodarvcQ \\' strategii wdra2ania projektu innow

pl.,.hnorlacyjny model ult4)muniu aktyrnoiLi zawodoy,ej pod

do wgl4du wniosku

Przq,rodniczqca RST WP zaprosila przybylyi)h na spotkanie d
\ldrMania projektu inno\acyjnego pt. ,.lnnowacyjry, nodel
zat,odowej pdkatpackich naLtczycieli gimnozj6.,1, 1a) wieku 5A+ ".

Jako picrwsza glos zabrala Pani Alina Pieni4iek. Przyznala, i-2.
kierowane jest \\,sparcie rl' ramach projektu or:Lz szkolenia maj

spotkania. iZ eksp

jwojq ocenQ wy

skladu osobawego
uj4cy siq, uchnala

pt. ,,Innotuactjny
uucqtcie|i gim dzjtjtl

zostalo wymagane do

o.o. o zaprczcntowante
,jcktu innor.vacyjnego

kich nauczycieli

boczej nie wskazano
e hencficjcnta, rhy
szk6l po rvdrozenilL

\}czerpuj4cy zostala

rnnowacllnego
ovej podkarpackich

i k - c k s p e r t z l i s t y

jnego. Oznajmila, iz
cie analizQ ryzyka

ywania dyrektor6lv

jcktu imowacyjncgo
'packich nauczycieli

ioto\!1, dokument.
iQ wdrazania projektu

jcktu inno$ acl jn(go
owej podkarpackich

oceniaj4cy stratcgiQ
dolinansowanie oraz
bazujqc jedynie na

111. Stmtegrl

0klrvn()ici

do kt6rej
stralegiQ

dyskusj i

wYpr-aco t\ il J



\\ykozystywane do po

Pani Ilona Kolv
nauczyciel i  i  dyrekto
Oznajrnila, iz szkoleni

Pan Piotr Pudlo
praktycznych r.rmiej Qtn
z trudnymi sytuacjami

Pani Alina Pieniq2ek
i2 nauczyciele s4 naj

zarzqdzania wiekiem

Oznajmila, i2 o

pragnre w polozuml
zawicrajqce tematykQ

Pani Alina Pieni42ek
nauczvcieli.

Pani Anita Dziadosz
stanu na dzieri 30
50 roku zycia. Pr
uTnik.

Pani Anita Dzindosz

Pani I lona Kowalska-
os6b 50+ biorqca udzi

kompetcn!j i  ps) chosp

Ponadto poinformowal
z nauczycjelami 50r

przeszkolenic 2 000 lu

trudnoici to m.in.
dolnu.

Pani Anita Dziados
z ucznlam1.

oSwiatoRych opraco

(Podkaryackie Szkole
Projekt prowadzi Po

nauczycieli 50+ do zdi
i kompetencji psychos

Qrzygorowanycn w

W ftzie testo$cnia p

Pani llona Kowalska

Pani llona Korvals
plzygotowanc zostaly

I'ani Anita Dziadosz

Pari Ilonn Kolvalska-
tylLo dlc dlrektorow

innowac)'jne. Zapytala, jakic innowacyjne metody szkoleniowe bQd.t
enia kompeten( ji nauczycieli.

jaSnil, iz osoby kozystaj4ce z
{ci poslugiwania si i kompulerem,

tQpuj.pyD'li w szl ole

oinlbrmowala. i7 z przcp-ourdzonlcl '  brdan erralLncljnlch rr l  nika.

-Burnat poinformcrvala, i2 szkolenia naj4 na celu pzygotowac
zaz4dzania \riekien.

bgd4 prowadzone w lbnnie \\aNztatowej.

opracowanych szkolei nabQdQ
radzenia sobie ze stresem szy tez

ej szkol4c4/doksztalcajqcq siQ grup4 zawodowq.

realizowany jert projekt szkolenio*] pod nazwq,,l'.S1M'
Lrtbnnatyozno-N/ ctodycznc) dla dyrektor'6w i nauczycieli szk61.

ps)chol0!,6! \ .

, czy nauczyciclc bgd4 uczestniczyli w szkoleniach.

at oznajmila, ii w fazic upou'szechniania przewidziano szkolenia
6l gimnazjalnl'ch. Ich zadanien bQdzie \\drozenie w plac6nkach
go modelu tj. stiategii zatuqdza\ia u'iekiem oraz do zachgcenie

nozowania s$,oich luk kompetencl,jnych (z zakresu kompetencji ICT
lecznyoh) i uzupehienia ich przy pomocy szkolei drstance learni g

przedmiotowegr projektu inno$'acyjnego).

adzone bgd4 szkolenia dla dyrektor6w i nauczycieli szk6l.

szko l  do  \  d -o ;cn ia  i  u , / ) \ va Id  s l j a leg i i

e

i e
ie Centrum ErLukacji Nauczycieli. Jego g16\u1ym zadaniem jest

ieli.

jainila, iZ w projekcie realizou,anym przez PCEN pn. ,,PSIM" (u,g
ia  2012  r . r  uz i c lo  rd , / i a l  I  l 0U  raucz l c ie . i .  /  czego  202  to  osoby  l o

iz 16% os6b ko"zystaj4cych ze szkolen po 50 r. z. to nie$ysoki

a, i2 doceloNo \,/ projekcie ma wzi4i r.rdzial I 600 nauczycieli.

rnat przyznala, i2 przedstawiona przez Paniq AnitQ Dziadosz liczba
w projekoie,,PSIN' jcst niewielka.

, iZ w I elapie rer,lizacji projektu podczas rozm6w pro\\'adzonych
laszano potrzebQ l)odniosienia lub uzupcllicnia wiedzy z zakrcsu
lecznych. Przedstr.wiane problemy, z kt6ryrni pedagodzy maj4

ie sobic rv sytuacjach stresowych, przenoszenie stresu z pracy do

zap'-tala, kto przygoto\\,ywal scenariusze rozn6lv nauczycieli

rnat w)iasnila, i2 scena usze rozm6w nauczycieli z uczniami

rn{t dodala, iZ 1,o zakonczeniu realizacji projektu projektodawca
u z dwektorami szk6l opracowai szkolenia ,,szyte na miarQ"
ezbqdnE do prawidlrrvego funkcjonowania szkoly.

ytala, w jaki spo;6b dyrektolzy szk6l gimnzvjalnych bpd4 szkolili



szkoleniowe dla dyrektor6r.v szk6l i dla nauczycieli. Zadaniem dyrc
nauczycieli do sprawdzenia posiadancgo po:,iomu kompetencii
psychospolccznych i w razie potrzeby uzLlpeinienia ich. Na koniec faz
poproszonc zostan4 o rypelnienie raportu. w kt6rym
i nicdoci4gnigcia modelu. Na jch podsta$'ie modcl zostanie zmodyfi

platfonna zos
szk6l, w

Pani Ilona Kowalska - Burnat oznajmila, jri ptzygotowane zo

Poinfbnnowala tak2e, i2 po zakonczeniu projellu
Z plattbrmy b9d4 mogli korzystai nauczvcicle ze
opraco\.vany w tunach projcktu innowacljnego modcl
modcl nie bQdzie wdra2any.

Pani Alina I'ieni4iek oznajmila, i2 grupa z.Lwodo\\,a jak.[ s4
o trudnosciach wystQpuj4cych w systemie szkolnict\\'a-

Pani llona Kowalska - Burnat przvzula racjQ Pani Alinie Pieniqz

Pani Ilona Kowalska - Burnat n-vjainila, iZ szkolenia diagnozuj4c
kompetenc)'jne bQd4 prorvadzonc metodq distance learning. Czas i nti
jest dowolny, \\, zalezooSci od noZliwoici i potfzcr nauczycicla.

idyrcktorzy szk6l m6$'i1i przedsta$'icielom plojektodawcy - ps
realizacji projektu) tylko I kolitaktach indywidualnych.

Pani Alina Pieni4zek zaproponotvala, aby benelicjcnt zastanowil si
przeszkolii nauczycieli w ramach projektu, a nic zLecai tego zadania d

Pani Ilona Kowalska - Burnat poinformowala, iZ zadaniem
nauczycicli do sprawdzania swoich kompetcocji I luczowl'ch iw
ich. Dyrektorzy szk6l bqdq u.r"ni 11, jaki sposob motw!,owa6
zmiany postawy.

Pani Alina Pieni4iek zap).tala. rv jaki spos6b nruczyciele bqdq
z przedsta$'ionych w ramach projektu szkolei.

Pani Ilona Kowalskn - Burnat poinfonnoNala. iZ beneficient bgd

przy tym, i2 osoby, z kt6rymi byll przcprowadzrine rozmowy rv I
chQi spla\\'dzenia i u2ycia opracowanJrch materiak)w.

Pani Anita Dziadosz zapytala cz), bcncficient w I etapic realizacji
zar6wno z dyrektorani jak i nauczycielami szk6i pimnazjalnych?

Pani Ilona Koryalska - Burnat oznajmila, i2 $'l etapie proiektu pro
z dyrektorami i nauczycielami szk6l gimnazjalnych.

Pani Anifa Dziadosz poinlbrmowala, iZ w ramach projektu realizo
,,P.S1M' uczestnikami projektu w wiqkszoici sqdy ektorzy szk61.

Pani Ilona Kowalska - Burnat poinformorvalar, iz w fazie te

o problemach pojawiaj4cych siQ w plao6wkacl oSwiatowych,

ginnazjalnych $ybior4 nauczycieli, kt6rzy b9d.l testowali model.
bqdzie kontaktowal siQ zar6rllo z dyrektorami jak i nau

do testowania opracowanego n]odelu poprzez inCywidualne kontakt

finalny.

Dodala jednakze, i2 w fazic upor,,,szechniania pr.ojektu bcnelicjent
jLr2 t),lko z dyrektorami szk6l gimnazjalnl'ch.

oraz zc szk6l, kt6rych przcdrniotorq

i uzupelniajqce braki
sce ich wykonywania

ICT i kompetencji
testowania obie grupy

Slone zostanq braki

a bQdzie zachQcenie

ie przekazana PCEN.
\1drozony zostafie

uczycicie nie n'r6u'i

logon (w I lbzie

cai nauczycieli do

Qcani do skorzystania

zachqcal nauczycieli
/spotkania. Zaznaczy,l

osobne mate aly

ie projektu wyrazily

ia dyrektorzy szk6l

k i poinlbrrnorvala, i2
wno nauczyciele jak

czy nie wart by bylo
ektorom szk6l.

tora jest inspirowanic
potrzeby uzupclnicnia

jektu kontaktowal siQ

adzone byl l  rozmowy

go przez PCEN pn.

lazie tej bencficjcnt
i testujqclqni produkl

dzie kontaktou,ala siE



wiekiom. Zapltala, jaki

bgd4 wywierali nacisk
zarz4dzania wiekiem.
zglaszano projektoda

podnoszqcych ich ko

zad.ai z\.\,,iq7,anyc]1't z ll

W ramach opraco

Pani Ilona Kowals
oSwiatowej strategii

zasobami ludzkimi i

rirodki zaradcze oraz j

Pani Alina Pieni42ek

Pani Ilona Kowals

Pan Parvel flydzik
fakt, iz dyrektorzy m

coraz starsza, nowi 1l

podyplomowych o ki
Jednakze, aby dobrze
kadry nauczycielskiej
plac6wki.

dziecijest colaz mniej s

Dodal, i2 dlrektorzy

wiekiem jest jLrz gotow

potencjal do zarz4dzani
zarzqdzaj4cymi plac6

Dodat, i2 w opracow
zarzqdza6 u,iekicm. U

szkolp, jak identyfiko

Oznajmil, iz stralegie
sukcesem. W Danii
to $ymierne cfekty.

Par Piotr Pudlo poi
zasobami ludzkimi z
zxrzEdzarria osob:rmi

Pani Alina Pieni4Z
innoNacyjnym dotrze
\ldro2enia opra

Pani Ilona Korvalska
indywidualnie dyrekto
poprzcdnicgo projektu
czy tez odbiorcani opr o\r'ancgo modelu s4 ltajbardziej skuteczne.

- Burnat wfaSnila, iz konseku,encjq wprou,adzenia w plao6woe
ania wiekiem bqdzie przeprowadzenie szkoleri dla nauczycieli
cjc klttczo*c. Zaznaczyla, i2 ma nadziejg. iz sami nauczyciele

y. iz shategia zarz4dzania wickicm byla by pomocna r{ realizowaniu
clonorvaniem szkoly.

5mih. iz jest ciekrrra jck bEdzie
gl6wny problem zostanio poruszony,

dyreklor6$' szk6l w celu wpro$,adzcnia w ich jednostkach strategii
trakcie rozm6w odbltych w I etapie proiektu z nauczycielami

$Tgiqdala strategia zarzqdzania
wyjainiony w strategii.

Burnat poinformowala, i2 przedmiotowa strategia zarz4dania
i jcst zal4cznikiem do strategii \.\'drazania projektr.l inno\r'acyjnego.

muszqsobje lLiwiadomii, zc nie sqjuz nauczycielami tylko osobami
i calyn gronem pedagogicznym.

ku zarz4dzanie zasobami ludzkimi czgsto boj4 sjg byi menad2erani.
konywad zaw6d dyrektora niezbgdne jest w]'korzystanie potencjalu

tormowal, iz w strategii zavTdzdria wiekiem zwr6cono uwagq na
4 peinid funkcjg menad2er6* szkoly, musz4 dostrzec jak duzy maj4

ej strategii zostanie dyrektorom zwr6cona uwaga by nie bali siq
\.viadomiony zosliu e im takze fakt, iZ kadra nauczycielska bqdzie
zyciele nie bqdq prz!mou,ani do pracy, ponie\\aZ przyrost naturalny

szk6l z u'yksztalcenia nauczyciele, mimo ukoiczenia studi6w

(przy ponloc), strategii zarz4dzania wiekiem) oraz prou'adzoncj

go nrodelu dyrcktorzy szk6l niemdj€y lviedzy nt z.arzqdzar,ia
z4dzania wiekiem zostanq nauczeni krok po kroku jak prowadzii

probleml zui:1,,.rn< 7 /)cicrn <rkolv r uprouad,,ai \ \  l)n_ cclu
wprowadzii dobrrl atmosfcrQ w grono pedagogiczne.

z4dzania wiekicm rvdrazaie sq \r korporac.jach zachodnioh z duzym
stratcgig zarz4dzania wiekiem wir6d nauczycieli i przynioslo

o\\.al, i2 metoda zarzqdzat\ia $iekiem jest metodq zav|dzania
rz merooyzglqdnieniem zr62nicor'"'ania wiekou,ego. T,aznaczyl,

odymi de sq skuteczne u os6b starszych i na odwr6t.

zap).tala, $'
o dyrektor6w

jaki spos6b infomacja o realizo\.vanym projekcie
szk6l i w jaki spos6b zostan4 onj zachQceni do

narzQdzi.

urnat poinformowala, iz lnformacje o projekcie bgd4 przekazywane
szk6l. Wyjasnila, iz z doi\r'iadczcnia zdobytego przy realizacji

innou'acyinego stwierdzono, i2 osobiste konlakty z uzltkorvnikami



Pani Alina PieniAiek zap)'tala ilu nauczycieli bierze udzial
w ramach proj ektu ,,PSIM' PCEN.

Pani Anita Dziadosz poinformowala, i2 w ramach projektu ma wzi
bqd4cych jednoczednie d1'reLtorami szk6l. Oznajmila, iz projekt,,PS
koica czerwca 2013 r.

Pani Ilona Kowalska-Burnat
zostanie pzekazana PCEN,
w dowolnym dla nich czasie.

Pani Ewa Tabisz poinfomowala, iz omawiana stmtegia
strategiq zarz4dzafia kadr4 nieuwzgiQdniaj 4c4 przedzial6w wieko

Ponadto zapltala w odniesieniu do q'tulu projektu ,,1r?,
ak4wnolci zawodowej podkarpackich nauczycieli gimnazi6w w

tanedzia przeznaczone do diagnozy kompetencji psycho

nauczyciele po udziale w projekcie, poniew3z 90Yo narzgdzi
projektu skierowana jest do dyrektor6w szk6l gimnazjalnych.

Pani Ilona Kowalska Burnat uyja6nila, i2 nauczyciele otrzymaj4: P
50+, Przevodjlik u4tkownika plalfotm)) oraz platforme. Na plalfofini

distance learning podnosz4ce wykr).te braki. Ponadto platforma
szkoleniowych oraz testy sprawdzaj4ce czy poziom kompetencji
Platforma umoZliwia nauczycielom takze zarzqdzanie swoim
i pracowanie na materialach potrzebnych do prowadzenia lekcji.

Pani Ilona Kowalska Burnat oznaimila. i2 z test6w i kLrrs6w zamies
nauczyciele mogq korzystai w kazdej ch$.ili. Ponadto na forum
prowadzenia dyskusji pomiQdzy nauczycielami-

Pani Ewa Tabisz zap)'tala czy z forum mog4korzysta6 tylko osoby 5

Pani Ilona Kowalska Burnat
ograniczony ze wzglQdu na wiek.
byi u2l.tkowane tylko przez osoby 50+ oraz glosy. 2e forum
nauczycieli bez wzglQdu na ich wiek. DecyzjQ, kto moze korzystai z
po pzekazaniu platformy przez firmE BD Center
imowacyjnego. Pe*'nym jest, iz na platfomie
a dostQp dla intemaut6w z poza kQgu nauczycieli

Ponadto wyjasnila, iz na platfomie powstanie zywa baza material6w
nauczycieli. Opracowale dokumenty b9d4 konsultowane z ich
Ta forma wsp6lpracy ma za zadarrie zacie6nii wiQzy pomiQdzy
pokoleniem.

Pani Krystyna Bec zapltala .zy poziom znajomosci komputera je
N U L Z j r L d r u u  z  P , a r L v '  ' [ ]  .

Pani Ilona Kowalska-Burnat oznalrr'ila. 12 nauczyciele, kt6rzy
komputera mog4nauczy6 siqjego obslugi zaporrccqkursu dystance I

leniach realizowanych

udzial 345 nauczycieli
' realizowany jest do

o7,n jfilla, iz po zakoiczeniu proj opracowana platfonna
co umozliwi nauczycielom ie z niej bezplatnie

fiodel

50+" ,

\rinna byd

utfTy a/jla

co zyskaj4

w ramach

ik dla nauczycieli
zamieszczone zostaly

i ICT oraz kLusy
bazQ material6w

poinfomowala, iz dostQp do
Jednakze pojawily siQ glosy

platformy nie jest

, i2 forum powinno
by6 dostQpne dla

brum podejmie PCEN
iu realizacj i projektu

tylko nauczyciele,

sanych pzez mlodych
i kolegami po fachu.

sp. z o.o. po

ofaz zamteszczanrc

ych na platformie
y istnieje mozliwosd

po odbyciu kursu.

czy takze n'iodsze?

dszym a starszym

bqdq mogli
bqdzie niemozliw].

istotny i wazny pzy

potrafrq obsfugiwai
ning.



Pani Graiyna
poslugiwai siQ ko
osoby nauczyly sig ob

Pani Ilona Kowalska-
zostanie zwerlf iko
zmotyvowai nauczyc
interaktywnej lub inny

nauczycielami umiej
problemy ze szkoleni
problemy.

Pani Krystyna Bgc
n1ajqjeszcze 50lat?

Pani Ilona Kowalska
beneficjent6w do
skierowany jest wlaSni

Pani Krystyna Bgc
pomiqdzy starszymi i

Pan Parvel Hydzik
opncowany modelJ
Mo2e tak2e tworzy6
Osoby te mog4by6

tak2e na celu

Plzyznal, iz w

nacrsk na wypracow

informowali projekto

zachEcali nauczycieli
sprzyjala koiezenstwu,
do pracy, zach€cai do

Pani Ilona Ko$'als

i wsp6lpraca z osobam

pedagogicznej. Wyjad

Pnni Krystyna B€c

osoby starsze sq warto

ur,ragE na dobrEatmo

Pani Ilona Kowals

Pani Ilona Kowals
tworze siQ r6alice
i mlodsze) zacz46 ws

zarzqdzania plac6wk4
dobrym i Swiadomym
zasobami ludzkimi.

i komputera?

at wyjasnila, iz przydatnoi6 i skutecznosi opracolvanych szkoleli
w tazie lestowania projektu. Oznajnila, i2 szkolenia maj4 za zadanie
li do obslugi nie tylko komputera, ale takze rzutnika, tablicy

sprzQt6w mogqcych uatrakcyjni6 zajqcia lekcyjne. Szkoleria maj4

zapytala, kto oceni czy kompetencje ICT os6b nie uniej4cych
wzrosly. Czy przygotowane szkolenia sq wystarczajqce, aby Ww

ie nauczycieli do kontaktu z infon'Datykiem szkolnym lub
i poslugiwai siQ w/w sprzQtem. Je2eli nauczyciele b9d4 mieli

co z osobami, kt6re chcialyby skorzysta6 z platformy, ale nie

do os6b 50+.

iZ bardzo wa2nym jest stwozenie relacji kole2efskich

i czy 1eZ z plattbnn4 bQdzie mozna zglosid beneficjentowi powstale

Burnat oznajmila, iz zapisy plogramowe dot. PO KL ograniczaj4
a inDowacji dla okeSlonych grup wiekowych, dlatego tez projekt

oinlbrmowal, iZ dyrektor szkoly do grupy os6b wdrazaj4cych

zymi nauczycjelani.

zaprosil nauczycieli zr6znicowanych pod wzglQdem Fiekowym.

n6inrcowane ze wzglqdu na wiek.

jemnej wsp6lpracy i pomocy. Dyrektor ma za zadanie not).lvowai
zania i urymiany poglqd6w oraz zaciera6 r6znice wiekowe.

w pracy i relacje kolezenskie oraz miqdzypokoleniowe.

urnat oznajmila, 12 \\ I fMre realizacji projektu dyrektorzy szk6l

spolJ lematyc,/ne. nauczycicl i  uczqc)ch lego satnego przedmiotLl.

wanym projekcie celem jest przekonanie dyrektor6w szk6l, aby
do zacieSniania wiazi. Aby atmosfera w gronie nauczycielskim

iZ aby zesp6l dobze dzialal nusi byd dobze zintegrowany.

mila, iz nale2y podnie66 Swiadomosi os6b mlodszych, iz kontakty
starszymi pzynosi korzydci. Nale2y uriwiadomii osobom mlodym, iz
iowe i nie nalezy trakto*ai ichjak osoby gorsze czy niepotrzebne

rnat oznajmila. iZ w sl-alegii  zarzadtania wiekiem klcdzie siE
e wsp6lpracy pomiQdzy zr6znicowanymi wiekowo grupami rady

rr\^t zaznaczyla, iZ zar6wno w szkolach jak i w korpomcjach
oleniowe. Aby je zniwelowai musz4 obie stony (osoby starsze

owa6. Waznym jest takze aby kadra zarzqdzaj4ca zwracaia

wcQ, iZ maj4 problemy z zatzqdzan:lem kadre Przyznawali, i2
uczq sig na szkoleniach organizowanych przez PCEN. Do bycia
dyrektorem brakuje jeszcze tylko szkolenia z zakresn zanqdzania



Pani Ilona Ko$alsl(a-Burn:rt wyjasnila, iz dobta atmosfera oraz
nauczycieli w r6znym wieku i o r6Tnych kwalil-rkacjach mo2e s
uczniowie uybiorq wla6nie tQ szkolq a nie inn4. tyln samym li
ksztalcii sie w danej szkole da pracQ wszystkim w nicj zatrudnionym

Pani Alina Picni4zek zapytala, \\' jaki spos6b bgdzie badany
korzystaj4cych ze szkolefi podnoszilcyoh kompetcncje kluczowe?

Itani E*'a Tabisz zapytaia, dlaczego rviqkszo3i rvsparcia w ramach
do dyrektor6w szk6l a nie jak rvskaz-uje tytul projektu do nalLczycieli.
jcdynie niewielk4 czgli wsparcia.

Pan i  I l ona  Kora l ska -Burn { t  u l j r sn ia la .  i , ,
l i e rou rne  j es r  do  uzy lo rv r  knu  i  udb io rco r r
dyrcktorzl, szk61, odbiorcami nauczyciclc-

Pani Ewa Tabisz zapltalajak bqdzie mierzony \r'zrost kompetcncji
korzystaj4cych zpzedsta$ioncgo modelu?

Oznajmila, iz nauczyciele bez wzglqdu na wick \\'iuni miei mo2li
kompetencji.

Pani llona Kownlska-Burnat poinformowala, iz na platfon'nie
diagnozujaie luki z zakresu kompetencji psychospolccznych. W
brak6rv nauczycicl moze skozystai ze szkolenia uzupelniaj4cego.
zdobyt4 u'iedzQ w rzeczywistoSci.

Pani Krystlna Bgc zapytala, jakie kolzyici uzyska szkola po
modelu?

Pani llona Kowalska-Burnat wljaSnila,
weryfikacji byly negocjowanc z WUP
o dollnansowanie projektu innowacyjnego.
pfoicktu innowacyjnego s4 tozsame
o dol-lnansowanie projektu innolvac)jnego.

u rnnrach projcktu
proicktll. W tym proj

iz wskazniki poldaru
w Rzeszowie przed

Wskalniki przedstawi

7,apt1ala c4" i w jaki spos6b bgdq badanc infomacje nt.

etapie testowania zar6rvno nauczyciele jak i dyrektorzy bedE

psychospolecznych przez nauczycieli i \\'Jkorzystania nabytej wiedz
poi awiaj 4cych siQ \a, szkole.

Pllni I lonA Ko$al\ka-Burnat uznajmil". iz korz1.ci4 rrdro,,cri
plac6wkQ oswiato$'4 bgdzie umiejQtnos6 radzcnia sobie w sytuacjach
dyrektom jak i nauczycieli.

Pani Ilona Kowalska-Burnat wyjaSnila, iz na zakonczcnie
finalnego projektu innowacyjncgo dyrektorzy szk6l bqd4 spra
strategii zaz4dzania $'iekiem zrnienila sig postawa nauczycieli, pop

opracowanego modelu, jego przydatnosci do pracy. uzylecznosci,
i latrvoSci rv obsludze.

Pani Graiyna Dytko przltoczyla u$'agq zgloszonq przez Pani4 Bar
oceniajqcego strategiQ wdrazania plojektu innowacyjnego:,.stmt
uzupelnii o metody i wskainiki cu,aluacji pokazujqce elekty
przedmiotowcgo plojektd'.

ze wskaZnikami za

1 0

wspolpracr pomigdz),
dowari, i2 przyszli
uczni6w ch€tnych

auczyciele otrzymuje

czycielom.

st kompetencji os6b

I ektu kierowana jcst

aoyjnego wsparcre
uzytko$nikami sq

spolecznych os6b

d6 uzupelnienie r'v/w

jdLrj e siq narzgdzie
iku stwicrdzonrch

nastQpnie spra\rdzii

il klimat pmcy itp. Po
\.viadali siQ na tenat
jasnoSci opracowania

* trudnych s).tuxcj a cll

lu oplacowanego

ienia kompetencji

projektu przez danq
cn zarowno plzez

l6w a tak2c Zr6dla

i we wniosku

lestowania produktu
li czy po wdrozeniu

Matysik - eksperta
wdrazania nale2y

qzat\e z fe lizacjq

podpisanicm umowy
w strategii \\'drazania



Pani Ilona Kowals

Pani Barbar Mag s

rcncgocjacji. Je
wskaznik6w bior4c

narzQdzia do uzltko

uczestnicz4 w rynku

Pani Ilona Kowa
proponuje zmlan9

Pani Barbar Ma
podlegal przegl4dom i
nikt nie zarzucil ani
sytlLacje docelowych
suesem! ucznlaml

!\,sp6lpracy z miastem
lnno\&acJr w grmnazl

Oznajmila, iz bardzo
si{ Lrcrzqdzia, kt6re ni

Pani I lona
zaplanowano Jego
zoslanle potzcorly
z sukcesem wdrozyd
projektodawca zaprosi
w ich plac6\4,kach opr

Pani trdyta Ch

500 to mo2e oznaczai,

reprezenluje, prow

s(uleczneJ czy nle

i iloli problem<iw po

pl.zedsta\lii
opracowanY model

Pani I lona Ko
ltulOWaCyJnego przyg

Pani Magdalena

weryfikacji

Pani Edyta Chrz4
opLacowane narzQdzla

Poinformowala takze,
lvarszawskich chQtnie s

Pani Ilona Kowalska-
szkoly: podstawowe,
kluczowych u os6b po
beneficjent postanowil

realizowanego projekt bqdzie:

u

-Burnat odpowiadajqc Pani Matysik oznajmila, i2 proiektodawca

wyjasnila, iz u'skaZnik o nazwie ..przeniesienie opracowanego
ia" nie.iest r6wnoznaczno z tym, iz bQdzie ono u2ytkowane.

tego wskazlika na,,upowszechiienie wypracowanych rozwi4zan".

ik oznajmila, iz w przyszloSci omawiany projekt bgdzie
okreso*)m, ekspedyzom, kontrolom. Potrwa to az do 2020 r. Aby

rojektodar.r'cy ani IP, 2e projekt nie iest skuteczny, nie rvplyrva na

Burnat poinfonnowala, i2 ftz negocjo\\'ane wskzrzniki nie ulegaj4
przyznala, 2e bcneticjent widzi mozliwosi zmiany niekt6rych

uwagQ przedstawionc przez Pali4Ekspert uwagi.

biorc6{, Ze nauczyciele maje te same problemy, nie radzE sobie ze
tc2 ich rodzicami, ze spada liczba nauczycieli, kt6rzy aktywnie
cy i wska2niki s4 nadal niekorzystne, nalezy w mierzalny spos6b
eltkt realizacji projektu. Jezeli projektoda\ca wskazuje, iz

ie wdrazany w I0 szkolach na Podkarpaciu, a samych gimnMj6w jest
nie docenia on rangi powstalego problemu.

Burnat poinformowala, iz poniewaz jest to projekt innowacl'jny
we wdrozenie w min. 10 szkolach. Kazdei szkole poiwipcony

na wdrozcnie i sprawne funkcjonowanie modelu. Je2eli uda siE
del n 10 szkolach i bpdzie jeszcze czas na testowanic modelu to

warszawskich.

inne szkoly gimnazjalne z terenu podkaeacia do zastosowania
wanych narzQdzi.

poinformowala. i2 firma ECORYS Polska sp. z o.o.. kt6ra
10 projekt6w itnowacyjnycl! rv tym 3 projokty realizowane we

ym Warszawa. Pzedmioto*e projekty dotycz4 h?rowadzenia

zawsze s4 idealne. W lazie testowania s4 one sprawdzane, czy sr1
q brak6w. 1cn etap jest bardzo cenny! ponieB,az daje mozliwoii

jest realizowai pfoiekty innowacyjne. W 8 miesiqcy opracowuje

go modelu i nanicsienia poprawek.

wazne jest, aby

iZ dFektorzy i nauczyciele szk6l gimnazjalnych i technik6w

riska poprosila o potwierdzenie, i2 produktem koncowym

wyjasnila, i2 w projektach irurou'acyjnych
latwe w powielaniu.

wodou'e, irednie i technika. Problem uzupelniania kompetencii
0 r. z. zostal zdiagnozowany we $'szystkich typach szk61. Jednakze

wcsprzed nauczycieli szk6l girnnazjalnych ze wzglQdu na charakter

stajq z przedstawionych przcz benelicjenta narzqdzi.

urnnt dodala, i2 projekt moze zostai zaimplcmentowany l^kze przez

alych przy ksztalceniu nlodzie2y tam siQ ucz4cej.

Burnat oznainila, 12 nuzgdzia opracowane w ramach projektu
\\'ane zostaly z myslq zastosowania ich w r62nyoh typach szk6i.



PCEN podejmie tak2e decyzjg czy z platformy bQdq nogli korzystai
szk6l gimnazjalnych czy jnni 1akze.

Podkarpackiemu Centrum Edukacji Nauczycieli, kt6re bQdzie niq

Pani Ilona Kowalska-Burnat oznajmila, i2 informacje
MagdalenE Wroiskq s4 prau'dziwe.

Pani Magdalena Wroriska zapytala, rv jaki spos6b zaintere
wiekiem bQd4mogli do niej dotrzei.

Pani Ilona Kowalska-Burnat oznajmila, i2 opracowany modcl (
zamieszczony jest na stronie intemeto$'ej projektu. lo zakoiczeniu d
projektu przedmiotowe materialy bpd4 druko*ane i rozsylane
gimnazjalnych z terenu Podkarpacia oraz lLdostepniane dyrektorom
upowszechniaj4cych.

Pani Ilona Kowalska-Burnat przyzula, iz model zostal pzygotowa
aby nikomu nie sprawial trudno3ci z zapisaniem go na dysku komp

Poprosila takze o potwierdzenie, 2c platforma po zakoriczeniu proje

o samych treiciach dokument6w zostaly one pvygotorvane w spos6

o Porcdnik dla dl rcktor.ow ! imnd,/ jdw
. Przeu'odnikuz]'tkownikaplatformy,
. Pldny Szkoleri dyrektorzy 50+,
. Dyrektyury do stfategii zarz4dzania wiekien,
. Poradnik dla nauczycieli 50+,
. Materialy szkoieniowe dyrektorzy 50+,
. Platfbnna.

uzytkownika.

Pani Magdal€na Wroiska zap]-tala czy na ka2dym komputcrze
oprogramo\\'anie mo2na korzysta6 z opracowanych narzQdzi?

Paoi I lona Kow lska-Burnat potuie'd,, r la. i7 n.r krzdlm knmpLrter
powstale narzQdzia.

Pani Magdalena Wroriska zapytala czy na platfomie bQdzie mozli
zawodowJch.

Pani Ilona Kowalska-Burn^t wyjainila, iZ na platformie nie

fealizacjQ projektu maj4ccgo na celu zmianQ krvalifikacji zawodowych

Pani Graiyna Dytko podziQkowala uczestnikotn spotkania za
i zaprosila do glosowania nad projektem uchwaly rv sprarvie opini
projekllr innowacyjnego pt.,,Inno||ctcyjny nodel utrzwania
podkarpackich nauczycieli ginnazi6w tr wieht .tr+ ", realizowanego
sp. z o.o.

Przcwodnicz4cn RST WP przedstawila uczestnikom spotkania

kwalilikacji zawodowych. .lcdnak, jak siQ dowiedziala. PCEN podpi

uchwaly w spralvie opiniowania strategii wdra2ania proj
,,Innowacyjny model tEynania aktyu,nolci zdu,odowej p
gimnqzj6rN y' r',,ieku 50+ ".

Na sali upraunionych do glosol'ania bylo 17 os6b.

zostanie pzekazana
.tdzalo i utrzymywalo.
wyl4cznie nauczyciele

przc wione przez Pad4

zalz4dzarlastrategrq

wersj i elektronicznej)
iego etapu realizacji

o dyrektor6w szk6l
k6l podczas szkolei

tera. PomySlano takze
prosty i przyjazny dla

w spos6b prosty, tak

j4cym podstawowe

bqd4 funkcjonoualy

mozli*osci zmiany
umowQ z WSIiZ na

zmiany krvalifikacji

uczycieli.

y udzial
ia strategii

w dyskusji
wdrazania

z6rodoyrej

BD Center
)\rnosct

firmE

mioto\T projekt
innowac)anego pt.

kich nauczycieli
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Pzeprowadzono gloso

. rekomendaciqS'f WP dla Instytucji Posrednicz4cej akccptacji stategii wdfazania
projektu il]no yjnego pt. ,lnnar)acyiny model utrzymania aktywno,ici zawodotej

stralegii  wdf

projektu inno

ieli gimnazj(jw )r wiek 50+", realizowancgo przez firmg BD
Ccntcr sp. z o.

. rekomendaci4 ST
ria

stosunkiem glos6rv: 0 glos6w:

WP dla llNtytucji Podrednicz4cej lvarunkowej akceptacji
proiektu innolvacyjnego pt. ,,In o||acyjny model utrzymania

4k\)\Nnoici ej podkarpackich nquczycieli ginndzj1w 1r r,iek 50+"-
realizowanego zez firmQ BD Center sp. z o.o. slosunkiem g:losdw: 14 za;

e rekon-rendacjqST WP dla Inst]-tucji Posredniczqccj odrzucenia stlategii wdrazania
yjnego pt. ,,Inno|,dctny model ulrzymltnia aklwnoici zayrodovej

wdrazania pfoiektu
zav,odowej podkarpuc
BD Center sp. z o.o..

ionalne

podkarpackich
Center sp. z o.

zmrany poslaw
pracy z

llnowacyJnego

ctuczycieli gimn(Ej't| w wieku 50+ ", realizowanego przez lirmE BD
stosunkiem glos6w: 0 glos6w;

3 osoby $str4 ma sig od glosu.

Uchwala zostala p jata. RST WP rckomcndujc IP warunkow4 akccptacjQ strategii
pt. ,,lnno dcyjny model ulrzymania aklyrnoici

gimnazj'w v) \,',ieku 5h'", realizowancgo przez filmQich nauczycieli

Siei T dla Wo
lniona ot

ew6dztwa Podkar ackie

wych 2r6del ponriaru wska2nik6w,

. wskazrnie, i2 rojektodawca zleci wykonanie badania e*aluacl,jnego, w ramach

doprecyzowdni wskaZnik6wponiaru celu,

wskazanie do

kt6rego wadzona zostanie analiza por6wnawcza obrazuj4ca czy nasl4pily
zawodo\\'ych nauczycieli z grupy 50+, w lym zwlaszcza w zakresie
mlodziez4 jak rozwi4zywane sq sltuacjc konfliktorve pftez fakt

b w szkoleniach.udzialu w

Pani GraZTna Dyt
benelicjenta strategii
na KIoIe zaproszotlo

przedstawicieli RST

i skutecznosci reali
zostal przeslany do

wdraza a projektu yJnego.

l'rzewodniczAca RS
o zaprezento\ 'anie s
wlasnego irodowiska
25 rok aycia".

6. Przedstawicnic strategii wdr:rZaDia projektu inno\yacyjnego pt.,,Ti'otze ie
architektufy ego itotlot|iska procy - innowacyjq) model akuwiztcji spolecuto-

25 roku 2lcia" - firmr ECORYS Polska sp, z o.o.ztueodoh'ej osdb

przypomniala czlonkom RST WP, i2 przed zlo2anicnl pvez
ia projektu innowacyjnego zorganizowano spotkanie robocze,

zedstawicieli publicznych i niepublicznych instytucji rynl(u pracy,
ora,, pr,,cdst!$ iciel i  IP. \d sfork.ni.t  dlskurouano nt. cclouoici

anego pfojeklu innowacyjnego. Protok6l z przedmiotowego spotkania
nk6w RST WI'] celem przedstawienia uwag, spostrzezef i propozycji

zwi4zanych z realizacQ projektu innowacyjnego i pranidlowym przygotoB,aniem strategii

WP poprosila przcdstawicieli iirmy ECORYS Polska sp. z o.o.
gii wdrazania projektu innorvacyjnego,,Ttt,orzenie architektury

acy innov)acyjq) model uktryizacji spolcczno-zay,odovej oslth do

l 3
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h,lasnego .(rodotNiska procy - innovaq)iny nodel atktywizacii spolecz

Pani Barbara Matysik na prosbE I'ani Graiyny Dytko przedst
prezentacii) ocenQ stralegii wdra2ania proiektu innowacyinego pt. ,,

25 roku atcia'. Pani ekspert zaproponowala rvarunkowc przyj€
wdrazania proicktu innowac)'jnego.

8. Dyskusja nad przyjtciem uchwal-v nt. strategii wdraZania p
pt.,,Tworzefiie architektury wlasnego irotlot|iska ptu.y
aktywixacji spolecxno-zarndovej os.ib lo 25 roku iycia"

Pani Gra2yna Dytko rozpoczQla dyskusjQ nt. stratcgii lvdrazania

dtchitektur! hiasnego irodort'iska prucy itrnorgacyjn! rnolel
zawodoteej osrjb tlo 25 roku iycia" - Pani Barbara Maty
€kspert6w Ministcrstwa Rozrvoju llegionalnogo

pL,,T\,orzenie architektury .rldsnego itodo||iska pratcy - inno
spaleczno-za\rodolNej osbb do 25 roku zlcid". Prz_vpomniala, iz na s
dot. prawidlowego opracowania slrategii wdrazania projektu inno

Wskazala, ze w strategii wdrazania proiektu innowacyjnego zatvarto

7. Przcdstawi€nie oceny stratcgii $draZanit projektu innowa

sludi6w niestacjonarnych mogqbrad udzial u'projekcie. Jednak2e ab
kierunk6w studi6w maj4 problemy ze znalczieniem pracy.

m.in. przcdstawiciele biura karier z Politechniki Rzcszowskiej, WS
oraz niepublicznych inst]-tucji r_vnku pracy (Stowarzyszenie 84)
w4tpliwoici dot. realjzacii projektu idodala,2e uwagi te zostaly u
dokumencie.

okrellonych kr'1eri6w np. wsparcie dla os6b najbardziej potrzebuj4c
z treici4 strategii oznajmila, i2 dw kwestia nie zostala zmieniona.

Przypomniala, i2 podnoszony byl problem zblt og6lnego doboru o
w pro.jekcie. Oznajmila, iz winr]a byi wprowadzona selekcja tyc

projektodawca wybral kierunki studi6w, po kt6rych najtrudniej jest

charakteru dancj osoby, a nie wyksztalccnic czy kierunek

o kierunkach humaoistycznych. pedagogicznych, markeling i zarz4dz
ukoliczyly przyjmo$aa do projektu w pierwszej kolejnosci.

Pani Magdalena Andrzejak-Klechn uAjainila, iz o szansie na za

Poinfbrmo\\,ala, iZ czQsto najlepsi studcnci z prestizowyclr
i zatrudniani przez fiImy jeszcze w czasie trwania stlLdi6u'.

Studenci ucz4cy sig na podkarpackich uczelniach
L r rzq i l  s i e  u  duzych  rn i r : t r ch  gJz ie  j e . r  u iqcc j
zatrudnienia.

maj4 ouzo

innou'ac;ino{i uslug

Pani Magdal€na Andrzcjak-Klecha poinfornlowala, i2 kreatot
zadanic zweryfikorva6 czy dana osoba powinna skorzysta6 z uslug pro
modelami przestrzcli pracy, czy sama poradzi sobie na rynku pracy.

Pani Edyta Chrz,4szcz oznajmila, i2 w projekcie mogE wzi4i udzial
uczelni. W]'iasnila, i2 beneficjent nie chce nikonu ograniczai dostgp
w nim.

Pani [wa Tabisz zapytala, na czym polega
plojektu innowacyjnego w stosunku do uslug

jnego pt. ,,Tworzenie
Awizacji spoleczno-

i k - e k s p e r t z l i s t y

i1a (tak2e w lbrmie
enie architeklur!

jektu innowacinego
ny model ukDMizacji

-za\Nodoy)ej osdb LIo

omawianej stntegii

jekt'u innowacyjncgo
innowacyjny mo.lel

yjnego uczestniczyli
przedstawiciele PUP

aszano pewne uwagl

Qdlione w ocenianyn

iu grupy roboczej

b bior4cych udzialu
os6b Da podsta$'ic

ienie decyduj 4 cechy
onczonych studi6\ .

lwenci nie wszystkich
proponowala, aby
26 pracq (np. studia

Po zapoznaniu siq

omacjQ, iZ studenci

), a osoby, kl6re je

i sq uychwf-tywani

ery bqdzie mial za
wanych w ramach

zowanych w ramach

zaklad6w pracy
szy start niz studenci
wiQksze mo2lirvo(ci

bsolu'enci dowolnych
do projektu i udzialu

Swiadczonych przez urzQdy pracy.
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poinlbl.mowala, iZ modcl pracy w modelarni
li.nkcjonuj e z du2ym esem w krajach zachodnich. Dlatego tcz jego
I'ani Edyta Chrz4

benefir jent pragnic ie6i na ryrek podkarpacki.

Wskazala, iZ kreator

Pani Graiyna Dytko
oddelegowany pzez P

Pani Ed) ta C
zawodowy oddelego
przeprowadzonego w
w projekcie oraz I PU

Pani Edyta Chrzqsz

do6u'iadczenia, dlatego
noglajqpozyskai przy

Poinfonnowala,
Prywatnych Le
]'l6tlotelminL,\\l ch o
Oznajmila, i2 w)'konan
pomiQdzy zleceniod a zleceniobiorc+

ery bEdzie udzielal rvsparcia osobom biorqcl'm udzial w projekcie.

1'tala czy funkcjg kreatora kariery bqdzie pelnil doradca zarvodowl

pot\\'ierdzila, iz lunkcjQ kreatora kariery bgdzie pelnil doradca
y przez PIJP. Wiedzg, jak4 uzyska podczas szkolenia
ach projektu bgdzie m6gl w],korzystai zar6wno podczas pracy

wadzono juz rozmowy z Polskq Konl'ederacj4 Pracoda*c6n'

Pzestrzeni pracy
niekt6re elementy

wcjsi na rylek prdcy,
zostanie im wsparcie

'J'il:il'l;il 
;:'JJli5il ;:::i

sobie wlasne Srodou'i

Oznajmila, 2e jak wid o bardzo trudno jest znalc2i pracq osobom mlodynt, nie maj4cym

pointbmowala, i2 ide4 projektu .ilrst. ab"v mlody ozlowiek stworzyl
pracy rv modelarni przestrzeli pracy.

stworzoio modelanfQ przestzeni pracy, w kt6rej mlodzie2 bqdzie
kotywaniu zadan zleconych przcz pracodawc6w.

podczas kt6rych zachgcano pracodawc6w do zamieszczania
prac na platlblmie internetou,cj modelamia pzestrzeni pracy.

e zgloszonych prac mozliwe bgdzie po podpisaniu ullto\\y zlecenia

Wyjainila, iz poprzez
jak rozmau,iai i rvsp6

Pani Edyta Chrzlsz

al u' projekcic osoby nlode naucz4 siQ jak
tacolai z pracodarvcirmi. Ponadto udzielone

w postaci doradztwa \rego i poSrednicr$a pracy.

i2 pomysl tu'orzcnia u'ideowizyt6u'ek powstal na Politechnicc

i Podkarpaciajuz si9 odbyly.

Ljrnila, iz wsparcie dla os6b

. Jcgo zadaniem jest nauczetfe os6b mlodych jak poruszai siQ po

Dodatkowo keatorzv ry swoin zacl'lowaniem
z grllpy ieer s do

kcrier) t*orz) l i  wic
pojntbrmowala, i2 uczestnicy projcktu bQd4 przy pomocy krcatom
o$iz).t6$ki, ktrire pos1u24 zaprezentowaniu siq mlodej osoby

kampanii plonocyjnej
Ponadto poinlbrmo

oplacowanej w rama
przygoto\&ana zostala
o mozli*osci sklddani

pracodawcy. Przytoc
Rzeszowskiej.

rozmo\ly z przedsiEbi

Pani Ewa Tabisz o
projektu nie r6zni siQ

Pani Magdalera And
dorrdcl zawodowi
wykonuje krcator kari
rynku pracy.

uczestnik6u' spotkania, iZ projektodarvca przy \\,ykorzystaniu
bqdzie zachgcal praoodawc6w do skladania zieceli wlajnie na
projektu innou'acyjnego platl-olmie intelneto\4,ej. Oznajmila, iz

u2 baza pracodawc6w, do kt6rych kierowana bgdzie informacja
ziecei na platformic inremetowej. Zawiadomila, iz pierwsze

w oferowanym w lamac
rvsparcia ofero\r'anego przcz

projektu wsparcia'1

mlodych zaproponowane \{ ramach
PUP. Zap].tala, jaka jest innowacja

ejak-Klcchr poinlbmowala. jz w OHP pracuj4 posrednicy pracy,
liderzy ds. klubu pracy. W projekcie zadania tych trzcch os6b

i podnoszen ia  kua l i
postawv, uwierzenia
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Pani Ewa Tabisz w).jaSnila. i2 dzialania pzedstawionc
Kleoha oraz prz.cz, Patiq Edy19 Chrzqszcz realizowane
przez PIJP.

Pani Magd.lena Andrzeiak-Klccha oznajllila. i2 inaczej
indyu,idualnych os6b a inaczcj dla 10 osobowych grup.

Pani Ewa Tabisz dodala, i2 rv PUP pro\&?dzone s4 zar6wno indy
porady i indywidualne plany dzialania dla os6b niepracujqcych.
nicpowtarzalnych cech projektu w stosunku do dzialarl real
Swiadczqcych o jego imowacyjnorici.

Pani \{agdnlcna And rzejaL- K lech a n^:nrhrn'o\\JIJ, iz innowrLe

Przez Pani
sq pn. r,

Pani Krystyna Btc pojnfbnnowala, iz jak zaprezentorvai si9
spos6b przedstawid swoje mocnc strony uczy Centrum lnfolmacj
Zawodorvej. Pracownicy ccntlum podchodzq do kazdei osoby ind
przy tym wiedzQ psycholog6w, korzystajq z kamer. przygo
i *idcoCV oraz ucz4rvjaki spos6b komunikorva6 sip z pracodarvcam

tworzcnia wideocv i wideorvizyt6\eek. Wljasnila, iz taka forma
bardziej atnkcyjna niz z*]kle CV. Inno\\'aci4ploiektu jest takze to,
mlodego czlowieka, w.jaki spos6b przygotowai NideocV lub wid
zaprezentowai swoje aluty, jak siQ ubrai ijak pron'adzi6 rozmowl, z

Pani Gra2yna Dytko oznajrrila. iz tworzenia wideoCV i rvideou,i
z pracodarvcq i jak siQ ubrad uozq takzc klub,v pracy. Poinformo

jakic winien on miei cechy, wyksztalcenie. doiwiadczcnie. Na
psedstawianc sq pncodawcy osoby posiadajqcc oczekiwane kalifi

przedstawicir:l Centrrm Infbnnacji i Planowirnia Kaiery Zau,o
dzialania realizowane sq przez CIiPKZ.

Oznajnila, i2 z uslug oferowanych przez CIPKZ nogq ko
zarcjcstro\\'ane j ak i niezarej eslro* ane w PU P.

Iani Erva Tabisz w),jasnila, iZ je2eli pracodau,ca potrzebujc p

lan Andrzej Konon r.r,yja(ni1, i2 czym innyrn jest nauczenie czlowi
kamerq. a czynr innym prezentacja srvojej osoby i s$oich atut6w

Pani Krysfna Bgc poinfornowala, i2 przedstawicicle CIiPKZ
poszukujqcym pracy takie jakie pracodarvcv zadaja podczas rozmi
wjaki spos6b odpowiadai orazjak zachorvywa6 sig podczas rozmo

Pan Mlciej Mazur zapytal, gdzie pracodarvca mo),c T,naleit
poszukujapej pracy?

grona os6b pracodawca mo2c r{1'braa praco\lnika.

Pan Macicj Mazur przyztal, i2 czQSi t),ch os6b nie chcc pracorvai.
krvalifikacyjne do pracodarvc6w q,lko po to, abv nie stracii prawa
g*arantujlr im urz4d pracy.

podt4a pnc9 prowadzone badq drogq elekfoniczn+ Ta forma
rvyboru zleccniobiolcy oraz nie wvmagala uzupelnienia u'ielu doku
s4w PUP.

Poinformowal, iz jemu jako pracoda\\'cy latwiej jest da6 zleceni
interneto*y. Wszeikie rozmo*y, ustalcDia oraz skladanie CV przc

Magdalenq Andrzejak-
idualne platry clzialcui

gl4daje zajQcia dla

idualne jak i  grtrpo*c
oprosila o wskazanie

\ . h  N r?P?  P I  IP

jest nauczenie ludzi
tac.ji mo2e okirzaa siQ

keator kariery nauczy
iz1t6wkq, jak cickawic

i Planorvania Kariery
idualnie uykorzystujqc

ooa\tcaml

wek, jak rozma$ia6
iz na sali obecny jest

j, ldiJry przyblizy

pracoda\Yc+ \1 iaki

Ljq wideowizyt6wki

zal6rvno osoby

t6w, kt6re \lynagane

ku'a1ifi kacl'jnych, uczq

inlbrmacjg o osobie

pracodarvc4

at4 pltania osobon

a. to $,skazuje PUP
rlrtau ic t l  cJr d;rnl ch

je. Z przedslawionego

a wl'stQpowania przcd

zychodzq na rozmo$y
ubezpieczenia, kl6re

wykorzystuiec portal
kandydat6w chc4cych
unikacji skraca czas
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instytucjach ry'.ilu pr
Oznajmila, iz zarni
r6\&ny dostQp do stoso

Poinformowala tak2c,

P.ni Edyta Chrzq

Pani E$'a Tabisz poi

Pani Edyta
inny spos6b

Pani Iidyta Ch
interesowalo siQ o
dcklarou'a11, osoby
o dollnansowanie.

dodatkou'o opieki nad

w grupie neet's os6

i ulatwii im pracQ z
zmniejszenie bezrobo

zostanie kampat1ia

Pani GraZyna Dyt

niepelnosprarvnych.
\\,,Ykluczenie z rynku

z grupy neet's i
zawodowego- Jak
przvgoto\{ane do \r,y

Pan Andrzcj Konon
z grupy neet's majq
siQ. Nic zdaj4 sobie s

Pani Kryst"vna Bpc
w proiekcie.

I ' an , \nd rze j  Konon

Pan Macicj Mazu
i zleceniobiorcy jest k

Pan Andrzcj Konon

Pan Andrzej Konon

Pan .I6zef Lachcil{
portalu'l

stwozona zostanic

tych os6b, kt6re we

pmcodau'com zdtrud

iednorazowego zl

I 'an Maciej Mazur

modelarni przestrzcni
czas na znalezienie od

Wyjainj', iz pracoda

u.ljaSnila, i2 nie rvszystkie narzQdzia wykozyslywane w publicznych
y se qkorzysty\.tane rv niepublicznych inst)-tucjach rlntu pmcy.
icrrr projektodawcy bylo, aby w/w instltucje rynku pracy mialy

Chrz4

ania rymienionych narzqdzi.

malq motywacjQ do podjqcia/poszukiB,:rnia pracy i doksztalcenia

rnowal, i2 nie widzi rv tym projekcie innowacji.

rvyjaSnila, iz innowacjq mo2c byi inne podejscie do problcmu lub
e istnicjqcego problcmu.

lz oplacowany

zlece6, kl6re pozyskane bqdq od pracodau'c6w.

yjainil, i2 z badail, kt6re pl.zeprowadzil q,ykonawca wynika, i2 osoby

dsiqbiorcami
model ma za zadanic pom6c sluzbom zatrudnienia

i poszukitjqcymi pracy. a w konsckwencji lrplynqi na

zapytala. rv jaki spos6b zostanic zlllniejszonv poziom bezrobocla
bicmych zawodowo, sprawujqcych opiekg nad osobani zaleznymi,

cuczqcych siQ. Przyznala, i2 osoby te sq bardziej naraZone na
acy pod rvzglgdenr spolccznl'm niZ osobv bezrobotne nic spra*uj4ce
sobami zaleznymi. Zap).tala, w.jaki spos6b beneficjent dotrzc do os6b

bQdzie pelnil rolQ kreaton kariery w zakladzie doskonalenia
by z gnLpy ncet's nie maj4ce Zadnego B'yksztalccnia zoslan4

wv! iz pozostawanie poza rynkiem pracy wply*a na nich negatywnie.

pltala jak osoby z grup) neet's bQdq rckrutou'ane do udzialu

znajmil, iZ w celu zrekrutowirnia os6b do projektu zorganizowana
oc,vjna projektu.

p.r irrformou.rl .r.  i7 u I erd|ic rcd /aci i  projektu b"rdzu duzo n.oh

cy jest dla pracodawcy bardzo atrakcyjne i dodatkowo oszczgdza
u'iedniej osoby do wykonania zlccenia.

dajqc olertQ na pofialu modelania przestzcni pracy moze okreslie

T 7

$.anym modelcm. Swoje uczestnictwo \i tcstowaniu pl.ojektu
wszystkich 3 grup odbiorcriw zdelinio$anych u.e wniosku

enie praco\\,nika na kr6tki okres czasu lub na *ykonanic
a. Dlalego tcz mozli\\'oi6 realizacji zleceir za posrednictwem

p ) t 1 l  i l u  t c ( r  f r d c o d d u c n u  c l ' c r n ) c l l  , , J t n i e i c i (  . N d c  / l c ! c r . . 1  n a

ja6nil, i2 konkletne rozmo\\y z pracodawcami bgd4 prowadzone. gdy
a os6b chQtnych wykony*ai zlcccnia.

pointbnno\\'al. iz duzyn udogodnicnictn dla zleceniodawcy
ie z platfonny, na kt6rej zzrmieszczane s4olerly pracy.

informowal, iz zlcccniodaqca bqdzie m6g1 zobaczyi dane jedynie
udzial u' aukcji zlecenia przez niniejszego pracodawcA zlozonego.

Ljmii, i2 pfzepisi' na podstawie, kt6rych dzialaj4l,UP unicmozli\i,iaj4



ku'alifikaciach na okreSlony oloes czasu. Umo2liwia im to stwozo
innowacyjnego pofial inlemetowy pn. modelarnia przestrzeli pracy.

P rz )zna l .  i z  nodob-  r ru  s i t  mo / l i  o , c  d i \ r . r n i -  z l c .e r i  do r .  roz ro ' z

zlecei o r67nvm c

jak4 k\\otq przeznacza na wykonanic dancj pracy. Wynik aukcji
kwota byla wystarczai4ca do zrealizowania zlecenia.

Poinlbnnowai, i2 pracodawcom zalczy na szybkin znajdo$aniu pr

I'ani (lrailna Dyfko zapytala, czy wykonywanie
, / ru . r r t ych  I  ro t \o .e rn inou  vc l r  umon  r . /< ( / )u i : c i c
na rynck pracy.

przygotuje miode

Pani Ilona Korvalska Burnat nvjaSnila, iz nykonvwanie drobn
zdobycie do(wiadczenia zawodorvego niedo5wiadczonych mlodt'ch o
pozwolE na zaadaptou.anic w/w os6b do pelnienia roli praco*ni
potrzcby naw)'ku w)alcia do pracy, stworzenia sobie micjsca pracy,
wygl40.

Pani Edyta Chrz4szcz oznajmila, iz w ramaoh projektu osoby mlode

Pani Grairyna Dytko zapytala rv czyjej dyspozycji bqd4 modelami
zakoriczeniLr realizacji projektu i ktoje bQdzie utrzymyrval?

Pani Magdalena Andrzejak-Klecha poinformowala. iz jednq

Oznajrnila, iz po*staly modeljest bardzo cenny dlajej inst).tucji,
pracy osobon mlodym posiada.j4cy wyksztalcenie, po
zatrudnienie.

Poinforn'rorvala, iz obecnie bardzo modne .jest zlecanie prac do rvlk
outsourcing. Osoby rvykonujqce takie pface nrogq jq realizorvai rv
przestrzeni pracy.

pracowaa rv modelarni przestrzeni pracy. Poinfomo$'ala. i2 w inl'l
miastach, gdzic nodcl tenjuz funkcjonuje przedsta\.viona usluga jest

PrzynaJa. ii rvspaicie ol'ero\r-ane w ramaoh projektu i po jego

Konon rvyjalnil, i2 przystosowanic osoby mlodej do d

konputer6w, szkolei dla kreatora karicrv, opncorvanego modclu jest
i pomocne przy poszukiu'aniu ol'ert pracy dla os6b mlodych.

Pani KrysQna Bgc zapytala jak dlugo osoba biorqoa udzial rv
lq'orzya swoje irodou'isko pracy I pracot'ai w modelilrni przestfzeni

Pan Andrzc.i
bQdzic trNalo
o zlecenia do

Osoby mlode bior4cc udzial w projekcie mog4 realizou'ai zlecenia d
Wlja(ni}. i2 nie uprowadzono w tym zakesie zadnych ograniczei.

Pani Krystyna Bpc oznajmila, iZ rnodelarnia pr-zestrzcni pracy nie
przez cal\ czas przez, tych samych u2ytko* n ik6u'.

Pani Edyta Chrzqszcz oznajmila, iZ ci sami praco$'nicy
Je2eli jednak bpdzic rviqksze zainteresowanie modelarniq
zostanic hamonogram korzystania z konrputcr6\\'.

Pan Andrzej Konon oznajmil. iZ warto sig zastanowid
przcstrzeni pfacy nie zrekruto\.r'ai rvipkszej liczby os6b

40 dni szkoleniowych. W tynt czasic chqtne osoby b
wykonania zamicszczone na portalu-

I-rkqji czy wskazana

ik6w o okeSlonych
y !v ramach proj ektu

ulotek.

a OHP bardzo ceme

terze na podslawle

czlowicka do uej(cia

h zlecef wplynie na
b. Wykonywane pracc

wzbudzenie w nich
tez zadbania o s*6j

qdq nrogly bezplatnie
h kajach czy duzych
ma,

przestzenr praoy po

larnig pzejmie OflP.
ulalwi znalezienie

trudno jest znaleZi

puza l lrmq tz\.
mu lub w modelarni

czenlu 1\' postacr

pon

bqdq ko la(, z.
przeslrzc pracy,

czy do

:jekcie bqdzie mogla

1 ?

alania na

4 nogty

zakoriczcnia projcktu

byi u2)-tkowana

rynku pracy
ubiegad siQ

komputer6w.
\!prowadzoiy

testowania modelarni
wnioskulTtz
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o dofinansowanie pro

Pani Ewa Tabisz za
miQkkich czy takze ze

Pari Edyta Chrza
realizacji dla uczestni

Pani Ewa Tabisz
posiada wyksztalcenia

Pan Andrzej Konon
autoprezentacj i i ro
aukcjach zlecei.

Pani Grai,Tna Dytko
swoich kwalifikacji

Pani Danuta Paw
osobQ zatrudnienia.

Pani Magdalena An
pracowai z mlodq

Pani Danuta Paw
kompetencyjne
szkolei organizo

Pani Grailna
innowacyj nym kiero

\lchwaly \r spla 'ie op

Pani Magdalena Ba
osoby naj slabiej
ryrku pracy jest b

Pan Andrzej Kono
dostosowa6 do grup

Pan Andrzej Konon
czekaj4 aby otrzymai
zostaoie wypelniony
realizacj i drobnych zle

Pani Ewa Tabisz po
mlodym do 25 r. 2.,
Oznajmila, i2 sednem
pracy niczym sig nie
inst)-tucj e rynku pracy.

Po zakoirczonej

zcrwoJowcj os6b do 25

Na sali uprawr, ionych glosowania bylo 14 os6b.

t 9

tylko ze szkolei
lei zawodowych?

z oznajmila, i2 tylko szkolenia miQkkie zostaly zaplanowane do
projektu.

jakie zlecenia bQdzie mogla wykona6 osoba 19-1etnia, kt6ra nie
do6wiadczenia zawodowego-

czy osoby mlode bgdq mogly wykozysta6

oznajmlta, i2 taka osoba zostanie w

lnnowacyj nego.

oznajmila,
proj ektu,

z pEcodawcq 1ak, aby mogla
pierwszej kolejnoici nauczona

brai udzial w orgalizowanych

uczestnikom spotkania projekt
innowacyjnego pt.,,Tv,orzenie
model ak4nizacji spoleczno
ECORYS Polska sp. z o.o.

czy nie jest celem projektu zachQcenie ludzi do podnoszenia
wych lub ich nabywania w celu znalezienia zalrudnienia?

wyjaSnila, jak sukcesem projektu bqdzie uzyskanie przez mlodq

rzejak-Klecha poinfo.mowala, iz kreator kaiery ma za zadanre tak
aby zachEcidjqdo nabycia lub podniesienia kwalifikacji.

iz w ramach projektLl diagnozowane s4 braki
kt6re nastqpnie mogq by6 uzupelnione w ramach

byly nastQpnie po wsparcie
aby osoby biorqce udzial w projekcie
do PUP?

I wyjainila, i2 celen projektu jest znalezienie pracy nawet pzez
Ozr,ajnila, iz takich os6b na

duzo.

wyjasnil, iZ opracowane narzQdzie jest elastycate i mozna go
b nie okreilonlch we unioslu o dofirransouanie.

jainil, iz osoby nlode, kt6re wysylajq CV do pracodawc6w dlugo

np. przez PUP.

zaptiala czy slusznym jest.

cone i nie majqce doswiadczenia.

iycia", realizowakego przez firmp

pracQ. W ranach projektu czas oczekiwania na wymarzonq pracQ
oleniaDri miqkkimi oraz zdobyw.miem doSwiadczenia podczas

owala, i2 cieszy siQ, 2e powstajq Dowe pomysly pomocy ludziom
zgodzila siQ, ze jest to kolejna forma pomocy ale nie innowacji.

lektu jest pomoc w znalezieniu nlodym osobom pracy, ale metody
znie od metod wykozystywanych przez publiczne i niepubliczne

ji Pani Gra2yna Dytko przedstawila
iowania strategii wdraaania proj ektu
il'odowiska pracy infiowacyjny



Przeprowadzono glosowanie nad;

. rekomendaci4 RST WP dla Instytucji Posrednicz4cej akce
.irodowiska pracy

do 25 loku aycia",
rcalizowanego przez firmp ECORYS Polska sp. z o.o. stos glos6w: 0 glos6rr;

. rekomendaciq RST WP dla lnst).tucji Posrednicz4cej ej akceptacji
hitektury wlasnego

projektu innowacyjDe go pL,,Tworzenie arch ite klury wlasne
innowacyiny fiodel aktwizacji spoleczno-zawodowej osttb

strategii wdra2ania projektu innowacyjnego pt.,-Trorzenie
irodot| is ka pracy innov, acyjny model aktywizeci i spoleczno -
roku aycia", realizowanego przez firmQ ECORYS Polska
glos6w: 12 za,

osdb do 25
z o.o. slosunKlem

em glos6w: 1 za;

. rekomendaci4 RST WP dla Inst)'tucji Posredniczqcej odrzu strategii wdrazania
projektu innowacyjne go pt.,,T\ronenie orchitehury tiasne irodowiska pracy -

do 25 rol.a zycia",
realizowanego przez hrmg ECORYS Polska sp. z o.o.

1 osoba wstrzymala sit od glosu.

Uchwala zostala pzyjQta. RST WP rekomenduje IP warunkow
wdraZania projektu innowacyjnego pt. ,,Trrorzenie architektury wlas
- innowacyjny model aklltoizacji spolecxno-xawodowej osrib
rcalizowanego przez firmQ ECORYS Poiska sp. z o.o.

innow.tcyjny tnodel aklwizacji spoleczno-zawodowej osib

Siei Tema dla Wo

1 S . 4

r. zycia''

akceptacjQ strategii
irodoreiska prucy
zJ foKu zjcra ,

a Przestzeni Pracy,

strateqia Dowinna zostai uzuDelniona o:
. doprecyzowanie i uszczeg6lowienie opisu,,Sciezek wsparcia",

o przedstawienie i wyjasnienie gl6wnych zalozen Platfomy Mode

. ujednolicenie opisu uZltkownik6w produktu (s. 35
uz)'tkownik6w bior4cych udzial w testowaniu: ,doradcy
osoby zajmuj4ce siQ, na co dzien prac4 z mlodzie24do 25

oorycz4cego oplsu
zawodowipojrednicy pracy oraz

. doprecyzowanie opisu efekt6w innowacji w kontekscie
i zgodnoici z wniosliem o dofin.rn.ouan:e,

. szczeg6lowe wskazanie zasob6w tecbnicznyclt potrzebnycll do
proj ektu innowacyjnego,

idlowej realizacji

. kalkulaciQ koszt6w zwiqzan4 z prowadzeniem pzed
innowacyj nym modeiu,

. wskazanie zr6del finansowania proj ektu po zakonczeniu j ego okes

. przedstawienie przewagi nowego produktu nad dotychczasowq
relacji naklad/rezultat,

o przedstawienie barier, kt6re uniemo2liwiajq stosowania propo go rozwi4zania bez
wsparcia irodk6w przeznaczonych na realizacjq projekt6w irmo jnych,

. dokladny opis lvartoSci dodanej innowacyjnego rozwi4zalia w
praktyki,

stosrurku do obecnej

form wsparcia

go w projekcie

realizacji,

raktykq lv kontekscie

20



Przewodniczaca RST
wystawrone pzez
Poinformowala, 2e j

ak'wnoici zawodowej
Center sp. z o.o.

przedstawila ramy cz,|liowe oraz procedurQ postgpowania z opini4
onz z sa]x.q strategi{ w&azaria projektu imowacyjnego.

i Instltucja PoCrednicz4ca zgodzi siq m uzupelnienie strategii
wdrazania ptzez jenla, to za posrednictwem Sekretaxiatu RST WP czlonkowie Sieci
otrz,,naj4 poprawion4 giq wdrazania opiniowanego projektu irurowacyjnego.

8. Uwagi i

Nie zostaly zgloszone wnioski oraz uwagi.

Prctokolowala

Bemaxdeta KIER
Wydziah Koo

Grcif,na

Zaktdtikt:

L Uchwala or 13 Sieci Temat/caej dla Wojew6dztwa Podkaeackiego z dnia 15 stycznia 2013 r.
w sprawie zD;aiy osobowego Regionalnej Sieci Temarycaej dlaWojew6dztwa Podkarpackisgo

2. Uchwala nr 14 Si€ci Tematycarej dla Wojew6dztwa Podkaryacki€go z dnia 16 styczria 2013 r.
w sprawre oprnlowzurlastsategii wdrazania projektu innowacyjnego pt. ,lnnowacyjnr nodet unzymania

nauczycieli ginnazj'w w u)iekn 50+", reallzowaliego przez firmQ BD

3. Uchwala nr 15 Sieci Tematyczrj dla Wojew6dztwa Podkar?ackiego z dnia 16 stycriia 2013 r.
w spEwle opmlowa a wdrazania projektu iDnowacyjr'eeo pt.,,Tfuorzenie atchiteldury ttasnego
irodov'iska pracy - nodel aktyvizacji spoleczno-zawodot'ej ostib do 25 roklt tlcid',
realizowanego przez ECORYS Polska sp. z o.o.

a 1




