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PO KL wspiera podkarpacką rodzinę
Na przestrzeni lat 2007-2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki
realizowane były m.in. takie formy wsparcia, które pośrednio
wpływały na polepszenie sytuacji społeczno-zawodowej całych
rodzin. Możliwość sfinansowania ze środków unijnych różnego
rodzaju działań (i towarzyszących im narzędzi, pomocy
dydaktycznych, wsparcia finansowego w postaci stypendiów,
zasiłków szkoleniowych, dodatków stażowych itp.) na rzecz dzieci,
młodzieży i osób dorosłych była z pewnością pomocą istotną także
dla budżetów domowych. Wsparcie PO KL przyczyniało się też
bezpośrednio do ograniczania różnego rodzaju problemów rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wsparcie poprzez nowe przedszkola
W ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach od 2007 r. realizowane są projekty, których celem
jest utworzenie nowych ośrodków oraz wsparcie już
istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego.
Dzieci uczęszczające do „unijnych” przedszkoli mogą bezpłatnie
korzystać m.in. z dodatkowych zajęć z logopedą, zajęć
muzycznych czy plastycznych oraz gimnastyki korekcyjnej.

Dofinansowanie przedszkoli
w szkołach
W 2013 r. rozpoczęła się realizacja projektów systemowych
w zakresie modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych .
Celem realizacji projektów jest poprawa warunków
funkcjonowania istniejących oddziałów przedszkolnych oraz
przygotowanie ich do świadczenia wysokiej jakości usług na
rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, w tym zwłaszcza dzieci
nieobjętych obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym.

Szeroki zakres wsparcia uczniów
w szkole
W ramach projektów realizowanych w Priorytecie IX Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach młodzież szkolna
może korzystać z wielu dodatkowych zajęć dydaktycznowyrównawczych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
z praktyk zawodowych, staży jak również z doradztwa i opieki
pedagogiczno-psychologicznej, co ma duży wpływ na rozwój
ich zdolności i zainteresowań.

Pomoc dla młodzieży uzdolnionej
Program Kapitał Ludzki wspierał już od 2007 r. i nadal wspiera
uzdolnioną podkarpacką młodzież, dla której niekorzystna sytuacja
materialna rodziny stanowiła barierę w rozwoju edukacyjnym.
Szczególnie uzdolnieni uczniowie (w zakresie nauk matematycznych,
przyrodniczych i technicznych) z wysokimi ocenami, korzystają
z „unijnych” stypendiów motywacyjnych, które mogą przeznaczać
np. na zakup sprzętu komputerowego, sprzętu do badań,
specjalistycznej literatury, odzieży np. sportowej, wyjazdów na
ważne dla ich rozwoju imprezy, konkursy itp.

Wsparcie dzieci i młodzieży
poza szkołą
Projekty realizowane w ramach Priorytetu VII Promocja
integracji społecznej wspierają zarówno tworzenie jak
i funkcjonowanie pozaszkolnych form integracji społecznej
młodzieży w formie świetlic i klubów środowiskowych.
Otaczają one opieką dzieci i młodzież, rozwijają ich
zainteresowania
i
zdolności,
uczą
samodzielności
i odpowiedzialności, prezentują nowe możliwości i postawy
wobec różnych problemów występujących w rodzinach.

Pomoc dla osób pracujących
W ramach projektów realizowanych w Priorytecie VIII
Regionalne kadry gospodarki osoby pracujące mogły
korzystać ze specjalistycznych szkoleń podnoszących
i uzupełniających posiadane kwalifikacje zawodowe.
Niejednokrotnie pozwoliło to na utrzymanie pracy, awans
zawodowy czy podwyższenie wynagrodzenia, a to z kolei
przekłada się na poprawę sytuacji materialnej całej rodziny.

Wsparcie dla osób zagrożonych
zwolnieniami
W ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki osoby
pracujące zagrożone zwolnieniem lub będące w okresie wypowiedzenia
- z przyczyn dotyczących zakładu pracy mogły liczyć na pomoc
oferowaną w projektach, związaną z przekwalifikowaniem oraz
przygotowaniem do wykonywania nowego zawodu.
Ważną rolę odgrywały przy tym projekty outplacementowe, które
oferowały i oferują uczestnikom m.in.: poradnictwo zawodowe
i psychologiczne, pomoc w znalezieniu nowego miejsca pracy,
finansowanie szkoleń i kursów przekwalifikujących, doszkalających
oraz środki finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej.

PO KL wspierał i zachęcał do wdrażania
rozwiązań korzystnych dla pracodawcy
i pracownika
Wsparcie na rzecz pracowników i przedsiębiorstw to nie
tylko szkolenia, staże, stypendia i dotacje to także projekty
mające na celu poszerzenie wiedzy i rozwiązań z zakresu idei
flexicurity umożliwiającej godzenie życia zawodowego
z życiem prywatnym, bezpieczeństwo socjalne, zmiany
organizacyjne itp.

PO KL wspierał i zachęcał do wdrażania
rozwiązań … c.d.
W regionie zrealizowane zostały 2 duże projekty (przez Region
Podkarpacie NZSS „Solidarność, Rada OPZZ Województwa
Podkarpackiego) mające charakter kampanii społecznej
uświadamiającej, jak ważne jest wprowadzanie takich zmian,
które połączą elastyczność polityki zatrudnienia z zapewnieniem
bezpieczeństwa zatrudnienia pracowników (np. elastyczny czas
pracy, elastyczne miejsce pracy, płace zorientowane na wyniki
pracy, wsparcie w postaci żłobków i przedszkoli przyzakładowych
itp.).

Pomoc w aktywnym i przemyślanym
poszukiwaniu pracy
Realizowano projekty, które miały na celu „zaplanowanie”
poszukiwania zatrudnienia - także poza miejscem
zamieszkania
(przewidziano
wypłatę
dodatku
relokacyjnego/mobilnościowego)
oraz
wyrównywanie
różnicy
wynagrodzenia
pomiędzy
dotychczasowym
wynagrodzeniem, a niższym wynagrodzeniem u nowego
pracodawcy (dodatek motywacyjny), oferowano doradztwo
zawodowe i psychologiczne, opracowywano Indywidualne
Plany Działania.

PO KL wspiera osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym
W Priorytecie VII Promocja integracji społecznej wspierane
były i nadal są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
w tym m.in. osoby niepełnosprawne, długotrwale
bezrobotne, osoby niezaradne życiowo, osoby nieaktywne
zawodowo z różnych powodów (m.in. z uwagi na opiekę nad
dziećmi lub osobami zależnymi). Wsparciem zostały objęte
także rodziny takich osób . Zawierano kontrakty socjalne.

PO KL wspiera tworzenie podmiotów
ekonomii społecznej
Szansą na znalezienie zatrudnienia przez osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym jest możliwość utworzenia
spółdzielni socjalnej dzięki pozyskaniu bezzwrotnych środków
finansowych w ramach Priorytetu VII Promocja integracji
społecznej.
Przedmiotem tego rodzaju działalności jest prowadzenie
wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę jego
członków w celach społecznej i zawodowej reintegracji.

PO KL wspiera zakładanie
własnych firm
Od początku okresu programowania w ramach różnych
Priorytetów oferowane były formy wsparcia w postaci
środków
finansowych
przeznaczonych
na
rozwój
przedsiębiorczości w regionie.
Osoby zainteresowane założeniem własnej firmy mogły
i nadal mogą ubiegać się o bezzwrotne dotacje oraz
mikropożyczki.
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