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Wykluczenie społeczne na Podkarpaciu
w wynikach ewaluacji
Gwarancje dla młodzieży
w województwie podkarpackim

Oddajemy w Państwa ręce ostatni w tym roku biuletyn
poświęcony efektom wieloletniej pracy wszystkich
zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Przedstawiamy w nim przykłady projektów wpływających
na rozwój kapitału ludzkiego, dobre praktyki i najlepsze
rozwiązania, które warto wykorzystać także w nowej
perspektywie finansowej. Przytaczamy wypowiedzi uczestników
projektu (bezrobotnych i osób pracujących), którzy podnieśli lub
zmienili swoje kwalifikacje, nabyli nowych umiejętności i są
aktywni w sferze zawodowej, edukacyjnej i społecznej.
Należy zwrócić uwagę, że PO KL umożliwił nam inwestowanie
w człowieka, jego wiedzę i umiejętności na każdym etapie jego
życia. Dzięki środkom unijnym mogliśmy zapewnić opiekę
i edukację przedszkolną naszym maluchom, rozwijać umiejętności
uczniów, rozwiązywać problemy zawodowe, w tym szczególnie
osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Lektura
niniejszego biuletynu pozwoli Państwu zapoznać się
z pozytywnymi zmianami jakie przyniosła realizacja wybranych

projektów w obszarze edukacji, zatrudnienia, integracji społecznej
oraz przedsiębiorczości. W ramach dobrych praktyk wybraliśmy do
zaprezentowania także projekt realizowany przez ośrodek pomocy
społecznej. Jest on przykładem projektów, w których poprzez
za s t o s o w a n i e s ze ro k i e g o w a c h l a r za i n s t r u m e n t ó w,
zindywidualizowanego wsparcia oraz zaangażowanie kadry, udało
się tak wielu podopiecznych wyprowadzić poza system pomocy
społecznej. W biuletynie przeczytacie Państwo także o realizacji
projektu innowacyjnego skierowanego do uczniów gimnazjum,
zarówno tych którzy mają problemy w nauce jak i uczniów
szczególnie uzdolnionych. W projekcie tym wypracowano ciekawe
i niekonwencjonalne metody i narzędzia pracy, które oprócz
uatrakcyjnienia zajęć dla uczniów rozwijają ich umiejętności
uczenia się, innowacyjność i przedsiębiorczość oraz postawy
społeczne i obywatelskie. Przykładów ciekawych przedsięwzięć
i inicjatyw podejmowanych w ramach PO KL jest wiele i można by je
mnożyć bez końca. Niewątpliwie dzięki pełnemu zaangażowaniu
w realizację Programu osiągnęliśmy jego cele, czego dowodem
są wypracowane produkty oraz efekty końcowe realizowanych
projektów, które będą procentować na przyszłość. Natomiast
zdobyte przez nas wszystkich doświadczenia utwierdzają
w przekonaniu, że jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji
zadań nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
Dobiega końca 2014 rok, który jest rokiem wyjątkowym, gdyż
dokonujemy w nim podsumowań perspektywy finansowej
przewidzianej na lata 2007-2013 i jednocześnie przygotowujemy
się intensywnie do nowego okresu programowania 2014-2020.
Doceniając dotychczasową pracę i zaangażowanie, pragnę złożyć
życzenia wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów w pozyskiwaniu
i korzystaniu ze środków unijnych.
Tomasz Czop
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
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KAPITAŁ PODKARPACIA
W połowie października br. na zaproszenie dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, grupa dziennikarzy
z Podkarpacia wzięła udział w wizycie upowszechniającej efekty realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Około 30 przedstawicieli telewizji, radia i prasy miało
możliwość sprawdzić jak bardzo pieniądze z Programu Kapitał
Ludzki zmieniły Podkarpacie, a przede wszystkim ludzi, którzy
korzystali z różnorodnych form wsparcia.
Jako pierwszy – podczas dwudniowej trasy – dziennikarze
odwiedzili Zespół Szkół w Kielanówce. Tu od 1 września 2004
roku funkcjonuje przedszkole. W dziesięcioletniej historii tej
placówki ważną rolę odegrały fundusze unijne. Dwa lata
temu placówka napisała projekt i otrzymała dofinansowanie
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. – Z roku na rok
zainteresowanie przedszkolem rosło, dlatego chcąc zapewnić
opiekę przedszkolną dla wszystkich chętnych, a przede
wszystkim zwiększyć atrakcyjność oferty edukacyjnej
podjęliśmy starania o pozyskanie funduszy unijnych –
opowiada Mariusz Kalandyk, dyrektor Zespołu Szkół
w Kielanówce.
Dzięki temu placówka mogła rozwinąć swoją ofertę
edukacyjną skierowaną do najmłodszych mieszkańców.
W ramach realizowanego projektu zostały zakupione m.in.:
szafki do sali przedszkolnej, niezbędny sprzęt oraz pomoce
dydaktyczne do prowadzenia zajęć z logopedii, rytmiki
i języka angielskiego. – Dodatkowo dzieci uczestniczyły
w różnorodnych zajęciach, w tym teatralnych, które
odbywały się w Teatrze Maska – te ostatnie sprawiły dzieciom
ogromną frajdę – podsumowuje dyrektor.

się po rynku pracy, czy radzić sobie z trudnościami – mówił
kierownik.
W ramach projektu, jego uczestnicy mają szansę wziąć
udział w różnorodnych kursach i stażach zawodowych
u pracodawców.

Uczestnicy projektu w trakcie warsztatów integracyjnych

Duże wrażenie na uczestnikach wizyty zrobili zdolni
i kreatywni młodzi ludzie, uczniowie Michalickiego Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Bronisława Markiewicza
w Miejscu Piastowym. Placówka realizuje projekt – „Na
rynek pracy START – wyposażenie uczniów w wiedzę
i umiejętności dla większych ich szans i możliwości” oraz
uczestniczy w projekcie systemowym realizowanym przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszów „Podkarpacie stawia na
zawodowców”.
W ramach projektów, uczniowie uczestniczą w kursach
obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie, kierowania
wózkami jezdniowymi oraz kursach z zakresu tapicerstwa,
poligrafii, grafiki komputerowej, umiejętności
projektowania i zarządzania stronami internetowymi.
Szkoła mogła wyposażyć odpowiednio sale lekcyjne
i laboratoria – ta nowa jakość kształcenia szybko przyniosła

Zajęcia przedszkolne w sali wyposażonej ze środków EFS

W Boguchwale, dziennikarzy przywitał Mariusz Kuczyński,
kierownik projektu pn. „Klub Integracji Społecznej
w Boguchwale”. – Pozytywnie motywuje do zmian na lepsze –
tak powołanie Klubu komentował dziennikarzom. –
Zainteresowanie zajęciami, które prowadzimy jest bardzo
duże. Pracujemy z ludźmi zagrożonymi wykluczeniem
społecznym nad zmianą ich mentalności, wyzwoleniem ich
z bierności tak, by w przyszłości mogli samodzielnie poruszać

Na wizytacje projektu w towarzystwie przedstawicieli
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
udał sie również dyrektor Jerzy Cypryś
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efekty. – Obserwujemy wzrost
zdawalności egzaminów
zawodowych, ale przede
wszystkim nasi uczniowie
są bardziej atrakcyjni na rynku
pracy i chętniej zatrudniani
przez pracodawców, wielu
naszych uczniów kończąc szkołę
decyduje się na założenie
własnej firmy – podkreśla
Monika Subik, koordynatorka
projektu.

s p o ł e c z n e w y c h o w a n kó w
i wprowadzić ich w samodzielne
i odpowiedzialne życie. Model
ten obecnie testowany jest
w trzech domach – w Wolicach,
w Skopaniu i w Sanoku. – Pomysł
n a s t w o r ze n i e p r o j e k t ó w
dla domów dziecka – ich
pracowników i wychowanków –
zrodził się w wyniku wieloletniej
Salvatore Di Pasquale, kierownik
Zakładu Aktywności Zawodowej
w Rymanowie Zdroju

…a na kuchni praca wre…

Panie Agnieszka Zarzyczny i Anna Socha
zarządzające restauracją Europejskie klimaty

W jaki sposób Program Kapitał Ludzki wspiera osoby
niepełnosprawne na rynku pracy, dziennikarze mogli
przekonać się podczas wizyty w „Nowej Chacie”, lokalu
gastronomicznym Zakładu Aktywności Zawodowej
w Rymanowie Zdroju oraz w barze „Europejskie Klimaty” –
prowadzonym przez Zakład Aktywności Zawodowej
w Jarosławiu.
W Rymanowie pracę znalazło 16 osób, uczestników projektu,
w Jarosławiu 17. W obu przypadkach pracownicy to osoby
nieaktywne zawodowo z orzeczeniem o niepełnosprawności
w stopniu znacznym i umiarkowanym ze stwierdzonym
upośledzeniem umysłowym lub chorobą psychiczną.
Uczestnicy projektów zanim podjęli zatrudnienie przeszli
odpowiednie szkolenia przygotowujące do pracy
w gastronomii. Obecnie pod okiem trenerów pracy, wykonują
swoje codzienne obowiązki zawodowe. Smaczna kuchnia
i doskonała atmosfera, którą tworzą pracownicy lokalów
gastro n o micznych tylko zach ęcaj ą d o p owro tu
w te wyjątkowe miejsca.
Strumień pieniędzy z Programu Kapitał Ludzi trafił także do
podkarpackich domów dziecka. W ramach projektu
pn. „PI Nawigator zdobywców przyszłości” został
opracowany specjalny model, który ma na celu wspomóc
proces rozwoju edukacyjnego oraz wzmocnić kompetencje

obserwacji rynku pracy. Brakowało nam takich
kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań „szytych
na miarę” potrzeb domów dziecka – opowiada
pomysłodawczyni projektu, Ewelina Chrząszcz.

Anna Chytła, dyrektor Domu Dziecka w Sanoku,
przedstawia specyfikę swojego innowacyjnego
na skalę kraju projektu

Do wiary we własny sukces, przekonywali przedstawiciele
Bieszczadzkiego Forum Europejskiego z Leska. Projekt, który
realizowała organizacja miał na celu ułatwienie i pozyskanie
pieniędzy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
Dotacje na własny biznes przyznano 54 osobom, wśród nich
jest Ryszard Denisiuk „Bury”, który do Cisnej przyjechał
z Krakowa w latach pięćdziesiątych. Dzięki dotacji, mógł
rozwinąć swoją pasję – rzeźbiarstwo, bo właśnie z tą
dziedziną związał swoje życie. – Dzięki temu, że ktoś zaufał
mi, pomógł przygotować całą dokumentację mogłem
skorzystać z dotacji, a dzięki niej kupić odpowiednie
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narzędzia i w końcu rozwinąć swoje skrzydła – opowiada
bieszczadzki zakapior.
O swoim sukcesie, ale też o tym jak swoją pasję zamienić
w zawód i zarabiać pieniądze opowiadała Urszula
Wałachowska, która z otrzymanej dotacji założyła szkołę
przetrwania „Bukowe Berdo”. – Moja firma zajmuje się
organizacją eventów dla firm, prowadzę też zajęcia
z survivalu, generalnie organizuję czas wolny tym, którzy chcą
poznać Bieszczady.

Dyrektor WUP Rzeszów Tomasz Czop
i Prezes BFE Adam Basak byli zgodni
w ocenie rezultatów projektu

Na swój własny biznes postawiły również panie, które
uczestniczyły w projekcie realizowanym przez Fundację
Bieszczadzką z Ustrzyk Dolnych pn. „Współdzielenie
obowiązków – współdzielenie zysków” i założyły spółdzielnie
socjalną pod nazwą „Elpida”. Spółdzielnia świadczy usługi dla
osób starszych i niepełnosprawnych, a także dla dzieci
z zaburzeniami deficytowo–rozwojowymi. – O realizowanym
projekcie dowiedziałam się w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej, zaproponowano mi, abym wspólnie
z koleżankami, które tak jak ja nie miały pracy wzięła udział
w realizowanym projekcie. Skorzystałyśmy z tej szansy.
Ze względu na to, że nasze wykształcenie, czy doświadczenie
było ukierunkowane na pracę socjalną zdecydowałyśmy się
na taką branżę, tym bardziej, że na terenie gminy Zagórz jest
bardzo dużo osób starszych, wymagających pomocy
i wsparcia osoby drugiej – i my wspólnie taką pomoc
świadczymy – opowiada Mariola Kozyra, prezes spółdzielni
socjalnej „Elpida”.

Członkowie spółdzielni socjalnej Elpida w Zagórzu

W jaki sposób wspomóc rodziców, opiekunów w powrocie
na rynek pracy – opowiadali natomiast przedstawiciele
gminy Bircza, twórcy projektu „Mały człowiek – ważna
sprawa”. Częstym problemem słabej aktywności
zawodowej młodych mieszkańców była sytuacja rodzinna.
Wiele osób, nie mogło podjąć zatrudnienia, zdobyć
doświadczenia zawodowego ze względu na brak miejsca,
w którym rodzice mogliby pozostawić swoje dzieci pod
czyjąś opieką. Projekt stworzył takie możliwości.
Do oddziału przedszkolnego utworzonego w ramach
projektu codziennie przychodzi ponad 20 dzieci.
Przedszkolaki uczestniczą w zajęciach z rytmiki i języka
angielskiego oraz korzystają ze wsparcia logopedy
i psychologa. W wyniku tego, że dzieci mają zapewnioną
opiekę, a dodatkowo nabywają nowych umiejętności – ich
rodzice mogli wrócić do pracy, czy poszukać sobie nowego
zajęcia tak jak pani Agata Foremska. – Dzięki temu, że mam
zapewnioną opiekę nad moją 3-letnią córką mogłam
otworzyć własną działalność gospodarczą i uaktywniłam się
na rynku pracy. Gdyby przedszkola nie było, byłabym
ograniczona barierą opieki nad dzieckiem. Zresztą,
to przedszkole nie tylko mi dało szansę powrotu na rynek
pracy, wielu jest tu takich rodziców, szczególnie matek, które
dzięki temu, że mamy przedszkole mogło wrócić do pracy,
czy poszukać sobie zatrudnienia.

Przedszkole, do którego dzieci przychodzą
z uśmiechem na twarzy

Szansę na pracę mają także pracownicy firmy Fanina
z Przemyśla, produkującej części dla branży kolejarskiej,
energetycznej i hydraulicznej. Zakład stał przed podjęciem
decyzji o zwolnieniach części kadry, pracę mogło stracić
wielu pracowników. Projekt „Fanina w restrukturyzacji”
i wsparcie unijne, które otrzymał zakład okazało się kołem
ratunkowym. Główną przyczyną trudnej sytuacji zakładu
była pogarszająca się sytuacja na rynkach zbytu, ale też
niedopasowanie linii technologicznych, umiejętności
pracowników do potrzeb rynku. Program
restrukturyzacyjny objął praktycznie wszystkie obszary
działalności spółki. Wprowadzane są zmiany organizacyjne,
realizowane są inwestycje pozwalające na niezbędne
doposażenie zaplecza technicznego produkcji oraz IT,
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pracownicy podnoszą swoje kwalifikacje, tworzone są nowe
stanowiska pracy, przygotowywana jest kadra do ich obsługi.

robotów nasi uczniowie nie powiedzieli ostatniego słowa.
Jeszcze w tym roku szkolnym planujemy udział w kilku
k r a j ow y c h i m i ę d z y n a r o d ow y c h ko n ku r s a c h
programowania. Udział w tych wydarzeniach to nie tylko
prestiż i nagrody, ale przede wszystkim ciągłe doskonalenie
umiejętności naszych uczniów. My nauczyciele również
sporo uczymy się od naszych konkurentów, bywa, że często
lepiej wyposażonych niż nasza szkoła w Grodzisku Górnym –
mówi Roman Matuszek, dyrektor Zespołu Szkół.

Prezes Faniny Robert Matuszczyk, człowiek,
który postanowił uratować swój zakład i miejsca pracy,
wykorzystując do tego środki unijne

Dwudniową wyprawę, której celem było zobrazowanie
wpływu funduszy europejskich na ludzkie życie, kończyła
wizyta w Zespole Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku
Górnym. W ramach projektu pn. „PWP EuroBOT”, uczniowie
gimnazjum rozwijają swoje umiejętności z zakresu robotyki.
Na swoim koncie mają już niejeden sukces. – Projekt to nie
tylko zabawa i poznawanie podstaw programowania
robotów, ale przede wszystkim nauka. W nieco lżejszej
postaci, a nawet z uśmiechem i dowcipem, możemy
wskazywać naszym uczniom sposoby myślenia i dążenie do
rozwiązywania problemów. W zakresie programowania

Roboty potrafią dożo, ale lekcji jeszcze nie odrabiają

Monika Zając
Krzysztof Powrózek
Przemysław Denda
Wydział ds. Promocji i Komunikacji Społecznej

Walidacja projektu innowacyjnego
pt. „PI – Potrafię, wiem, znam – radę sobie dam”
Członkowie Regionalnej Sieć Tematycznej działającej w woj. podkarpackim spotkali się w październiku br. w celu oceny
(walidacji) produktu finalnego projektu innowacyjnego pt. „PI – Potrafię, wiem, znam – radę sobie dam” realizowanego
przez Instytut Badawczo – Szkoleniowy Sp. z o.o.
Członkowie Regionalnej Sieć Tematycznej działającej
w woj. podkarpackim spotkali się w październiku br. w celu
o ceny ( walid acj i) p ro d u ktu f in aln ego p ro j ektu
innowacyjnego pt. „PI – Potrafię, wiem, znam – radę sobie
dam” realizowanego przez Instytut Badawczo – Szkoleniowy
Sp. z o.o.
Przypomnijmy, iż projekt realizowany jest w ramach
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach PO KL już od 2012 r. Przez ten czas Beneficjent
opracował poszczególne elementy produktu finalnego
a następnie je przetestował. Etap testowania odbył się
w wybranych szkołach gimnazjalnych na terenie całego
województwa. Opracowany produkt finalny testowała
młodzież i nauczyciele uczestniczących w projekcie szkół.

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.
W ramach projektu „PI – Potrafię, wiem, znam – radę sobie
dam” przeprowadzono diagnozę problemów jakie mają
dzieci z podkarpackich szkół gimnazjalnych. W jej wyniku
stwierdzono, iż:
ździeci nie umieją wykorzystać zdobytej wiedzy zarówno tej
w szkole jak i w życiu podczas rozwiązywania
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zadań/problemów,
ź dzieci boją się wykorzystywać własne pomysły do
rozwiązywania zadań/problemów,
ź dzieci nie znają metod, które mogą im pomóc przyswoić
wiedzę przekazywaną na lekcjach,
ź dzieci, szczególnie te zdolne, nie mają przyjaciół i nie
umieją pracować w grupie.

Gimnazjaliści biorący udział w projekcie nauczyli się, iż
warto w niekonwencjonalny sposób podchodzić do
rzeczy/problemów/sytuacji już znanych oraz całkiem
nowych. Warto być kreatywnym, innowacyjnym, czerpać
z wiedzy i doświadczenia innych a także pracować w grupie.
Opracowane programy mogą być realizowane w każdej
szkole gimnazjalnej podczas zajęć dodatkowych. Lekcje
mogą być prowadzone przez każdego nauczyciela, ponieważ
nie są one stricte związane z konkretnym przedmiotem.
W skład rozwiązania/modelu wchodzą:
ź program w zakresie zdobywania i doskonalenia

Na zdiagnozowane problemy Instytut Badawczo –
Szkoleniowy Sp. z o.o. znalazł rozwiązanie. Stworzył
2 programy zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych
i z problemami w nauce.
Pierwszy program skierowany jest do uczniów z problemami
w nauce. W ramach zajęć młodzież poznaje sposoby uczenia
się, łączenia wiedzy zdobytej na lekcjach z wiedzą zdobytą
w życiu codziennym a także sposoby wykorzystywania
własnych pomysłów do rozwiązywania zadań. Program uczy
także młodzież pracy w grupie.
W wyniku prowadzonych zajęć zauważono, że dzieci
odzyskują wiarę we własne siły, są odważniejsze, chętniej
i aktywnie biorą udział w lekcjach. Ponadto poznały różne
metody uczenia się, które wykorzystują na co dzień.
Drugi program skierowany jest do uczniów uzdolnionych.
Rozwija on kreatywność i dywergencję młodych osób. Uczy
jak wykorzystywać zdobytą wiedzę oraz swoje pomysły do
rozwiązywania zadań. Ponadto rozwija umiejętności
współpracy i pracy w grupie. Dodatkowo pomaga zdolnej
młodzieży zintegrować się w grupie, otworzyć na innych
i zawierać nowe przyjaźnie.

kompetencji efektywnego uczenia oraz umiejętności
pozwalających na samodzielne wykorzystywanie zdobytej
wiedzy w procesie nauki w szkole i poza nią u uczniów
z problemami w nauce,
źprogram w zakresie zdobywania i doskonalenia u uczniów
zdolnych kompetencji twórczości, kreatywności i myślenia
dywergencyjnego pozwalające na wykorzystanie
potencjału intelektualnego, a także wzmacnianiu
kompetencji społecznych pod kątem rozwijania
umiejętności współpracy.
Podczas posiedzenia RST WP projekt uzyskał wiele bardzo
pozytywnych opinii oraz akceptację eksperta oceniającego
produkt finalny projektu innowacyjnego, członków Sieci
i przedstawicieli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.
Wszyscy uczestnicy spotkania uznali, iż materiały
w y p ra c o w a n e w ra m a c h p ro j e k t u w i n ny b yć
wykorzystywane w podkarpackich szkołach gimnazjalnych.
Obecnie projekt wchodzi w fazę upowszechniania –
organizowane będą szkolenia dla nauczycieli obejmujące
2 programy edukacyjne skierowane do uczniów zdolnych
i z problemami w nauce.
Bernardeta Krukowska
Wydział Obsługi Programów Operacyjnych EFS
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Finalizowanie działalności Regionalnych Ośrodków Europejskiego
Funduszu Społecznego działających w ramach perspektywy
finansowej 2007-2013
W związku z zamykaniem perspektywy finansowej 2007-2013 w dniu 31 grudnia br. dobiega końca współpraca
z Regionalnymi Ośrodkami EFS. Nadszedł więc czas na dokonywanie bilansów, podsumowań oraz ostatecznych rozliczeń
efektów działalności czterech podkarpackich Ośrodków EFS.
Regionalne Ośrodki współpracując z Instytucją Pośredniczącą
– Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie realizowały
szeroką ofertę bezpłatnego wsparcia kierowanego
do projektodawców, beneficjentów oraz uczestników
projektów PO KL. Do dyspozycji klientów udostępniono cztery
podstawowe rodzaje usług: informacyjną, szkoleniową,
doradczą i animacyjną. Ponadto w 2012 r. z inicjatywy
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przy każdym
Ośrodku utworzono stanowiska Lidera ds. osób
niepełnosprawnych oraz Lidera ds. osób 50+. Liderzy wspierali
działania Animatora w dziedzinie aktywizacji środowisk osób
niepełnosprawnych oraz osób, które ukończyły 50 lat – grup
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
W październiku br. odbyło się robocze spotkanie Instytucji
Pośredniczącej z przedstawicielami wszystkich Ośrodków,
podczas którego ustalono zasady zakończenia realizacji
projektów i ostatecznego rozliczenia z IP. Uzgodniono również
szczegóły dotyczące organizacji konferencji podsumowującej
działania Regionalnych Ośrodków EFS oraz ich współpracę z IP.

Konferencję zaplanowaną na dzień 5 grudnia br. otworzy
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, który
zaprezentuje główne założenia współpracy IP z Ośrodkami
oraz efekty tej współpracy w regionie. Następnie
przedstawiciele każdego z czterech RO EFS- ów przedstawią
dokonania i rezultaty swojej pracy w ramach świadczonych
usług. W programie przewidziano również wystąpienia
Lidera oraz beneficjentów, którzy skorzystali z pomocy
specjalistów RO EFS i otrzymali wsparcie finansowe
z projektów realizowanych w ramach PO KL. Konferencja
zakończy się wystąpieniem dotyczącym nowej perspektywy
finansowej 2014-2020, w której dotychczasowe zadania
Ośrodków EFS będą realizowane przez sieć Punktów
Informacyjnych, które świadczyć będą usługi informacyjne
i szkoleniowe w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego 2014-2020.
Monika Samborska – Szaruga
Wydział ds. Promocji i Komunikacji Społecznej

Młode Podkarpacie w Nowej Perspektywie. Przygotowania
do wdrażania Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020
Trwają prace nad programowaniem nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014 – 2020, zarówno na poziomie krajowym,
jak i regionalnym. Podejmowane decyzje w dużym stopniu dotyczą ludzi młodych, którzy wchodzą, lub dopiero będą wchodzili
w dorosłe życie. Dlatego też, aby móc poznać ich opinie oraz dać im możliwość realnego wpływu na kształt form wsparcia
oferowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie powołana
została Młodzieżowa Rada Rynku Pracy Województwa Podkarpackiego, będąca gremium opiniodawczo - doradczym Dyrektora
WUP w Rzeszowie.
Członkowie Rady zostali powołani spośród
kandydatów zgłoszonych przez działające na terenie
województwa podkarpackiego organizacje pozarządowe
i uczelnie wyższe. Młodzieżowa Rada Rynku Pracy liczy
19 członków w wieku od 16 do 30 roku życia, a do zakresu jej
kompetencji należy:
ź inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego
i produktywnego zatrudnienia w województwie,
ź koordynowanie inicjatyw młodzieżowych organizacji
pozarządowych i uczelni wyższych związanych z działaniami

na rzecz zwiększenia aktywności ludzi młodych na rynku
pracy,
ź uczestniczenie w działaniach WUP w Rzeszowie
i wspieranie jego inicjatyw na rzecz rozwoju regionalnego
rynku pracy,
ź prowadzenie dialogu społecznego z organizacjami
młodzieżowymi i uczelniami wyższymi województwa,
w szczególności w zakresie inicjowania programów
i realizowania polityki partnerstwa na rzecz wzrostu
zatrudnienia i rozwoju rynku pracy,
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źkonsultowanie kierunków kształcenia, szkoleń zawodowych

oraz zatrudnienia w województwie z uwzględnieniem
spostrzeżeń i doświadczeń środowisk młodzieżowych
(udział w pracach związanych z diagnozowaniem
zapotrzebowania edukacyjnego regionu),
źwyrażanie opinii na temat dokumentacji konkursowych oraz
form wsparcia proponowanych i realizowanych
w poszczególnych programach operacyjnych,
źzgłaszanie propozycji zmian dotyczących aktywizowania
ludzi młodych w poszczególnych programach i inicjatywach
Urzędu w oparciu o własne obserwacje i doświadczenia,
źkonsultowanie rezultatów
programów operacyjnych
wdrażanych przez WUP w Rzeszowie.

Pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Rynku
Pracy odbyło się 17 października 2014 r. w Wojewódzkim
Urzędzie Pracy w Rzeszowie, pod hasłem „Młode
Podkarpacie w Nowej Perspektywie. Przygotowania do
wdrażania Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020”.
Posiedzenie Rady oficjalnie otworzył jej Przewodniczący
Pan Tomasz Czop, Dyrektor WUP w Rzeszowie. Po
przedstawieniu regulaminu MRRP odbyły się wybory
zastępcy przewodniczącego spośród członków Rady.
Z grona trzech kandydatów na zastępcę przewodniczącego
Rady wybrany został Pan Tomasz Lutak reprezentujący
stowarzyszenie Instytut Universum Civile.
W dalszej części posiedzenia Pani Jolanta Płonka
zastępca Kierownika Wydziału Rozwoju Kadr Regionu
w WUP przedstawiła program „Gwarancje dla młodzieży”,
będący nową inicjatywą na rzecz zwalczania bezrobocia
wśród młodzieży. Przedstawione zostały możliwości
współpracy Młodzieżowej Rady Rynku Pracy podczas
wdrażania tego programu.
Wywiązała się również dyskusja na temat przyszłych działań
podejmowanych przez Młodzieżową Radę Rynku Pracy.
Szczególne zainteresowanie wzbudził wśród młodych ludzi
temat staży zawodowych i problemów z nimi związanych.
Członkowie Rady wykazali się nie tylko znajomością
problematyki rynku pracy ale także chęcią aktywnego
działania na rzecz zwiększenia szansy zatrudnienia ludzi
młodych.
Mateusz Szpyrka
Wydział Obsługi Programów Operacyjnych EFS
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Aktywność edukacyjna mieszkańców Podkarpacia
Obecny poziom zatrudnienia i aktywności zawodowej w Polsce znacząco odbiega – niestety na naszą niekorzyść – od krajów
członkowskich Unii Europejskiej. Przyczyn negatywnej sytuacji na rynku pracy można upatrywać głównie w słabościach
systemu edukacji w Polsce, które koncentrują się m.in. wokół: niskiego stopnia upowszechnienia edukacji osób dorosłych,
niedopasowania kierunków edukacji do wymogów rynku pracy, niedostatecznej jakości usług edukacyjnych czy występowania
różnic w dostępie do edukacji wśród różnych grup społecznych.
Wskaźnik uczestnictwa osób dorosłych (powyżej 25
roku życia) w kształceniu i szkoleniu w Polsce ma bardzo niską
wartość na tle innych krajów OECD. Według wyników badań
GUS z 2005 r., spośród krajów biorących udział
w porównywalnych badaniach, Polska ma drugi, najniższy, tuż
przed Portugalią ww. wskaźnik. Tak jak w większości krajów,
również w Polsce, osoby z wyższym wykształceniem
zdecydowanie częściej uczestniczą w różnych formach
edukacji, niż osoby o niskich kwalifikacjach, będące w gorszej
sytuacji na rynku pracy.

Aktywność edukacyjną Polaków determinuje
również status na rynku pracy - osoby pracujące uczestniczą
w różnego rodzaju szkoleniach 15 razy częściej od osób
nieaktywnych zawodowo.

1
Dane GUS przywołane z PO KL Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 obowiązujące
do konkursu zamkniętego nr 34/POKL/9.6.1/2012 w ramach którego złożono opisywany projekt.

Dostrzegalne są także uwarunkowania regionalne
w zakresie upowszechnienia edukacji ustawicznej, jej
stopień /mierzony procentowym udziałem osób uczących
się i dokształcających w wieku 25–64 lat/ w stosunku
do ogólnej populacji osób w tej grupie wiekowej jest dość
zróżnicowany w poszczególnych częściach kraju. Według
1
danych GUS z 2005 r. najniższy wskaźnik w tym zakresie
osiągnęło województwo podkarpackie (3,7%), natomiast
najwyższy województwo mazowieckie (6,2%).
Jednym z przedsięwzięć wpisujących się w sferę
edukacji osób dorosłych realizowanych, na terenie
województwa podkarpackiego w ramach Priorytetu IX PO
KL, Działania 9.6 Upowszechnienie uczenia się osób
dorosłych, Poddziałania 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia
osób dorosłych w formach szkolnych, był projekt
pt. „Akademia potwierdzania kwalifikacji”. Pomysłodawcą
projektu był Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Przemyślu, który od blisko 20 lat wspiera lokalny
i regionalny rynek pracy poprzez organizację szkoleń,
kursów, seminariów podnoszących kwalifikacje zawodowe
oraz pozwalających uzyskać specjalistyczne uprawnienia
w wielu dziedzinach.
Celem głównym projektu było upowszechnienie
uczenia się osób dorosłych poprzez formalne potwierdzenie
posiadanych kwalifikacji dyplomem mistrza/czeladnika
w okresie od 01.01.2013 r. do 28.02.2014 r. Wsparcie
projektowe adresowane było do 230 osób (zatrudnionych
oraz bezrobotnych) w wieku 25-64 lat oraz nieuczących się
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w wieku 18-24 lat, z własnej inicjatywy zgłaszających chęć
formalnego potwierdzania posiadanych kwalifikacji
z powiatów: lubaczowskiego, przemyskiego i m. Przemyśl.
W ramach przeprowadzonej diagnozy Projektodawca
zwrócił uwagę na obecność na lokalnym rynku pracy
„wyspecjalizowanych i doświadczonych fachowców”.
Posiadają oni praktyczne umiejętności do wykonywania
zawodów w różnych branżach, jednakże nie potwierdzone
w sposób formalny zaświadczeniami, dyplomami i tytułami
zawodowymi (ukończone długoterminowe kursy zawodowe
lub wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu).
Brak powyższych dokumentów bywa przyczyną utraty pracy
bądź problemów z jej znalezieniem, skutkuje oferowaniem
przez pracodawców niższych stawek wynagrodzeń lub
odmową udzielenia awansu, jak wykazały badania własne
przeprowadzone przez ZDZ w Przemyślu (wśród pracodawców
jak i pracowników). Jako przyczyny/bariery zaniechania
kształcenia ustawicznego wskazywano
brak czasu, wiary we własne możliwości
oraz środków na opłacenie egzaminu
wraz z kosztami dojazdu, obawę przed
s a my m e g za m i n e m w y n i ka j ą c ą
z niewiedzy na czym on polega.
Aby złagodzić zidentyfikowane
p r o b l e my i w z m o c n i ć p o z y c j ę
u c z e s t n i k ó w n a r y n k u p r a c y,
zaplanowano w ramach projektu
działania umożliwiające zdobycie
dyplomu mistrza lub świadectwa
czeladnika w różnych branżach:
ź budowlano-instalacyjnej (brukarz,
cieśla, elektryk, glazurnik,
kamieniarz, murarz, monter instalacji
i urządzeń sanitarnych, stolarz),
ź metalowo-samochodowej (blacharz,
elektromechanik, lakiernik, operator
obrabiarek skrawających),

ź usługowej (fryzjer, kosmetyczka, krawiec),
ź gastronomicznej (kucharz, cukiernik, kelner, barman,

piekarz).
Katalog zawodów dostosowany był do
indywidualnych potrzeb i preferencji zgłaszanych przez
uczestników.
Poza kluczowym elementem wsparcia udzielanego
w ramach projektu w postaci organizacji samych
egzaminów, uczestnikom zaoferowano seminaria
„przygotowujące”, na których byli oni szczegółowo
zapoznawani z warunkami dopuszczenia do egzaminu, jego
zakresem, przebiegiem części teoretycznej i praktycznej czy
też wymogami egzaminatorów i przepisów BHP. Udzielano
kompleksowej pomocy przy wypełnianiu wniosków
egzaminacyjnych oraz kompletowaniu wymaganych
załączników tak, by były gotowe do przekazania Izbie
Rzemieślniczej. W ramach projektu zakupiono również dla
u c ze s t n i kó w s p r zę t , n a r zę d z i a
i materiały niezbędne do egzaminu
praktycznego. Zwrot kosztów dojazdu
umożliwił udział w projekcie osobom
z miejscowości odległych od miejsca
realizacji seminariów i egzaminów.
W wyniku zrealizowanych
w projekcie działań, tytuł mistrza
w zawodzie nadano 59 osobom,
natomiast 167 uczestników otrzymało
tytuł czeladnika. Osiągnięte wskaźniki
ww. form wsparcia przekroczyły
za k ł a d a n e wa r to ś c i i w y n i o s ł y
odpowiednio 118% i 104%.
Wyżej opisany projekt został
zrealizowany wzorowo, co więcej cieszył
się on tak dużym zainteresowaniem ze
strony uczestników, że zainspirowało to
Projektodawcę do napisania i złożenia
w ramach kolejnego naboru projektu
o zbliżonym zakresie. Pozytywne efekty
podjętych działań - jak i innych przedsięwzięć
w podobnym obszarze – zyskują już odzwierciedlenie
w statystkach GUS, które wyraźnie wskazują na tendencję
wzrostową podejmowania kształcenia wśród osób
dorosłych w naszym regionie.
Sabina Florek
Wydział Edukacji EFS
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Czas na aktywność w mieście Przemyśl
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu realizując od 2008 roku projekt pt. „Czas na aktywność w mieście Przemyśl”
w ramach Poddziałania 7.2.1 objął wsparciem 1129 klientów pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym
z co najmniej jednego z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, będących w wieku aktywności
zawodowej. Na tę liczbę składają się ludzie pozostający bez zatrudnienia, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej
w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. W ramach projektu MOPS Przemyśl oferuje szeroki wachlarz instrumentów,
biorąc pod uwagę z jednej strony indywidualne potrzeby uczestników, z drugiej strony potrzeby i możliwości lokalnego rynku
pracy. Realizowane formy wsparcia można zaliczyć do instrumentów aktywizacji: zawodowej, społecznej, a także edukacyjnej
czy zdrowotnej. Pragnąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczestników w projekcie wiele form wsparcia realizowanych jest
w formie indywidualnej. Każdy uczestnik projektu na początku swojego uczestnictwa ma zapewnione indywidualnie spotkania
z doradcą zawodowym. Zajęcia te pozwalają na zdiagnozowanie umiejętności, predyspozycji, potrzeb uczestnika oraz
opracowania indywidualnej ścieżki kariery. Część uczestników, którą stanowią osoby niepełnosprawne ma możliwość wzięcia
udziału w stacjonarnych zajęciach rehabilitacyjnych dopasowanych do ich indywidualnych potrzeb i schorzeń poprawiających
ich psychofizyczną sprawność. W formie indywidualnej realizowane są również porady prawne. Radca prawny udziela wsparcia
uczestnikom projektu z zakresu: prawa rodzinnego, prawa spadkowego, prawa karnego oraz prawa cywilnego.

Spośród instrumentów aktywizacji edukacyjnej
uwagę należy zwrócić na instrument w zakresie skierowania
i sfinansowania zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem
wykształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym. Dzięki tej
formie wsparcia do dnia dzisiejszego 62 osoby podniosły
swoje wykształcenie. W ramach projektu uczestnicy mają
możliwość nabycia kwalifikacji zawodowych zgodnie z ich
preferencjami i zapotrzebowaniem rynku pracy. Wśród
realizowanych kursów zawodowych wyróżnić można m.in.:
Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B, Prawo jazdy kat.
C + kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla osób
wykonujących transport drogowy, Pilot wycieczek, Opiekun
osoby starszej z językiem niemieckim, Opiekun w żłobku
i klubie dziecięcym, Magazynier – pakowacz z obsługą wózka
jezdniowego, Pracownik ochrony fizycznej i wiele innych.
Szkolenia zawodowe w ramach projektu ukończyło 986 osób.
W uzasadnionych przypadkach, analizując możliwość
podjęcia zatrudnienia przez uczestników, zdobyte kwalifikacje
zawodowe uzupełniane są dodatkowymi kursami.
Przykładem mogą być osoby, które ukończyły na przykład kurs
„Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym” a następnie kurs

rozszerzający „Animator zabaw dziecięcych”. Uczestnicy
kursów zawodowych w trakcie ich trwania mają
zapewnioną opiekę nad dziećmi, zarówno w przedszkolach
jak i żłobkach. Po zakończeniu szkoleń zawodowych część
uczestników kierowanych jest na staże zawodowe, których
celem jest umożliwienie uczestnikowi projektu nabycie
umiejętności do samodzielnego wykonywania pracy,
nabycie doświadczenia w środowisku pracy zwiększającego
jego szanse na uzyskanie dalszego zatrudnienia.
Projekt MOPS przewiduje również realizację
siedmiu Programów Aktywności Lokalnej, które są częścią
przyjętego w mieście Przemyśl „Programu Aktywności
Lokalnej dla Miasta Przemyśla na lata 2013 - 2015”. Każdy
z realizowanych programów skierowany jest do innej grupy
osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej
społeczności np. do osób w wieku 15-25 lat, osób
z problemami opiekuńczo-wychowawczymi czy też osób
uwikłanych w przemoc w rodzinie. W ramach programów
realizowane są innowacyjne warsztaty kompetencji
społecznych w postaci grup samopomocowych, warsztatów
kompetencji społecznych czy terapii rodzinnych.
Podczas spotkań poruszane są zagadnienia
dotyczące budowania rodzinnego systemu wartości, norm
i zasad w rodzinie, umiejętność budowania własnych
systemów wsparcia społecznego. Grupa samopomocowa
pozwala na wspólne wypracowanie motywacji i działań
kształtujących aktywne postawy życiowe. Z kolei terapia
rodzina tworzy pewien system, w którym poszczególni
członkowie pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach
i wzajemnie na siebie oddziałują.
Przykładem zrealizowanego warsztatu kompetencji
społecznych są warsztaty, których celem jest podniesienie
kompetencji wychowawczych osób mających problemy
opiekuńczo–wychowawcze, doskonalenie prawidłowych
relacji rodzic – dziecko oraz dziecko – rodzic,
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podtrzymywanie pozytywnych postaw rodzicielskich,
zmniejszenie poczucia rodzicielskiej bezradności, pogłębienie
świadomości i refleksji na temat skuteczności określonych
metod wychowawczych, ułatwienie zakwestionowania
niektórych istniejących stereotypów i mitów odnośnie
wychowania.
W ramach swojego projektu MOPS zorganizował
dwie debaty społeczne. Pierwszą z nich była debata „RAZEM
raźniej przeciwko PRZEMOCY” poświęcona problemowi
przemocy w rodzinie oraz stosowaniu procedury „Niebieskiej
Karty”. W debacie wzięli udział przedstawiciele władz
miejskich i samorządowych, specjaliści z zakresu psychologii,
pedagogiki i edukacji Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej
w Przemyślu i Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Przemyślu oraz
przedstawiciele ochrony zdrowia Wojewódzkiego Szpitala im.
Św. Ojca Pio w Przemyślu oraz Wydziału Prewencji Komendy
Miejskiej Policji w Przemyślu i Ośrodka Wsparcia dla Ofiar

Przemocy w Rodzinie w Korytnikach. Spotkanie zakończone
zostało wypracowaniem nowych rozwiązań na rzecz
przeciwdziałania przemocy i wsparcia jej ofiar. Drugą
zorganizowaną w ramach projektu debatą była debata
społeczna „Integracji mieszkańców w celu wspierania
inicjatyw lokalnych”. W debacie wzięli udział
przedstawiciele parlamentarzystów, władz miejskich
i samorządowych, Przewodniczący Zarządów Osiedli.
Przybliżona zebranym została tematyka inicjatywy lokalnej
– jako nowego rozwiązania dla mieszkańców w mieście.
Działania podejmowane przez aktywne i kreatywne
jednostki, jaką niewątpliwie jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Przemyślu przyczyniają się do wyprowadzenia
dużej liczby podopiecznych poza system pomocy społecznej
i budują pozytywny wizerunek służb pomocy społecznej
na terenie naszego województwa.
Katarzyna Sadok – Głasek
Wydział Integracji Społecznej EFS

Samozatrudnienie jest doskonałym sposobem
na aktywizację osób bezrobotnych!
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „PRO CARPATHIA” w październiku bieżącego roku zakończyło
realizację dwuletniego projektu: „PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO!” w ramach Działania 6.2
Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu to
ponad 5,5 mln zł.
Celem projektu było zwiększenie przedsiębiorczej
postawy wśród bezrobotnych mieszkańców województwa
podkarpackiego oraz rozwój małej przedsiębiorczości poprzez
przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie
działalności gospodarczej.
Powodem opracowania przez Stowarzyszenie
projektu była przede wszystkim słaba kondycja sektora MŚP
w województwie podkarpackim. Województwo Podkarpackie
zajmuje ostatnie miejsce w kraju przy liczbie ok. 1 000

podmiotów gospodarczych zarejestrowanych REGON.
Ponadto ciągle spadająca liczba ofert pracy przyczynia się do
wzrostu stopy bezrobocia (średnio około 16 %).
Ponadto, pomysł na projekt to równocześnie wynik
dotychczasowych doświadczeń Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju i Promocji Podkarpacia „PRO CARPATHIA”
w zakresie wdrażania modelu wspierania małej
przedsiębiorczości w regionie. Z obserwacji Stowarzyszenia
wynika iż, z każdym kolejnym projektem wzrasta liczba
chętnych do udziału w takich przedsięwzięciach, a tym
samym wzrasta przekonanie o potrzebie realizacji
podobnych projektów.
Projekt został skierowany do 120 bezrobotnych
mieszkańców województwa podkarpackiego, którzy byli
zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy
min. 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,
ale również mieli pomysł na własny biznes i gotowość
podjęcia ryzyka, jakim jest prowadzenie własnej
działalności.
W związku z trzykrotnie niższym wskaźnikiem
przedsiębiorczości wśród kobiet oraz stereotypowym
postrzeganiem roli kobiety jako szefa na obszarze realizacji
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oraz rzeźby (płaskorzeźby, oprawy luster, zegary, mozaiki).
W ramach prowadzonej działalności Pani Barbara
organizuje wystawy oraz warsztaty ceramiczne dla dzieci
i młodzieży. Efekty pracy Przedsiębiorcy można obejrzeć na
stronie: http://pracowniamahi.pl.
Następnym Przedsiębiorcą, który otrzymał dotację
w ramach projektu jest firma:
Małgorzata Banaś Magiczne Smaki, której działalność
opiera się na usługach cateringowych oferowanych na
wynos i w lokalu. Pani Małgorzata Banaś przygotowuje
dania ekologiczne, wegetariańskie i wegańskie oraz dania
dla osób będących na specjalnych dietach, oferując zdrową
żywność opartą na naturalnych produktach. Pani
Małgorzata prowadzi blok kulinarny na platformie
facebook.
projektu wdrożono szereg działań informacyjnych, które
przyczyniły się do wzrostu zainteresowania projektem
szczególnie wśród kobiet. W projekcie uczestniczyły
54 Panie.
W ramach projektu zapewniono kompleksowe
wsparcie poprzez organizację: szkoleń i doradztwa
w zakresie zakładania działalności gospodarczej, dotacji
do 40 tysięcy zł, wsparcia pomostowego w wysokości
1 500 zł (wypłacane miesięcznie przez okres pierwszych
6 miesięcy). Środki te można było przeznaczyć na bieżące
wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Ponadto odbyły się szkolenia i doradztwo specjalistyczne
w zakresie rozwiązywania trudności, przed którymi staje nowa
firma. Były to zagadnienia związane z promocją, obsługą
klienta, obowiązkami wynikającymi z zatrudnienia
pracownika i inne określone przez Uczestników projektu.
W ramach projektu udzielono 96 osobom
jednorazowe środki inwestycyjne, z czego 43 Panie otworzyły
własny biznes. Zdecydowaną większość utworzonych firm
stanowiły te o charakterze usługowym, między innymi:
budowlane, stolarskie, prawnicze, kosmetyczne, protetyczne,
fotograficzne, a także firmy związane z wyrobem, produkcją
oraz handlem.
Powodzenie projektu w dużej mierze zależało nie tylko
od aktualnej sytuacji ekonomiczno – gospodarczej regionu,
ale także od indywidualnego zaangażowania i determinacji
Uczestników na każdym etapie realizacji projektu, począwszy
od szkoleń, a kończąc na codziennym prowadzeniu własnej
firmy.
Należy podkreślić, iż wiele firm posiada bardzo ciekawe profile
między innymi:
Pracownia Artystyczna – MAHI – Barbara Kuśnierz
Pani Barbara Kuśnierz zajmuje się wyrobem ozdobnych
akcesoriów użytkowych są to min. świeczniki, kominki,
kadzielnice, kaganki, zestawy kuchenne, patery, dodatkowo
tworzy również biżuterię ceramiczną, akcesoria zapachowe

Kolejna firmą zasługująca na uwagę jest firma: Magdalena
Fałta Dwujęzyczny EKO – Żłobek "PTASIE MLECZKO". Pani
Magdalena Fałta prowadzi żłobek dla dzieci do lat trzech,
gdzie oferuje opiekę całodzienną z wyżywieniem (zdrowa
żywność) oraz opiekę nocną. „Ptasie Mleczko” to żłobek
dwujęzyczny gdzie dzieci poznają świat w dwóch językach:
polskim i angielskim. Pani Magdalena opracowała autorski
program opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczy,
w którym szczególną uwagę poświecono edukacji
ekologicznej. Żłobek posiada stronę na platformie
facebook.
Oryginalnym pomysłem na swoją działalność wykazała się
Pani Maria Zielonka, która prowadzi firmę „ParkMani”
Maria Zielonka.
Działalność gospodarcza prowadzona przez Panią Marię
okazała się strzałem w dziesiątkę. Na terenie Krosna jest to
pierwszy całosezonowy park rozrywki, który w swojej
ofercie posiada między innymi park linowy, łódki i kule
wodne, zorbing, tyrolka, autka, trampolina, lodowisko oraz
bufet. Można tutaj przyjść z całą rodziną, ponieważ każdy
znajdzie coś dla siebie, aby przyjemnie spędzić czas. Więcej
informacji można uzyskać na stronie: www.parkmani.pl .
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Pani Maria stwierdziła:
„Udział w projekcie był dla mnie ważnym czynnikiem, dzięki
któremu w ogóle zdecydowałam się na taką działalność, a to
za sprawą znaczącej kwoty dofinansowania, wsparcia
pomostowego oraz odzyskanego VATu. Łącznie ta kwota
umożliwiła nam start, który okazał się sukcesem. Wsparcie
środków z UE to duży zastrzyk finansowy, ale też i znaczne
zmniejszenie ryzyka inwestycji, a to powoduje odważniejsze
wejście na rynek czy w ogóle podjęcie decyzji na TAK”

Również słuszność decyzji o samozatrudnieniu potwierdza
Pani Maria Pastuła prowadząca firmę „PRACOWNIA
KRAWIECKA "KATOLA" MARIA PASTUŁA”.
„Dzięki dotacji, szkoleniom oraz wsparciu pomostowemu,
udało mi się zakupić profesjonalny sprzęt szwalniczy, zdobyć
wiedzę w dziedzinie marketingu i promocji firmy. Wsparcie
pomostowe w większości przeznaczyłam na działania
promocyjno marketingowe i na efekty długo nie trzeba było
czekać. Produkty mojej firmy można zobaczyć w wielu
hotelach oraz szkołach. Jestem przekonana, że tego
wszystkiego nie udałoby mi się dokonać bez dotacji”.
Realizacja projektu wzbudziła wśród Uczestników projektu
postawę przedsiębiorczości i motywacji do wykorzystania
szansy na realizację marzeń związanych z prowadzeniem
własnego biznesu. Jednocześnie wśród Uczestników
projektu zwiększyło się poczucie odpowiedzialności, wiary
we własne możliwości, a także wzrost pewność siebie.
Ewelina Wrona Koordynatorka projektu:
„Jako Koordynator zamykając projekt mogę z całą
pewnością stwierdzić, iż samozatrudnienie jest doskonałym
sposobem na aktywizację osób bezrobotnych! Realizacja
projektu zakończyła się sukcesem. Zakładane cele zostały
zrealizowane w 100%, a zaplanowane rezultaty projektu
przerosły nasze oczekiwania.
Podsumowując działania projektowe i jakość oferowanego
wsparcia oceniamy właściwie z perspektywy czasu, to,
co możemy zmienić i ulepszyć, na przyszłość to większa
intensyfikacja działań oraz wsparcie jeszcze większej liczby
osób w realizacji ich marzeń o własnym i niezależnym
miejscu pracy.”
Ewelina Wrona
Mariusz Cieśla
Wydział Aktywizacji Zawodej EFS

Wykluczenie społeczne na Podkarpaciu w wynikach ewaluacji
W październiku b.r. zakończyła się realizacja kolejnego badania ewaluacyjnego zleconego do realizacji przez Wojewódzki Urząd
Pracy w Rzeszowie. Tym razem chcieliśmy uzyskać wiedzę, jak najlepiej podejść do zagadnienia wykluczenia społecznego
w regionie, w szczególności zaś ubóstwa, by w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 odpowiednio dobrać narzędzia
i formy wsparcia do potrzeb osób, które znajdują się w tym szczególnym położeniu. Służyć temu miała obszerna diagnoza
problemu wykluczenia, analiza jego uwarunkowań oraz ocena dotychczas podejmowanych działań w ramach Priorytetu VII
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Badanie „Analiza sytuacji osób wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym
uwzględnieniem zagrożenia ubóstwem w województwie
podkarpackim w kontekście doboru właściwych
instrumentów wsparcia w nowej perspektywie finansowej
2014 – 2020” realizowane było przez Instytut Badań i Analiz
GRUPA OSB. Łączyło ono analizę istniejących już materiałów
dotyczących wykluczenia społecznego (dane statystyki

publicznej, raporty z innych badań), z badaniami w terenie,
prowadzonymi przez ewaluatora. A te ostatnie miały
naprawdę spory zasięg – przeprowadzono ponad 2,5 tys.
wywiadów bezpośrednich (face to face) z mieszkańcami
naszego województwa, w tym 100 z osobami, do których
szczególnie trudno dotrzeć – z bezdomnymi. To badanie
posłużyło jako podstawa do oszacowania skali zagrożenia
wykluczeniem społecznym oraz do przyjrzenia się jego
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specyfice. Spośród negatywnych zjawisk decydujących
o zagrożeniu wykluczeniem badacze wyróżnili ubóstwo dochodowe, warunków życia, równowagi budżetowej (typy
ubóstwa w klasyfikacji badania) oraz izolację społeczną.
Spośród przebadanych osób aż 37,9% badacze zaliczyli do
grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Najczęstszym problemem, który dotykał te osoby było
ubóstwo dochodowe (98,9% zagrożonych wykluczeniem).
Osoby, które go doświadczają osiągały dochody niższe niż
minimum socjalne - wskaźnik mierzący koszty utrzymania
gospodarstw domowych, a ponadto określając swoją sytuację
materialną zwracały one uwagę na pewne niedostatki – od
konieczności oszczędzania na poważniejsze niż codzienne
zakupy, poprzez konieczność bardzo oszczędnego
gospodarowania pieniędzmi na każdym kroku, aż po braki
środków nawet na podstawowe potrzeby. Mniej liczną grupę
wśród zagrożonych ubóstwem stanowiły osoby, które
napotykały na trudności z osiągnięciem równowagi budżetu
g o s p o d a r s t w a d o m o w e g o ( 2 4 , 0 % z a g r o żo ny c h
wykluczeniem), co oznacza brak regularnych dochodów

Rys. nr 1. Terytorialne zróżnicowanie poziomu włączenia
społecznego w powiatach województwa podkarpackiego.

w gospodarstwie domowym i jednoczesny spadek ich
poziomu w okresie ostatnich 6 miesięcy, przy czym poziom
dochodów nie mógł być wyższy od minimum socjalnego.
Najmniej liczna okazała się grupa osób, których
gospodarstwa domowe dotknięte były ubóstwem
warunków życia (7,7% zagrożonych wykluczeniem). Osoby
te doświadczają występowania trudności w sferze
warunków życia, które związane są z niedostatkiem
w wewnętrznym wyposażeniu mieszkania w instalacje, jego
złym stanem technicznym oraz negatywnymi kwestiami
pojawiającymi się w otoczeniu (zagrożenie przestępczością,
hałas, brak podstawowej infrastruktury np. sklepów).
Kolejnym zjawiskiem wpisującym się w stan zagrożenia
wykluczeniem jest izolacja społeczna. Zjawisko to
zdefiniowane zostało przez autorów raportu jako brak
utrzymywania (z odpowiednią częstotliwością) kontaktów
z otaczającym badanego środowiskiem społecznym,
zewnętrznym i obejmuje brak odpowiedniej częstości lub
satysfakcjonującej jakości relacji z osobami spoza
gospodarstwa domowego (rodzicami, dziećmi,

Rys. nr 2. Terytorialne zróżnicowanie poziomu życia mieszkańców
w gminach województwa podkarpackiego.
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rodzeństwem, innymi krewnymi, kolegami, przyjaciółmi),
a także ograniczenie różnych form zaangażowania w życie
społeczne (w tym kulturowe, polityczne, etc.). Procentowy
udział osób uznanych jako zagrożone izolacją społeczną
wśród zagrożonych wykluczeniem to 1,6% (wśród osób
objętych badaniem – 0,6%).
W ramach badań terenowych przeprowadzono
również indywidualne wywiady pogłębione (35), w trakcie
których starano się poznać przyczyny znalezienia się przez
osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w złej sytuacji
oraz (przede wszystkim) uzyskanie informacji na temat
oczekiwanego przez nich wsparcia od instytucji
państwowych, samorządowych, trzeciego sektora, na co
dzień zajmujących się problemami ludzi ubogich
i izolowanych społecznie. Temu towarzyszyła dyskusja
podczas 6 wywiadów grupowych z pracownikami właśnie
takich instytucji – na temat realnych możliwości pomocy
takim osobom i jej realizacji w nowej perspektywie
finansowej. Podczas ewaluacji mogli wypowiedzieć się
również eksperci zajmujący się tematem zagrożenia
wykluczeniem społecznym – w badaniu delfickim poproszeni
oni zostali o ocenę poszczególnych czynników wpływających
na zagrożenie wykluczeniem społecznym oraz określenie
czynników sprzyjających poprawie sytuacji osób zagrożonych
wykluczeniem, barier w tym zakresie oraz skuteczności
i efektywności prowadzonych działań w obszarze pomocy
społecznej i integracji.
Po analizie materiału ewaluator doszedł do kilku
ciekawych wniosków. Po pierwsze wśród zagrożonych
wykluczeniem społecznym można wyróżnić kilka typów
postaw – różnicuje tu zwłaszcza podejście do kwestii
korzystania z pomocy społecznej – duża część próbuje sama
sobie poradzić w trudnej sytuacji i czasem mino nawet
dramatycznych warunków nie będzie szukała pomocy
żadnych instytucji, część nie dostrzega jakiegoś szczególnego
problemu i ogólnie rzecz biorąc jest zadowolona z życia. Inni
manifestują swoją niechęć do instytucji poprzez
permanentną rezygnacją z udziału w wyborach różnych
szczebli. Zła sytuacja materialna towarzyszy często
patologiom – i trudno powiedzieć, na ile jest ona jej
przyczyną, na ile zaś skutkiem. U części zaś dominują postawy
roszczeniowe i te osoby skupiają się przede wszystkim na
zapewnieniu sobie ciągłego źródła utrzymania z pomocy
społecznej. Ponieważ ta grupa jest taka niejednorodna,
wymaga różnych form pomocy i aktywizacji – pewne
wskazówki w tym zakresie można znaleźć w raporcie.

Ponieważ z pomocy społecznej korzystało (kiedykolwiek)
tylko 26,4% zagrożonych wykluczeniem społecznym,
pierwszym wyzwaniem na drodze do udzielenia wsparcia
jest dotarcie do tych osób. Przeważnie są to osoby bierne
zawodowo (niepracujące i nie poszukujące zatrudnienia) –
ok. 29%, bezrobotne (ok. 29%), ale dużą grupę stanowią
tu również osoby pracujące (ok. 27%) - w ich przypadku
możemy mówić o grupie biednych pracujących (working
poor).
W ramach pracy nad tematem wykluczenia
społecznego, ewaluator podjął próbę oceny zróżnicowania
przestrzennego badanego zjawiska. Służyły temu
skonstruowane na potrzeby badania wskaźniki, oparte na
dostępnych publicznie danych statystycznych, dotyczących
m.in. ubóstwa, aktywności zawodowej, dostępu do dóbr
społecznych, kulturowych, opieki zdrowotnej, aktywności
politycznej, życia gospodarczego. Na ich podstawie
ewaluator wnioskował o poziomie zagrożenia izolacją
społeczną poszczególnych obszarów naszego regionu –
temu służył wskaźnik włączenia społecznego (opracowany
na poziomie województwa w porównaniu do innych
i na poziomie powiatu) oraz o poziomie zagrożenia
ubóstwem (tu z kolei zbudowano wskaźnik poziomu życia
(poziom powiatu, poziom gminy). Graficzny rozkład
zróżnicowania przestrzennego w tym zakresie pokazują
mapki na poszczególnych rysunkach (przedstawione
na stronie nr 16 biuletynu), które mogą stanowić cenną
wskazówkę dla instytucji planujących wsparcie dla osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym, w kontekście
decyzji, gdzie najlepiej je skierować.
Zachęcamy Państwo do lektury raportu końcowego i jego
st re szc ze n i a , a ta k że a n e ks ów, zaw i e ra j ą c yc h
m.in. zestawienia danych statystycznych dot. badanego
zjawiska – dokumenty zamieszczone zostały na stronie
internetowej WUP w Rzeszowie, poświęconej PO KL,
w zakładce Ewaluacja. Raport z pewnością dostarczy
Państwu ciekawych informacji o sytuacji osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym i ich otoczenia. Jest to istotna
wiedza, choćby w kontekście kierunków rozwoju naszego
regionu w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
Justyna Frańczak
Wydział Obsługi Programów Operacyjnych EFS
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Gwarancje dla Młodzieży w województwie podkarpackim
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przygotowuje się do wdrożenia nowego programu unijnego pt. Gwarancja dla
młodzieży, którego celem jest wsparcie na rynku pracy ludzi młodych do 25 roku życia. Działania przygotowawcze Urzędu
dotyczą opracowania kompleksowej strategii wdrażania Gwarancji oraz założeń organizacji konkursów regionalnych, które
mają zostać uruchomione na początku 2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.
Gwarancje dla młodzieży (GdM) to zapewnienie dobrej
jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia
do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy
lub zakończenia kształcenia formalnego bądź inna forma
pomocy prowadząca do aktywizacji zawodowej. Inicjatywa
dotycząca powstania GdM jest odpowiedzią Komisji
Europejskiej na sytuację związaną z wysokim poziomem
bezrobocia ludzi młodych w Europie, co przekłada się na
uruchomienie działań mających na celu przygotowanie
i wdrożenie specjalnej oferty wsparcia osób młodych
w podejmowaniu zatrudnienia. W grudniu 2012 r. na szczeblu
Unii Europejskiej opracowany został Pakiet na rzecz
zatrudnienia młodzieży (Youth Employment Package). Częścią
Pakietu jest inicjatywa ustanowienia Gwarancji dla młodzieży
(Youth Guarantee), czyli skierowany do państw członkowskich
UE postulat zapewnienia młodym ludziom w wieku do 25 lat,
którzy nie mają zatrudnienia, ani nie uczestniczą w kształceniu
lub szkoleniu działań mających na celu ich wejście na rynek
pracy. Rada przyjęła zalecenie w sprawie ustanowienia
Gwarancji dla młodzieży (2013 C 120/01) w dniu 22 kwietnia
2013 r. obligując wszystkie państwa do ich wdrożenia.
Gwarancje będą wdrażane poprzez Program Operacyjny
Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), krajowy program
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Na szczeblu regionalnym/lokalnym Gwarancje dla młodzieży
realizowane będą przez Wojewódzki Urząd Pracy, który:
źokreśla priorytety i cele programów w ramach Gwarancji
dla młodzieży, zgodnie z potrzebami regionalnego rynku
pracy,
źokreśla w partnerstwie zasady konkursów regionalnych,
źprzyjmuje i rozpatruje aplikacje od realizatorów
poszczególnych projektów w ramach Gwarancji dla
młodzieży, również w formule konkursów regionalnych,
źwykorzystuje system EURES dla skutecznej realizacji
Gwarancji dla młodzieży,
źwspółdziała z powiatowymi urzędami pracy i partnerami
społecznymi na swoim terenie oraz z Ministerstwem Pracy
i Polityki Społecznej i Ministerstwem Infrastruktury
i Rozwoju w zakresie realizacji Gwarancji dla młodzieży.
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jest obecnie na etapie
realizacji działań przygotowujących wdrożenie Gwarancji dla
młodzieży w województwie podkarpackim. W związku
z powyższym wśród młodzieży w wieku 18-25 lat stanowiącej
potencjalną grupę odbiorców pomocy oraz przedstawicieli

organizacji i instytucji zajmujących się jej aktywizacją,
prowadzone są intensywne działania badawcze mające na
celu rozpoznanie potrzeb i priorytetów osób młodych,
wkraczających na rynek pracy oraz możliwości dotarcia do
nich z kompletną informacją i odpowiednio dobraną ofertą.
W ramach tych działań prowadzone są wywiady z młodzieżą
oraz z przedstawicielami instytucji działających na rzecz
młodzieży, jak również spotkania i debaty z ekspertami,
zajmującymi się problematyką aktywności zawodowej osób
młodych. Efektem tych działań będzie opracowanie
diagnozy sytuacji osób młodych na regionalnym rynku
pracy, wskazanie ich problemów, potrzeb, trudności
i oczekiwań związanych z możliwością rozwiązania sytuacji
zawodowej, w której obecnie się znajdują. Wyniki tej analizy
mają stanowić podstawę do przygotowania kompleksowej
strategii wdrażania Gwarancji, a co za tym idzie, bardziej
efektywnego wydatkowania środków przeznaczonych na
aktywizację młodych w naszym regionie.
Adresatami Gwarancji dla młodzieży będą osoby w wieku od
15 do 25 roku życia, w tym zwłaszcza z grupy tzw. NEET (not
in employment, education or training), tj. nie pracują, nie
kształcą się, ani nie szkolą. Wsparcie możliwe
do zaoferowania młodym osobom z grupy NEET to m.in.:
1. Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji
wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki
zawodowej (obligatoryjne):
ź identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez
zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie
doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia
oddalenia od rynku pracy osób młodych,
ź kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami
i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo
zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery
zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania
kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób,
które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub osób,
u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub
zdobycia nowych umiejętności i kompetencji:
ź kontynuacja nauki dla osób młodych, u których
zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji
formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji
m.in. poprzez odpowiednie egzaminy,
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ź nabywanie,

podwyższanie
lub
dostosowywanie
kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy
w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której
udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości
szkolenia.

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu
doświadczenia zawodowego w ymaganego przez
pracodawców:
źnabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego
oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania
danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające
standardy wskazane w Europejskiej Ramy Jakości Praktyk
i Staży,
źwsparcie zatrudnienia osoby młodej u przedsiębiorcy lub
innego pracodawcy stanowiące zachętę do zatrudnienia,
m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia
dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy
wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia
stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym
zatrudnieniem).
4. Instrumenty i usługi rynku pracy służące wsparciu
mobilności międzysektorowej i geograficznej (uwzględniając
mobilność zawodową na europejskim rynku pracy za
pośrednictwem sieci EURES):
ź wsparcie mobilności międzysektorowej dla osób, które
mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia w sektorze lub
branży, m.in. poprzez zmianę lub uzupełnienie kompetencji
lub kwalifikacji pozwalającą na podjęcie zatrudnienia
w innym sektorze, min. poprzez praktyki, staże i szkolenia,
spełniające standardy wyznaczone dla tych usług
(np. Europejska i Polska Rama Jakości Praktyk i Staży),
ź wsparcie mobilności geograficznej dla osób młodych,
u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem
w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów
dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania
w nowym miejscu zamieszkania, m.in. poprzez
finansowanie kosztów dojazdu, zapewnienie środków na
zasiedlenie.

5. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób
niepełnosprawnych:
ź niwelowanie barier jakie napotykają osoby młode
niepełnosprawne w zakresie zdobycia i utrzymania
zatrudnienia, m.in. poprzez finansowanie pracy asystenta
osoby niepełnosprawnej, którego praca spełnia
standardy wyznaczone dla takiej usługi i doposażenie
stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
6. Instrumenty i usługi rynku pracy służące rozwojowi
przedsiębiorczości i samozatrudnienia:
ź wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu
własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie
pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie
przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia
umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności
niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności
gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.
Zgodnie z założeniami programu kształt i zakres wsparcia
oferowanego w ramach Gwarancji ma umożliwić
zaplanowanie skutecznej pomocy młodzieży i będzie mieć
znaczący wpływ na poprawę sytuacji ludzi młodych na
regionalnym rynku pracy. Działania na rzecz osób młodych
z grupy NEET, uzupełniające standardowe usługi oferowane
przez powiatowe urzędy pracy, przyczynią się do
rzeczywistego rozwiązania sytuacji problemowych
związanych z uzyskaniem zatrudnienia.
Marta Wojtas
Joanna Chrobak
Wydział Rynku Pracy

Czas Świąt, Pan przychodzi aby zamieszkać pośród nas i dla nas.
Niech nasze serca staną się gorące i otwarte dla Niego i dla wszystkich wokół.
Niech zagości w nich pokój, byśmy się nim wzajemnie obdarowywali.
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!
Miłości, pogody ducha oraz optymizmu w nadchodzącym Nowym Roku 2015
w imieniu swoim oraz Pracowników
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
życzy
Tomasz Czop
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
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