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Europejskiego Funduszu
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w Przemyślu



Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w
Przemyślu jest prowadzony przez Regionalną Izbę Gospodarczą w
Przemyślu i funkcjonuje od 1 kwietnia 2013r.



W latach 2008 – 03.2013r. Ośrodek był prowadzony kolejno przez
Przemyską Agencję Rozwoju Regionalnego A.S., następnie przez
Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji - Kraków



Ośrodek zatrudnia kadrę, których wiedza i doświadczenie jest
kwalifikowana przez specjalistów WUP w Rzeszowie i weryfikowana
egzaminem przez KO EFS w Warszawie.



Ośrodek swym działaniem obejmuje powiaty:
przemyski,
jarosławski,
przeworski ,
lubaczowski.

Celem Regionalnego Ośrodka w Przemyślu było zwiększenie
gotowości i kompetencji aktualnych i przyszłych
projektodawców do udziału w aplikowaniu w ramach PO KL.
Cel realizowano przez działania w zakresie świadczenia usług
informacji , animacji ,szkolenia i doradztwa kluczowego i
specjalistycznego w Ośrodku i u Klienta.
W szczególności mobilne działania stworzyły możliwości
kompleksowego wsparcia realizatorów projektów w trakcie
wdrażania i rozliczania projektów oraz inicjowania partnerstw
społecznych i społeczno-gospodarczych.

Działania kierowani do grupy docelowych
Organizacje pozarządowe
Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
Ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy
rodzinie
Powiatowe Urzędy Pracy
Mikro, małe i średnie firmy

WYBRANE EFEKTY PRACY OŚRODKA
– szkolenia
2013 -2014r. Zrealizowano 22 szkolenia w tym 3 specjalist.
Liczba uczestników wszystkich szkoleń 343 osób.
– doradztwo kluczowe i specjalistyczne
2013 – 2014r. liczba zrealizowanych godzin doradztwa
kluczowego i specjalistycznego 1262 godz.
– Partnerstwa
2013 – 2014r. liczba utworzonych partnerstw 3
liczba wspieranych partnerstw 3
– Złożone wnioski 2013- 2014 – 23 wnioski

PROJEKTY – Z KTÓRYCH JESTEŚMY DUMNI 

PWP PARAGON I ATTERO
Firma Order of Code z Przemyśla
Jest to jeden z pierwszych projektów ponadnarodowych na
Podkarpaciu realizowanych w przedsiębiorstwie w ramach
POKL Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie
8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.
Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji
zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Autorem i realizatorem projektu jest firma Order of Code z
Przemyśla, która zajmuje się świadczeniem usług z różnych dziedzin
informatyki.
Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału adaptacyjnego
firmy Order of Code poprzez wykorzystanie rozwiązań stosowanych przez
partnera zagranicznego.
Celami szczegółowymi jest dostosowanie poziomu wiedzy pracowników
firmy do potrzeb partnera zagranicznego, poznanie nowych rozwiązań
wdrażanych przez partnera ponadnarodowego i poszerzenie działalności
firmy OOC.
We współpracy z partnerem z zagranicy, w oparciu o wiedzę nabytą w
ramach projektu firma OOC przygotuje usługę tworzenia aplikacji
mobilnej do sterowania nowymi urządzeniami. Dzięki współpracy
ponadnarodowej powstanie produkt w postaci nowej oferty usług OOC.

Szkocja szkolenie w ramach projektu
PWP PARAGON I ATTERO

Fabryka Aparatury Elektromechanicznej „FANINA” S.A. w
Przemyślu
Projekt „FANINA w restrukturyzacji” realizacja projektu od
1 marca 2014r. do 30 czerwca 2015r.
(Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i
modernizacyjnych w regionie.)
W ramach projektu realizowane są działania :
- podniesienie kwalifikacji pracowników firmy, w szczególności
nabycie nowych uprawnień i kwalifikacji do prac projektowych
i wdrażania nowych wyrobów do produkcji.
Projekt umożliwił przeprowadzenie procesu restrukturyzacji spółki
bez konieczności zwolnień pracowników.

Projekt „Mały człowiek – ważna sprawa” projektodawca Gmina Bircza.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości
edukacji przedszkolnej w gminie Bircza oraz zwiększenie o 20 miejsc
przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3-5 lat.
Dzieci zostały objęte wsparciem dodatkowym, polegającym na
wprowadzeniu takich zajęć - j. angielski, rytmika, zajęcia logopedyczne,
a także poprzez wsparcie psychologa. Został wydłużony czas pracy
przedszkola od 6:30 do 16:30.
Realizacja projektu wpływa pozytywnie na najbliższe otoczenie:
rodziców i opiekunów, zwiększając szanse na ich aktywność zawodową,
co prowadzi do podniesienia standardów życia rodzin dzieci objętych
projektem, a tym samym całej gminy.

Liderzy ds. osób niepełnosprawnych i osób 50+,
Praca Liderów ON i 50+ jest bardzo trudną i często niedocenianą
przez środowiska opiekunów społecznych lub pracodawców.
Bardzo szczególny sposób prowadzenia działań wymaga dużo
czasu i cierpliwości.
Efekty 2014r.
Liczba instytucji odwiedzanych przez Liderów
Liczba rozmów informacyjno-doradczych
Liczba projektów skierowanych do grupy osób 50+ i ON
Liczba aktywizowanych bezrobotnych z grupy osób 50+ i ON

- 40osób
- 48 osób
- 4 osoby
- 74 osób

Liderka ds. ON
docierała do osób niepełnosprawnych przekazując im wiedzę
dotyczącą możliwości uzyskania pomocy, dając im nadzieję i
stwarzają szansę na funkcjonowanie w warunkach rzeczywistych.
Pracowano głównie z osobami o niepełnosprawności wzroku - osoby
niewidome, słuchu – osoby głuchonieme, ruchu i umysłowej.

Liderka ds. osób 50+
działała w środowisku osób niepracujących zagrożonych
wykluczeniem społecznym jak również osób zwolnionych z pracy,
jednak poszukujących zatrudnienia, często osoby te godzą się na
wykonywanie każdej pracy.
Liczne wizyty i rozmowy z potencjalnymi pracodawcami były
przeprowadzanie systematycznie. Liderka współpracowała z
instytucjami uprawnionymi do świadczenia pomocy dla osób
poszukujących pracy jak, MOPS, GOPS, ZDZ i Urzędy Pracy.
W trakcie spotkań indywidualnych i grupowych udzielano informacji
o możliwości aktywizacji osób poprzez szkolenia, udział w kursach
doszkalających czy nabycia nowych umiejętności w celu
podniesienia swojej oferty jako pracownika.

Dziękuję za uwagę

Regionalny Ośrodek
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w Przemyślu
Roman Stępka

