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Rodzaje działań Regionalnych Ośrodków EFS


Szkolenia (kluczowe i specjalistyczne)



Doradztwo (kluczowe i specjalistyczne)



Animacja (tworzenie partnerstw na rzecz
rozwoju społeczności lokalnych)



Informacja i promocja



Aktywizacja osób z grup 50+ i osób
niepełnosprawnych przez liderów
wywodzących się bezpośrednio z tych grup

Charakter usług RO EFS
Oferta szkoleniowa i doradcza nastawiona na
aspekt praktyczny a nie teoretyczny (warsztaty)
Kompleksowość wsparcia i udzielanych
informacji przy współpracy np. z PFRON, PUP,
jednostkami pomocy społecznej (projekty w
partnerstwie)
Położono nacisk na mobilny charakter
świadczonych usług – „w terenie”
Nacisk na bardzo wysoki poziom świadczonych usług
co w konsekwencji przyczyniało się do powstania w
dużej mierze wysokiej jakości aplikacji projektowych
składanych do WUP w Rzeszowie

Efekty działań 4 Regionalnych Ośrodków EFS
z woj. podkarpackiego w latach 2009-2014
Rodzaj usługi/działania

Wartość
zrealizowana

Uczestnicy szkoleń (liczba uczestników
wszystkich szkoleń – Beneficjentów, będących w
trakcie realizacji projektów i Projektodawców
przygotowujących wnioski do PO KL)

8 281

Liczba szkoleń kluczowych i specjalistycznych

620

Liczba klientów doradztwa ogólnego
i specjalistycznego
Odbiorcy informacji (osobiście, telefonicznie
oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej)

2 723
11 252

Efekty działań 4 Regionalnych Ośrodków EFS z woj.
podkarpackiego w latach 2009-2014 c.d.
Rodzaj usługi/działania

Wartość
zrealizowana

Liczba założonych partnerstw na rzecz rozwoju
społeczności lokalnej oraz partnerstw
projektowych

108

Liczba partnerstw wspieranych

106

Liczba złożonych wniosków aplikacyjnych

772

Liczba projektów wspartych

783

Liczba fiszek projektowych

274

Od marca 2012 roku WUP w Rzeszowie podjął inicjatywę
zatrudnienia w RO EFS liderów ds. osób niepełnosprawnych oraz
ds. 50+ wywodzących się bezpośrednio z tych grup

Na terenie województwa podkarpackiego działa
łącznie 8 liderów

4 liderów ds. osób
niepełnosprawnych

4 liderów ds. osób 50+

Aktywność liderów ukierunkowana jest na:
•

ścisłą współpracę z animatorem w środowisku
lokalnym – gwarantującą dobre rozeznanie
potencjału lokalnego,

•

nawiązanie
konkretnej
współpracy
z
instytucjami,
organizacjami,
podmiotami
gospodarczymi w celu udziału w szkoleniach
RO EFS i przygotowania projektów ważnych w
środowisku lokalnym,

•

działania dwukierunkowe: na rzecz instytucji i na
rzecz aktywizacji grup defaworyzowanych (osób
50+ oraz osób niepełnosprawnych).

Zadania Liderów


zdiagnozowanie
potencjału
gminy/powiatu
w
zakresie
funkcjonowania
organizacji
pozarządowych, które oferują wsparcie na rzecz osób
niepełnosprawnych/50+, ustalenie ich aktywności oraz
nawiązanie
z
nimi
współpracy,
udział
w tworzeniu bazy danych w tym zakresie,



aktywizowanie instytucji, organizacji, podmiotów
gospodarczych itp. do przygotowywania projektów z
PO KL i korzystania ze wsparcia szkoleniowego i
doradczego RO EFS,



nawiązanie współpracy z organizacjami pracodawców,
terenowymi strukturami związków zawodowych w celu
zdiagnozowania
problemów
związanych
z
zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz 50+,

Zadania Liderów c. d.


przekazywanie do RO EFS informacji i uwag uzyskanych od
osób niepełnosprawnych oraz 50+ celem uwzględnienia ich
w trakcie świadczonych przez RO EFS usług szkoleniowych i
doradczych na rzecz podmiotów zainteresowanych
przygotowaniem projektów z komponentu regionalnego
PO KL,



inicjowanie przedsięwzięć mających na celu aktywizowanie
osób bezrobotnych niepełnosprawnych/50+ do korzystania
z możliwości jakie stwarzają projektodawcy, którzy uzyskali
dofinansowanie z EFS na realizację projektu,



podejmowanie
działań
mobilizujących
osoby
niepełnosprawne/50+ do sięgania po wsparcie dotacyjne
na rzecz przedsiębiorczości i samozatrudnienia, wsparcie
związane z zakładaniem bądź członkostwem w
spółdzielniach socjalnych, podmiotach ekonomii społecznej
itp. w ramach komponentu regionalnego PO KL.

Wybrane efekty pracy
Liderów ds. osób 50+/niepełnosprawnych
(od III 2012 do IX 2014)

1 000 instytucji,

odwiedzonych przez Liderów

1 327 rozmów
informacyjno-doradczych

55 projektów skierowanych do tych
grup

852 aktywizowanych bezrobotnych
z tych grup
11
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Opinie klientów Ośrodków (wywiady zawarte w raporcie końcowym
„Ocena działania RO EFS funkcjonujących w woj. podkarpackim”)

„Na pewno do mocnych stron tych ośrodków
należy wykwalifikowana kadra, ich duże
zaangażowanie(...)” (IDI_T_15)
„Osoby pracujące w RO EFS na pewno są bardzo
zaangażowane i zdeterminowane(...) nie ma u
nich sztywnych godzin pracy i jeśli wiedzą, że
takie Koło Gospodyń Wiejskich pracuje później,
to oni zjawiają się później. Czyli nie wychodzą z
założenia, że ludzie mają się dostosować do nich,
tylko oni do ludzi.” (IDI_K_14)

Opinie klientów Ośrodków (wywiady zawarte w raporcie końcowym
„Ocena działania RO EFS funkcjonujących w woj. podkarpackim”)

[O wpływie RO EFS na uzyskanie dofinansowania]
„Myślę, że jak najbardziej. Wiąże się to chociażby z
napisaniem wniosku. Przez szkolenia nabywamy
dodatkowych umiejętności, kompetencji, wiemy jak
się poruszać, w jakim zakresie ten wniosek powinien
być napisany.” (IDI_Rz_6)

„Ważne informacje zostały przekazane przy
przygotowaniu wniosku, zwłaszcza przy interpretacji
zapisów dokumentacji bo to jest często jedno zdanie
które może zaważyć o tym, czy wniosek przejdzie,
czy też nie.” (IDI_Rz_9)

Opinie klientów Ośrodków (wywiady zawarte w raporcie końcowym
„Ocena działania RO EFS funkcjonujących w woj. podkarpackim”)

„Bardzo ważne jest to, że są to ludzie, którzy również
mają do czynienia z projektami, nie są tylko
teoretykami ale praktykami. Często „sprzedają”
jakieś informacje, doświadczenia z realizacji
projektów albo w innym województwie, w innej
jednostce, albo z inną Instytucją Pośredniczącą lub
Wdrażającą.” (IDI_T_4)
[„Współpracę - przyp. własny] oceniam bardzo
wysoko i bardzo dobrze. Nie mieliśmy nigdy
problemów z dostępem do ich usług. Te usługi były
na wysokim poziomie, bo skoro potem
uzyskiwaliśmy dofinansowanie, to znaczy, że były
one pomocne”. (IDI_K_7)

Wszystkie działania Regionalnych
Ośrodków EFS z terenu
Województwa Podkarpackiego
stanowiły nieocenione wsparcie
dla WUP w Rzeszowie w procesie
efektywnego i skutecznego
wdrażania Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013
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