
Projekty innowacyjne realizowane w ramach 
Programu Kapitał Ludzki zmieniają Podkarpacie 

wsparcie grup społecznych na rynku pracy, którymi do tej pory nikt się nie zajmował,

wykorzystanie nowych metod w rozwiązywaniu problemów powstałych na rynku 

pracy,  które do tej pory nie były realizowane.

Projekt innowacyjny ma na celu poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych 

sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach wsparcia 

Europejskiego Funduszu Społecznego tj.: 

„Innowacyjny model obsługi osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 50+ 
przez podkarpackie Instytucje Rynku Pracy” 

Do kogo projekt jest adresowany: publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy tj. powiatowe 

urzędy pracy, agencje zatrudnienia.

Termin realizacji projektu:  lipiec 2011 r. – marzec 2013 r.

Gdzie uzyskać informacje: 

Ulotka współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

BD Center sp.z o.o.
ul. Broniewskiego 1, 35-222 Rzeszów
tel. 17 855 20 29, www.bdcenter.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. płk. L. Lisa-Kuli 20

35-025 Rzeszów 
tel.: 17 850 92 00, fax.: 17 852 44 57

www.pokl.wup-rzeszow.pl 



Ulotka współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Do kogo projekt jest adresowany: 

Termin realizacji projektu: 

Gdzie uzyskać informacje:

publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy                             

tj. powiatowe urzędy pracy, agencje zatrudnienia.

 maj 2012 r. – maj 2014 r.

  

„Tworzenie architektury własnego środowiska pracy – innowacyjny model 
aktywizacji społeczno-zawodowej osób do 25 roku życia”

Co daje projekt: 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 jakże widocznych w szkołach gimnazjalnych.

Do kogo projekt jest adresowany: 

Termin realizacji projektu:

Gdzie uzyskać informacje:

 

  

gimnazja, w których zatrudnieni są nauczyciele w wieku 50+.

kwiecień 2012 r. – grudzień 2013 r.

 

„Innowacyjny model utrzymania aktywności zawodowej podkarpackich 
nauczycieli gimnazjów w wieku 50+”

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. płk. L. Lisa-Kuli 20

35-025 Rzeszów 
tel.: 17 850 92 00, fax.: 17 852 44 57

www.pokl.wup-rzeszow.pl 

BD Center sp. z o.o. 

ul. Broniewskiego 1, 35-222 Rzeszów 

tel. 17 855 20 29, www.nauczyciele.bdcenter.pl



Ulotka współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Do kogo projekt jest adresowany:  ośrodki szkolenia kierowców 

 „PI-MIGACZ”

Co daje projekt: poprawę jakości i efektywności świadczenia usług w postaci kursów na prawo 

jazdy kat. B w części teoretycznej dla osób głuchych/głuchoniemych/niedosłyszących poprzez 

wypracowanie modelu pn. MIGACZ i wdrożenie go przez ośrodki szkolenia kierowców. W ramach 

w/w modelu przygotowane zostaną materiały tj. kodeks drogowy, podręcznik i zestaw ćwiczeń 

przygotowujących do egzaminu na prawo jazdy kat B, tłumaczenia zasad ruchu drogowego, 

interpretacje znaków drogowych oraz kurs pierwszej pomocy, dodatkowo opracowano słownik 

pojęć abstrakcyjnych z zakresu prawa jazdy. Wszystkie materiały zostaną opracowane w języku 

migowym.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. płk. L. Lisa-Kuli 20

35-025 Rzeszów 
tel.: 17 850 92 00, fax.: 17 852 44 57
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„PI – Potrafię, wiem, znam – radę sobie dam”

Do kogo projekt jest adresowany: nauczyciele ze szkół gimnazjalnych

Co daje projekt: projekt ma za zadanie zwiększyć efektywność działań wspierających uczniów ze 
specjalnymi/indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi szkół gimnazjalnych poprzez opracowanie 
dwóch programów zajęć pozalekcyjnych. Programy mają na celu rozwijać kompetencje kluczowe 
(połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji) potrzebne do samorealizacji          
i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia a także 
nauczyć samodzielnego efektywnego uczenia się i pozyskiwania informacji. Ponadto kładziony 
będzie nacisk na rozwój myślenia twórczego oraz wykorzystania i zagospodarowania zdobytej 
wiedzy oraz posiadanych uzdolnień przez uczniów zdolnych oraz z problemami w nauce. 

Termin realizacji projektu:

Gdzie uzyskać informacje: 

  styczeń 2013 r. – kwiecień 2015 r.

Piotr Makioła „ELMAK” 

ul. Armii Krajowej 63, 41-506 Chorzów 

tel. 880 582 626, www.migacz.net 

Termin realizacji projektu:

Gdzie uzyskać informacje:

 październik 2012 r. – maj 2015 r.

 Instytut Badawczo – Szkoleniowy sp. z o.o.

 ul. Artyleryjska 10k, 10-165 Olsztyn 

 tel. 895 340 144, www.potrafiewiemznam.eu



Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. płk. L. Lisa-Kuli 20
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Ulotka współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Szczegółowe informacje na temat omówionych w ulotce projektów innowacyjnych 

zamieszczone zostały na stronie internetowej  w zakładce 

Projekty innowacyjne i współpracy ponadnarodowej                  Realizowane projekty.  

www.pokl.wup-rzeszow.pl

Egzemplarz bezpłatny

 „PI-Nawigator zdobywców przyszłości”

Co daje projekt: podniesienie jakości usług i rozszerzenie dotychczasowej oferty domów dziecka 

mające na celu lepsze przystosowanie wychowanków do wejścia w dorosłe życie, także w sferze 

zawodowej. W tym celu prowadzona będzie diagnoza talentów, potencjału oraz braków młodych 

ludzi. Aby jak najefektywniej przygotować dzieci i młodzież do wejścia w samodzielne życie 

zostanie przygotowana gra multimedialna wspomagająca proces rozwoju i wzmocnienia 

kompetencji społecznych. Ponadto młodzież będzie uczestniczyła w zajęciach indywidualnych          

i grupowych oraz w szkoleniach zawodowych u pracodawcy.

Do kogo projekt jest adresowany: pracownicy domów dziecka oraz przedstawiciele instytucji                

i organizacji działających na rzecz wychowanków domów dziecka

Dodatkowo dla wychowanków domów dziecka zostanie opracowany przewodnik pokazujący 

ścieżki współpracy domów dziecka z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz 

wychowanków. Wskazana zostanie w nim oferta jaką dysponują dane podmioty i gdzie młodzież 

opuszczająca domy dziecka może poszukiwać pomocy w różnych sytuacjach życiowych.

Termin realizacji projektu:

Gdzie uzyskać informacje:

 styczeń 2013 r. – marzec 2015 r.

ECORYS Polska sp. z o.o.

 ul. Armii Krajowej 63, 41-506 Chorzów 

 tel. 880 582 626, www.nawigatorprzyszlosci.pl

 


