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Podkarpacki PO WER – 151 mln euro na wsparcie osób młodych

Nawigator Zdobywców Przyszłości – wsparcie dla wychowanków domów dziecka

Regionalne Ośrodki EFS – podsumowanie działalności
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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Kolejny projekt innowacyjny pozytywnie zwalidowany – trwa upowszechnianie NAWIGATORA 
ZDOBYWCÓW PRZYSZŁOŚCI

151 milionów euro na wsparcie osób młodych na podkarpackim rynku pracy. Porozumienie 
w sprawie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na Podkarpaciu podpisane

Doradztwo zawodowe konieczne do planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej młodzieży

Młodzi a rynek pracy. Przygotowania do wdrażania Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020

Program Liderzy ds. osób niepełnosprawnych i 50+ jako istotne uzupełnienie usług realizowanych 
przez Regionalne Ośrodki EFS

Podsumowanie pracy Regionalnych Ośrodków EFS

SPIS TREŚCI
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Szanowni Państwo !
Pozwólcie Państwo, że wprowadzenie do wiosennej edycji naszego 

biuletynu rozpocznę nieco przekornie. Czeka nas bowiem wyjątkowy rok, 
a nawet więcej, niesamowita wprost perspektywa najbliższych lat. A ukrywa 
się ona pod hasłami: PO WER i RPO. Sprawa dotyczy unijnych Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalnego Programu 
Operacyjnego. W obu przypadkach Wojewódzki Urząd Pracy będzie miał swój 
znaczący udział, więcej na ten temat na kolejnych stronach tej edycji 
biuletynu. 

Zachęcam do lektury artykułu poświęconego projektowi Nawigator 
Zdobywców Przyszłości – współfinansowanego ze środków Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego celem jest podniesienie jakości usług 
i poszerzenie dotychczasowej oferty podkarpackich domów dziecka. 

Sporo miejsca w biuletynie poświęcamy również doradztwu 
zawodowemu, tak koniecznemu młodzieży na ich ścieżce edukacyjno-
rozwojowej. W tej kwestii Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie może pochwalić się dużymi osiągnięciami. Śmiało możemy powiedzieć, 
że to właśnie na Podkarpaciu dysponujemy obecnie profesjonalną kadrą doradców zawodowych. A skoro o młodych mowa, to staramy 
się wspierać ich na kolejnych etapach życiowych ścieżek. Młodzieżowa Rada Rynku Pracy Województwa Podkarpackiego, składająca się z 
i działająca dla młodych ludzi, szykuje się do wsparcia studentów. Na tapetę wzięli sprawę staży studenckich. Szczegóły kilka stron dalej. 

Skoro już mówiliśmy o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, to warto także wspomnieć o współpracy z Regionalnymi 
Ośrodkami Europejskiego Funduszu Społecznego. Efekty ich czteroletniej pracy są imponujące. 

Kończąc słowo wstępne, proszę nie zapominać o szczęśliwych literkach PO KL oraz powitać nowe: PO WER i RPO WP. W ich 
towarzystwie spędzimy kilka najbliższych lat. 

Tomasz Czop
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
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Jego rozpowszechnianie odbywa się bezpłatnie.
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Rok 2014 był początkiem nowego okresu programowania, 
w którym to przyszło nam zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest 
efektywne wykorzystanie środków UE przewidzianych dla 
Województwa Podkarpackiego w ramach perspektywy finansowej 
2014-2020.

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego (RPO WP) na lata 2014-2020 formułuje zakres 
interwencji dla działań wpisujących się w trzy priorytety określone 
w głównym dokumencie kierunkowym dla polityki spójności, jakim 
jest Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020. W RPO WP 
największy będzie udział środków skierowanych na wsparcie 
rozwoju zrównoważonego (ok. 40% środków UE). Środki te będą 
obejmować finansowanie badań naukowych, wsparcie 
innowacyjnych przedsiębiorstw, rozwój instytucji otoczenia 
biznesu i e-usług oraz poprawę jakości kształcenia. Drugim, co do 
wielkości obszarem wsparcia w RPO WP będą działania na rzecz 
wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu (ok. 35% środków 
UE). Wsparcie zapewni pomoc w obszarze ochrony środowiska 
naturalnego i wspierania efektywności wykorzystywania zasobów, 
dostosowania do zmian klimatu, budowy podstaw gospodarki 
niskoemisyjnej oraz wewnątrz regionalnej dostępności 
transportowej. Wzrostowi inteligentnemu dedykowanych będzie 
(ok. 21% środków UE). Wsparcie to uwzględniać będzie działania 
prowadzące do zwiększenia zatrudnienia i dostępu do wysokiej 
jakości usług edukacyjnych, poprawy zdrowia, zasobów pracy oraz 
zwiększenia szans na włączenie/integrację i reintegrację społeczną 
osób i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 
życiowej i zawodowej.

Dzięki pozytywnym doświadczeniom związanym 
z wdrażaniem programów regionalnych w latach 2007 – 2013, 
obecnie przekazano 16 regionom zarządzanie większą pulą 
unijnych środków, przekraczającą 31,3 mld euro, jest 

nowej perspektywie 
będą pełnić rolę Instytucji Zarządzających (IZ), co sprawia, że 
poszczególne województwa odpowiedzialne są już nie tylko za 
realizacje, ale i całościowe przygotowanie oraz wdrożenie 
programów.  

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przygotowany 
został w oparciu o zatwierdzony w dniu 17 grudnia 2013 r. pakiet 
legislacyjny dla polityki spójności na lata 2014-2020 oraz Umowę 
Partnerstwa, przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 
roku. W trakcie prac nad projektem uwzględnione zostały zapisy 
dokumentów unijnych i krajowych o charakterze strategicznym, jak 
również Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2020.

W dniu 27 stycznia 2014 roku Zarząd Województwa 
Podkarpackiego uchwałą Nr 315/7523/14 przyjął projekt RPO WP 
na lata 2014-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 
Oba dokumenty zostały podane konsultacjom społecznym, które 
trwały do 3 marca 2014 roku. W tym czasie prowadzono szereg prac 
m.in. nad aktualizacją szablonów RPO WP 2014-2020 oraz 
opracowaniem alokacji dla priorytetów inwestycyjnych 
poszczególnych osi EFRR i EFS.

Początkiem kwietnia 2014 roku, na mocy Uchwały 
Nr 333/7964/14, Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął 
kolejną wersję projektu RPO WP 2014-2020. Nowa wersja 
dokumentu uwzględniała stanowisko Zarządu w sprawie uwag do 
projektu RPO WP 2014-2020 zawartych w sprawozdaniu 
z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu oraz 
prognozy oddziaływania na środowisko oraz uwagi  
Międzyresortowego Zespołu ds. Programowania i Wdrażania 
Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej. 
Dokument ten został przesłany do Ministerstwa Infrastruktury 

to niemal 40% 
wszystkich środków na lata 2014-2020, co stanowi wzrost ok. 15%. 
Nowością w realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych 
(RPO) jest to, że w samorządy województw 

i Rozwoju (MIR) w celu uzyskania opinii. Po jej uzyskaniu 9 kwietnia 
2014 roku, Zarząd Województwa Podkarpackiego na mocy 
Uchwały Nr 335/8061/14 przyjął projekt RPO WP na lata 2014- 
2020, który 10 kwietnia został przesłany do Brukseli, gdzie podano 
go negocjacjom. W efekcie wieloetapowych ustaleń 13 lutego 
2015 roku Komisja Europejska przyjęła RPO WP na lata 2014-
2020.

W toku negocjacji pomiędzy Zarządem Województwa 
Podkarpackiego a Komisją Europejską ustalono najważniejsze cele, 
na które zostanie przeznaczona alokacja RPO WP w wysokości 2,11 
mld euro, które będą pochodzić z UE. Program w celu zwiększenia 
komplementarności i efektywności podejmowanych działań oraz 
ściślejszego powiązania projektów infrastrukturalnych z tzw. 
miękkimi ma charakter dwufunduszowy, łączy bowiem wsparcie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), tj. ponad 
1,5 mld euro oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 
tj. ponad 594 mln euro.   

Regionalny Program Operacyjny stanowi odpowiedź 
na zdiagnozowane potrzeby regionalne, wynikające z analizy barier 
i potencjałów województwa podkarpackiego. Wsparcie unijne trafi 
przede wszystkim na projekty, które w największym stopniu 
przyczynią się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia 
zatrudnienia. Akcent zostanie położony także na rozwój technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, działania gwarantujące przejście 
na gospodarkę niskoemisyjną, a także inwestycje w ochronie 
środowiska oraz energetykę.
Wyznaczone przez Komisję Europejską cele tematyczne 
uporządkowane zostały w 10 osiach priorytetowych, w tym 
6 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i 4 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

ź Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 
ź Cyfrowe Podkarpacie
ź Czysta energia
ź Ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego
ź Infrastruktura komunikacyjna
ź Spójność przestrzenna i społeczna 
ź Regionalny rynek pracy 
ź Integracja społeczna 
ź Jakość edukacji i kompetencji w regionie 
ź Pomoc techniczna 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z uwagi na doświadczenie 
we wdrażaniu Programów Operacyjnych finansowanych 
z Europejskiego Funduszu Społecznego (SPO RZL i ZPORR w latach 
2004 – 2006 oraz PO KL w latach 2007-2013) otrzymał zadanie 
przygotowania opisu osi priorytetowych oraz pełnienia funkcji 
Instytucji Pośredniczącej (IP) Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014 – 2020, w ramach osi finansowanych 
z EFS. Osie te realizują poszczególne cele tematyczne z zakresu: 
ź promowania trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz 

wspierania mobilności pracowników (ponad 235 mln euro 
z EFS),

ź promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem 
i wszelką dyskryminacją (ponad 169 mln euro z EFS),

ź inwestowania w kształcenie, szkolenia oraz szkolenia 
zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez 
całe życie (około 115 mln euro EFS).

Po zatwierdzeniu RPO WP na lata 2014-2020 przez KE, 
samorząd województwa podkarpackiego realizuje działania 
w ramach, których prowadzone są przez IZ i IP wieloetapowe prace 
nad opracowaniem niezbędnych dokumentów dotyczących m.in. 
spełnienia kryteriów desygnacji, ogłoszenia pierwszych naborów 
wniosków o dofinansowanie, w tym warunkowości ex-ante oraz 
dokumentacji wynikającej ze zbioru ministerialnych wytycznych 
dotyczących programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020.

Mateusz Szpyrka 
Wydział Obsługi Programów Operacyjnych EFS 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY  WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO NA LATA 2014 – 2020
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W dniu 14 stycznia br. odbyło się posiedzenie Regionalnej Sieci 
Tematycznej dla Województwa Podkarpackiego. Głównym 
tematem obrad była ocena produktu finalnego projektu 
NAWIGATOR ZDOBYWCÓW PRZYSZŁOŚCI. Projekt realizowany 
jest przez firmę  oraz 

.
Projekt NAWIGATOR ZDOBYWCÓW 
PRZYSZŁOŚCI jest współfinansowany 
ze środków Uni i  Europejsk ie j  
w ramach Działania 7.2, Programu 
Operacy jnego  Kap i ta ł  Ludzk i .  
Realizacja projektu odbywa się na 
terenie województwa podkarpackiego 
od stycznia 2013 r. do marca 2015.

Głównym celem projektu jest podniesienie do końca marca 2015 
r. jakości usług i rozszerzenie dotychczasowej oferty domów 
dziecka w województwie podkarpackim poprzez opracowanie, 
przetestowanie, upowszechnienie innowacyjnego modelu 
służącego usprawnieniu funkcjonowaniu społecznemu 
wychowanków domów dziecka.
Model, który został stworzony w ramach projektu – NAWIGATOR 
ZDOBYWCÓW PRZYSZŁOŚCI służy usprawnieniu funkcjonowania 
społecznego wychowanków domów dziecka poprzez 
dostarczenie instytucjom i ich kadrze nowatorskich metod 
i narzędzi pracy integrujących działania szerokiego kręgu 
interesariuszy.
Zgodnie z założeniem Projektodawca stworzył narzędzia - produkt 
finalny i przetestował go.
Produkt finalny zawiera gotowe i łatwe narzędzia do pracy dla 
pracowników domów dziecka. Zawiera on poradniki metodyczne 
i instrukcje dla Użytkowników i Odbiorców, składają się na niego 
takie produkty jak:
Skaner Kompetencji, tj. narzędzie do diagnozy wychowanków 
domów dziecka.
Akademia Rozwoju Kompetencji (ARK), czyli kompleksowy 
program do pracy z wychowankami przygotowany dla 
wychowawców i specjalistów domów dziecka. ARK zawiera szereg 
innowacyjnych narzędzi umożliwiających pracę na zasobach 
podopiecznych. Zajęcia indywidualne i grupowe w ARK skupiają 
się na rozwijaniu zdiagnozowanych przez Skaner Kompetencji 
predyspozycji i kompetencji. ARK jest kompleksowym 
programem, który nakreśla ścieżkę i metody pracy nad 
kompetencjami i potencjałami wychowanków domów dziecka.
Elementem uzupełniającym pracę z wychowankiem w ramach 
ARK jest gra multimedialna, którą przygotowano dla dwóch grup 
wiekowych: 8-13 i 14-18 lat. 
Zawarte w grze ćwiczenia i zadania mają wzmocnić kompetencje 
społeczne wychowanków domów dziecka. Poszczególne plansze 
stawiają przed graczem wyzwania związane z sytuacjami z życia 
codziennego.
Paszport do Przyszłości – indywidualne portfolio każdego 
wychowanka, które prezentuje dokonania oraz potencjał 
wychowanków, bardzo często niedostrzegane przez dzieci, przez 
co ich samoocena jest zaniżona. Portfolio grupy młodszej to 
segregator z marzeniami, umiejętnościami i dokonaniami. 
Paszport grupy starszej natomiast, po uzupełnieniu, ma być 
portfolio zawierającym mapę rozwoju osobistego, edukacyjnego 
i zawodowego oraz stanowić zaczątek profesjonalnego CV.
Program Life Tutoring (PLT) to model pracy z wychowankami 
domu dziecka oparty na metodach coachingu i tutoringu. Life 
tutoring skierowano do wolontariuszy i osób, które chcą stać się 
„przewodnikami” życiowymi wychowanków domów dziecka. Life 
tutorzy to osoby, które swoim doświadczeniem życiowym, 
zainteresowaniami, idącymi w parze z wysokimi kompetencjami 

  ECORYS Polska Spółka z o. o. Wyższą Szkołę 
Pedagogiczną TWP

interpersonalnymi, stanowią dla wychowanków pewnego rodzaju 
„nauczycieli życia”. Jednocześnie wyraz „nauczyciel” ma tutaj 
znaczenie umowne, gdyż chodzi w tym przypadku przede 
wszystkim o pobudzenie podopiecznych do aktywnego 
i przedsiębiorczego zarządzania własnym życiem i rozwojem.
Celem Wielosektorowej Mapy Usług Społecznych (WMUS) jest 
usprawnienie współpracy między domami dziecka a instytucjami 
i organizacjami działającymi na rzecz wychowanków domów 
dziecka (np. IPiIS, IRP, NGOs, Poradnie Pedagogiczno-
Psychologiczne, instytucje edukacyjne, szkoleniowe, organizacje 
pomocowe i inne).
W ramach fazy testowania przeprowadzono rekrutację grupy 
odbiorców i użytkowników projektu. Kolejno opracowane zostały 

tutoriale do poszczególnych elementów modelu. Następnie 
odbyły się szkolenia dla grupy użytkowników w zakresie pracy 
z innowacyjnymi produktami projektu, tj. Skanerem Kompetencji, 
Akademią Rozwoju Kompetencji, programem Life Tutoring oraz 
Wielosektorową Mapą Usług Społecznych.
Następnym etapem było prowadzenie zajęć z wychowankami 
Domów Dziecka. Zaproponowana ścieżka wsparcia obejmowała 
następujące działania:
- diagnoza kompetencji i predyspozycji wychowanków,
- praca nad rozwojem kompetencji i potencjału podopiecznego,
- tworzenie przez każdego odbiorcę indywidualnego portfolio – 
swojego Paszportu do przyszłości,
- prowadzenie przez wolontariuszy wsparcia w ramach programu 
Life Tutoring – nawiązywanie sieci relacji społecznych.
Ostatnim etapem fazy testowania były kursy zawodowe 
zorganizowane dla grupy starszej u pracodawców. Stworzyły one 
idealną kanwę do nawiązania pierwszych relacji pracownik-
pracodawca oraz dla wielu wychowanków były możliwością 
podjęcia realnego dodatkowego zatrudnienia. W kursach udział 
wzięły 42 osoby, z czego 26 nawiązało bliższą współpracę 
z pracodawcami także już po zakończeniu udziału we wsparciu 
w ramach projektu. Faza testowania produktów innowacyjnych 
zakończyła się w listopadzie 2014 r.
Na posiedzeniu zostały przedstawione efekty tych działań, 
ponadto zaproszony ekspert przedstawił ocenę produktu 
finalnego projektu innowacyjnego. Produkt pozytywnie przeszedł 
proces walidacji przez Regionalną Sieć Tematyczną w Rzeszowie. 
Członkowie RST uznali, iż produkt jest wartościowy i powinien być 
wykorzystywany w innych domach dziecka.  Przedstawiciele firmy 
ECORYS Polska Spółka z o. o. poinformowali o dużym 
zainteresowaniu produktami ze strony innych palcówek, które 
działają nie tylko na terenie województwa podkarpackiego, ale 
również w innych województwach.
Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie 

Joanna Chrobak
Wydział Obsługi Programów Operacyjnych EFS

http://nawigatorprzyszlosci.pl/

KOLEJNY PROJEKT INNOWACYJNY POZYTYWNIE ZWALIDOWANY
– trwa upowszechnianie NAWIGATORA 
ZDOBYWCÓW PRZYSZŁOŚCI
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Przyjęte kryterium wymuszające realizację doradztwa 
we wszystkich projektach nie straciło na aktualności: zmiany 
zachodzące na rynku pracy zmuszają młodzież już na etapie 
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej do podejmowania wielu 
różnorodnych decyzji dotyczących przyszłości zawodowej. Są one 
obarczone dużym ryzykiem. Nie każdy uczeń, czy uczennica, 

nawet przy wsparciu rodziców potrafi dokonać samodzielnego 
i jednocześnie optymalnego wyboru dalszego kształcenia 
i zawodu. Dlatego tak istotne jest wprowadzenie do szkół 
doradztwa zawodowego, które pomaga w  planowaniu i realizacji 
ścieżki edukacyjno-zawodowej.
Przygotowanie systemu doradztwa edukacyjno – zawodowego 
w szkołach zawodowych jest jednym z celów szczegółowych 
kończącego się w aktualnym roku szkolnym projektu 
„Podkarpacie stawia na zawodowców”. Cel ten realizowany jest 
poprzez dwa zadania: utworzenie pracowni doradztwa 

edukacyjno - zawodowego w podkarpackich szkołach 
zawodowych oraz przygotowanie kadry doradców zawodowych 
w każdej z nich. 
- Jest to działanie kompleksowe, obejmujące wszystkie szkoły 
uczestniczące w projekcie – mówi Tomasz Czop, dyrektor 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie - Sekwencja działań 
przewidzianych w projekcie pozwoli przygotować system, 
w ramach którego każda szkoła objęta projektem będzie posiadać 
zaplecze i kadrę wystarczającą do wsparcia swoich uczniów 
doradztwem edukacyjno-zawodowym, zgodnie z wymogami 
formalnymi wynikającymi z przepisów oświatowych. 

DORADZTWO ZAWODOWE KONIECZNE DO PLANOWANIA ŚCIEŻKI 
EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ MŁODZIEŻY

Europejski Fundusz Społeczny to narzędzie interwencji na 
rynku pracy, dlatego wszystkie projekty – nawet te 
skierowane do dzieci i  młodzieży – pośrednio 
i perspektywicznie przyczyniają się do wspierania ich 
przyszłego zatrudnienia. Jedną z najbardziej efektywnych 
form jest tutaj pomoc w odpowiednim zaplanowaniu 
ścieżki edukacyjno-zawodowej. Z tego względu przez 
niemal cały okres programowania 2007-2013 w Priorytecie 
IX PO KL w województwie podkarpackim w każdym 
projekcie realizowanym w szkołach od poziomu 
gimnazjalnego wzwyż wymagane były formy wsparcia 
związane z doradztwem zawodowym. Projekt dla szkół 
prowadzących kształcenie zawodowe „Podkarpacie stawia 
na zawodowców” również wypełnia ten wymóg.

151 MILIONÓW EURO NA WSPARCIE OSÓB MŁODYCH NA PODKARPACKIM RYNKU PRACY.  

We wtorek 13 stycznia 2015 roku Tomasz Czop – 
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie podpisał 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju porozumienie w sprawie 
realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
(PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w ramach 
Programu będzie realizował działania osi I pod nazwą „Osoby 
młode na rynku pracy". Kwota, która trafi do województwa 
podkarpackiego wynosi 151.506.591,00 euro. Zostanie 
wykorzystana na wspieranie osób młodych do 29 roku życia 
pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie 
uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

 – To imponujące środki, które zostaną wpompowane 
w podkarpacki rynek pracy – powiedział po podpisaniu 
porozumienia Tomasz Czop, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu 

Porozumienie w sprawie Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na Podkarpaciu podpisane  

Magdalena Polańska
      Wydział Wdrażania POWER

Pracy w Rzeszowie. Osoby młode 
będą mogły otrzymać m.in. 
wsparcie w postaci staży, szkoleń, 
przyuczenia do zawodu czy 
przekwalifikowania, a także działań 
u ł a t w i a j ą c y c h  z n a l e z i e n i e  
z a t r u d n i e n i a  w i n ny m  n i ż  
dotychczas sektorze lub branży czy 
podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania. Celem jest 
wzmocnienie rozwoju regionu i jego kadr tak, by były świetnie 
wykształcone, wyszkolone, kompetentne i konkurencyjne 
zarówno na lokalnym, krajowym, ale również europejskim rynku 
pracy – dodaje dyrektor Tomasz Czop. 

Działania przyczyniające się do zwiększenia możliwości 
zatrudnienia osób młodych będą realizowane już w bieżącym 
roku przez Powiatowe Urzędy Pracy z terenu całego 
województwa, Ochotnicze Hufce Pracy, a także partnerów 
społecznych, organizacje pozarządowe oraz niepubliczne agencje 
zatrudnienia.

Pracownia doradztwa zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli

Pracownia doradztwa zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. Grzegorza 
z Sanoka w Sanoku. Fot. Archiwum Zespołu Szkół nr 2 im. Grzegorza 
z Sanoka w Sanoku
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Profesjonalna kadra doradców zawodowych
W ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” 
przeprowadzone zostały studia podyplomowe dla 110 
nauczycieli i nauczycielek z zakresu doradztwa zawodowego ze 
szkół  zawodowych z województwa podkarpackiego 
uczestniczących w projekcie. Studia zorganizowane były w trybie 
2-semestralnym (zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo 
o szkolnictwie wyższym – Dz.U.2012.572 oraz Rozporządzeniem 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17  stycznia  2012 r. 
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela – Dz.U.2012.131). Miały 
przede wszystkim wymiar praktyczny (60 godzin praktyk). 
Nauczyciele i nauczycielki brali udział w licznych warsztatach, 
zajęciach szkolnych oraz przygotowywali i prowadzili prelekcje. 
Praktyka odbywała się w m.in. Centrum Informacji i  Planowania 
Kariery Zawodowej, Ochotniczych Hufcach Pracy, poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych. W ramach studiów zajęcia 
prowadzili m.in. specjaliści Krajowego Ośrodka Wspierania 
Edukacji Zawodowej i  Ustawicznej. Odbył się też wykład 
profesora Bernda Joachima Ertelta z  Uniwersytetu w  Mannheim, 
który  jest uznanym w  Europie ekspertem w  zakresie rozwoju 

zawodowego. Studia zakończyły się w czerwcu 2014 r., osiągnięto 
100-procentową skuteczność (110 osób obroniło pracę 
dyplomową i ukończyło studia podyplomowe).
Dodatkowo dla 40 nauczycieli i nauczycielek pracujących 
w szkołach objętych wsparciem w projekcie, którzy posiadali 
ukończone wcześniej studia z zakresu doradztwa zawodowego, 
przeprowadzono 60-godzinne warsztaty z zakresu doradztwa 
zawodowego. Warsztaty realizowane były w podczas trzech 
dwudniowych zjazdów i zakończyły się 26  października 2014 r.
Pracownie doradztwa zawodowego 
Bardzo istotnym elementem przygotowania kompleksowego 

systemu doradztwa jest utworzenie w szkołach zaplecza w postaci 
pracowni doradztwa edukacyjno - zawodowego, gdzie będzie 
można pomagać uczniom i uczennicom w poznaniu własnych 
predyspozycji zawodowych: uzdolnień, zainteresowań, 
możliwości, potrzeb. W założeniu pracownia funkcjonować 
będzie w każdym zespole szkół uczestniczącym w projekcie 
„Podkarpacie stawia na zawodowców”. W 80 z nich pracownie 
zostaną utworzone od podstaw, w pozostałych – zostaną 
zmodernizowane i doposażone pracownie już istniejące. Na 
potrzeby szkół określono zakres minimalny takiej pracowni, czyli 
zakup minimum 2 komputerów stacjonarnych do wykorzystania 
przez uczniów i uczennice, laptopa wraz z rzutnikiem dla doradcy 
za w o d o w e g o,  s p e c j a l i s t yc z n e g o  o p ro g ra m o w a n i a  
komputerowego, literatury oraz pomocy dydaktycznych 
o wartości ponad 20 tys. zł.
– Szkoły miały możliwość poszerzenia zakresu pracowni w miarę 
zdiagnozowanych potrzeb lub zgłoszenia posiadanych sprzętów, 
które mogą zapewnić w zamian zakupywanych – wyjaśnia Tomasz 
Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – 
W przypadku posiadania w zapleczu szkoły pracowni doradztwa, 
istniała możliwość doposażenia pracowni, zgodnie ze 
zdiagnozowanymi potrzebami. 
Sekwencja działań przewidzianych w projekcie pozwoli 
przygotować system, w ramach którego każda szkoła objęta 
projektem będzie posiadać zaplecze i kadrę wystarczającą do 
objęcia swoich uczniów i uczennice doradztwem edukacyjno-
zawodowym, zgodnie z wymogami formalnymi wynikającymi 
z przepisów krajowych (Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 
2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w  publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach – Dz.U.2013.532). 
Łączna wartość ww. form wsparcia to ok. 2,5% całej wartości 
projektu. Pozostałe środki dotyczą realizacji programów 
rozwojowych szkół prowadzących kształcenie zawodowe 
w regionie.
Działania przewidziane w projekcie dają potencjał, którego 
odpowiednie wykorzystanie pozwoli na udzielanie wsparcia 
uczniom i uczennicom. W części przypadków już się tak dzieje: 
toczy się doradztwo zawodowe (indywidualne i grupowe)  
w ramach zajęć dodatkowych współfinansowanych w projekcie, 
zgodnie z formami wsparcia opisanymi w Szczegółowym Opisie 
Priorytetów PO KL w ramach Działania 9.2. Uwzględnienie tego 
typu zajęć to jednak indywidualna decyzja poszczególnych szkół. 
Część szkół stara się zapewnić młodzieży kontakt z doradcami 
zawodowymi poprzez własne inicjatywy, pozaprojektowe, m.in. 
wolontariat, dodatkową godzinę pracy nauczyciela czy inne 
działania. Nadal jednak szkoły oczekują na rozwiązania 
systemowe, które pozwolą w pełni rozwinąć obszar doradztwa. 
Dzięki tego typu działaniom wspieranym przez Europejski 
Fundusz Społeczny – szkoły zawodowe będą kształcić przyszłych 
pracowników na potrzeby zarówno lokalnego, jak i krajowego 
rynku pracy.

Monika Kopeć-Kontek
Wydział Projektów Własnych

Wykład profesora Bernda Joachima Ertelta 
Fot. Archiwum Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
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MŁODZI A RYNEK PRACY. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w związku 
z działaniami związanymi z przygotowaniami do wdrażania nowej 
perspektywy finansowej na lata 2014 – 2020, w dniu 12 grudnia 
2014 roku zorganizował drugie posiedzenie Młodzieżowej Rady 
Rynku Pracy Województwa Podkarpackiego (MRRP WP), będącej 
gremium opiniodawczo – doradczym Dyrektora WUP 
w Rzeszowie.

Posiedzenie otworzył Pan Mateusz Kutrzeba 
Wicedyrektor ds. Rynku Pracy WUP w Rzeszowie. Problematyka 
spotkania dotyczyła sytuacji ludzi młodych na regionalnym rynku 
pracy oraz możliwościach jej polepszania w kontekście 
przygotowań do wdrażania Programów Operacyjnych na lata 
2014-2020. Głównymi punktami posiedzenia było omówienie 
wyników badań pt. „Bezrobotni w wieku do 25 roku życia będący 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy”, opracowanych przez WUP 
w Rzeszowie oraz przedstawienie wyników prac MRRP WP.

W ramach prezentacji Pan Piotr Kocaj pracownik 
Wydziału Informacji Statystycznej i Analiz WUP w Rzeszowie, 
omówił sytuację osób młodych na regionalnym rynku pracy na tle 
innych grup społecznych. Przedstawił m.in. dane dotyczące 
aktywności zawodowej, stopy bezrobocia, wskaźnika 
zatrudnienia oraz bezrobocia według wieku i wykształcenia oraz 
według czasu pozostawania bez pracy i stażu. 

Przekazano również informację członkom Rady o stanie 
prac nad przygotowaniem analizy sytuacji osób młodych, które 
zostaną objęte „Gwarancjami dla Młodzieży” w województwie 
podkarpackim w kontekście ich aktywizacji. Celem analizy jest 
opracowanie rekomendacji dotyczących konkursów regionalnych 
w zakresie aktywizacji osób młodych. W ramach jednego z etapów 
badania przeprowadzono indywidualne wywiady z młodzieżą 
oraz przedstawicielami instytucji działających na rzecz młodzieży. 
W badaniu wzięli również udział przedstawiciele MRRP WP. 
Poinformowano, że do końca grudnia 2014 roku firma zewnętrzna 
prowadząca w/w badanie przygotuje ostateczne raporty 
z przeprowadzonych badań, których wyniki zostaną 
przedstawione na kolejnym posiedzeniu.

Podczas spotkania najwięcej czasu poświęcono 
omówieniu wyników prac członków Rady, którzy w swoich 
środowiskach zbierali informacje na temat staży i problemów 
z nimi związanych. Podsumowanie prac Rady przedstawił Pan 
Tomasz Lutak - Zastępca przewodniczącego MRRP WP, który 

mówił m.in. o braku odpowiedzialnych opiekunów podczas 
odbywanego stażu oraz bierności niektórych doradców 
zawodowych. Poruszył również problem braku uprawnień 
stażystów do uczestniczenia w szkoleniach w miejscu, gdzie 
odbywają staż. Podał przykład w którym osoba odbywająca staż 
w administracji publicznej nie może uczestniczyć w szkoleniach 
(kursach) dla pracowników, gdyż nie jest pełnoprawnym 
pracownikiem. Aby ułatwić ludziom młodym dostęp do rynku 
pracy Rada zaproponowała wdrożenie karty oceny 
instytucji/firmy, w której stażysta odbył staż nazwanej „Kartą 
Oceny Stażu” oraz „Karty Stażysty” tj. swoistego vademecum na 
temat praw i obowiązków stażysty, która będzie dostępna np. 
w formie ulotki lub aplikacji na telefon.

Ponadto na posiedzeniu Pani Anna Pakuła – Sacharczuk 
pracownik Wydziału Obsługi Programów Operacyjnych EFS, WUP 
w Rzeszowie poinformowała uczestników o przepisach prawa na 
temat pracy wykonywanej na zasadzie wolontariatu zawartych 
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Wymieniła podmioty, które zgodnie z ustawą mogą korzystać 
z pracy wolontariuszy i wystawiać wolontariuszom zaświadczenie. 
Taki dokument, można bowiem załączyć do CV, co może być 
przydatne w przyszłości, zwłaszcza na początku kariery 
zawodowej. Na spotkaniu zaprezentowano również relację 
z posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia Województwa 
Podkarpackiego oraz informację na temat prac nad Krajowym 
Systemem Kwalifikacji prowadzonych przez Instytut Badań 
Edukacyjnych. 

Podczas posiedzenia członkowie Rady wykazali się 
ogromną aktywnością i zaangażowaniem, czego efektem było 
określenie planu dalszych działań podejmowanych na rzecz ludzi 
młodych na rynku pracy oraz terminu kolejnego posiedzenia, 
które zaplanowano na marzec 2015 roku. 

Mateusz Szpyrka 
Wydział Obsługi Programów Operacyjnych EFS 

PRZYGOTOWANIA DO WDRAŻANIA 
PROGRAMÓW OPERACYJNYCH NA LATA 2014 – 2020
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Wraz z zakończeniem współpracy z Regionalnymi Ośrodkami EFS 
swoją oficjalną działalność zakończyli również Liderzy ds. osób 
niepełnosprawnych oraz Liderzy ds. osób, które ukończyły 50 rok 
życia. 
Liderzy od początku swojej działalności czyli od marca 2012 r. 
wspierali i motywowali do działania ludzi z grup, z których się 
również sami wywodzą. 
Na samym początku zaczynali z nami Pani Bogusława Pieczyńska 
i Pan Jan Zrajko Liderzy ds. osób 50+ i niepełnosprawnych, którzy 
działali przy Ośrodku w Przemyślu; Pani Grażyna Boczar-Wolańska 
i Pani Karolina Kardasińska – Liderki z Krosna; Pani Krystyna 
Frąszczak i Pan Mateusz Piotrowski – Liderzy z RO EFS-u 
w Tarnobrzegu oraz Pani Bernadeta Głód i Pan Mateusz Płaziak – 
Liderzy z Rzeszowa. Wszyscy Liderzy byli i są bardzo aktywnymi 
działaczami społecznymi zaangażowanymi w pracę na rzecz 
własnych środowisk lokalnych i nie tylko. 
Nasza wspólna inicjatywa spotkała się z niebywale 
entuzjastycznym przyjęciem wśród społeczeństwa. Przez 3 lata 
Liderzy organizowali liczne spotkania w terenie z osobami 
niepełnosprawnymi i osobami, które ukończyły 50 rok życia 
pozostającymi bez pracy lub zagrożonymi jej utratą. Diagnozowali 
potrzeby osób pozostających w szczególnie trudnej sytuacji na 
rynku pracy, ich problemy zawodowe i oczekiwania, potrzeby 
edukacyjne oraz przedstawiali możliwości jakie niesie ze sobą 
udział w projektach finansowanych z funduszy europejskich. 
Zadaniem Liderów było również skierowanie osób, którymi się 
opiekowali do odpowiednich instytucji i zachęcenie tych instytucji 
do złożenia projektu skierowanego bezpośrednio do nich, co 
dawało szansę na zaktywizowanie oraz znalezienie pracy. 
Wojewódzki Urząd Pracy razem z czterema Ośrodkami EFS 
organizował spotkania i szkolenia dla Liderów, podczas których 
omawiane były problemy z jakimi spotykają się osoby, które 
ukończyły 50 rok życia oraz osoby niepełnosprawne, sposoby 
radzenia sobie z nimi, sposoby dotarcia do tych osób, wymiana 
wzajemnych doświadczeń, pokonywanie barier, możliwości 
pozyskania środków również z innych źródeł niż EFS. 
Działania Liderów wspieraliśmy również organizując kampanię 
informacyjną zwracającą uwagę na korzyści wynikające 
z zatrudniania osób w wieku 50+ w ramach której zrealizowano 
cykl audycji radiowych, felieton w telewizji regionalnej, wydano 
broszurę adresowana do przedsiębiorców, pracodawców, 

instytucji i organizacji, w której wykorzystano propozycje 
i rekomendacje Liderów, opublikowano również artykuły prasowe 
przedstawiające projekty realizowane z udziałem osób 50+ 
i niepełnosprawnych. Działania Liderów wsparło Centrum 
Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oferując usługi 
poradnictwa zawodowego dla w/w grup jak również wsparcie 
psychologiczne, badanie predyspozycji zawodowych, wsparcie 
z zakresu przygotowania do prowadzenia działalności 
gospodarczej,  technik i  metod poszukiwania pracy. 
Zorganizowano konferencję pn. PO KL wspiera osoby 
niepełnosprawne w Rudniku nad Sanem, w której oprócz Liderów 
wzięli udział przedstawiciele PFRON i PUP oraz doradcy zawodowi, 
którzy  przedstawi l i  kompleksową ofertę  d la  osób 
niepełnosprawnych. Zakłady Aktywności Zawodowej 
zaprezentowały swoje stoiska natomiast zakłady pracy chronionej 
przedstawiły oferty pracy dla osób niepełnosprawnych. Odbyły się 
tam również targi sprzętu rehabilitacyjnego. 
W ramach działań wspierających Liderów zrealizowano 
następujące projekty: Innowacyjny model obsługi osób 
pozostających bez zatrudnienia w wieku 50+ przez podkarpackie 
instytucje rynku pracy, PI-Migacz, Innowacyjny model utrzymania 
aktywności zawodowej podkarpackich nauczycieli gimnazjów 
w wieku 50+.
W 2013 roku naszą inicjatywą zainteresowało się Ministerstwo 
Pracy i Polityki Społecznej, gdzie Liderzy zaprezentowali założenia 
programu. Resort wyraził chęć wprowadzenia projektu na grunt 
krajowy.
Wśród wymiernych efektów pracy naszych Liderów wymienić 
można między innymi: 852 zaktywizowane osoby bezrobotne 
z grupy osób 50+ i niepełnosprawnych, 55 projektów 
wypracowanych przy współudziale Liderów, które skierowane były 
do osób wywodzących się z grupy osób 50+ i niepełnosprawnych, 
1 327 przeprowadzonych rozmów doradczych, 1 000 
odwiedzonych instytucji. 
Praca Liderów stanowiła istotne uzupełnienie działań 
realizowanych przez Regionalne Ośrodki EFS. Liderzy docierali 
z informacją do środowisk, których wiedza o możliwościach 
skorzystania z programów unijnych jest niewielka, natomiast 
potrzeby wsparcia bardzo duże. Na pewno wszyscy życzylibyśmy 
sobie, aby idea pracy Liderów była w przyszłości kontynuowana.  

PROGRAM LIDERZY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I 50+ JAKO ISTOTNE 
UZUPEŁNIENIE USŁUG REALIZOWANYCH PRZEZ REGIONALNE OŚRODKI EFS

Bernadeta Głód Bogumiła Pieczyńska Mateusz Piotrowski Mateusz Płaziak

Monika Samborska – Szaruga
Wydział ds. Promocji i Komunikacji Społecznej
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PODSUMOWANIE PRACY REGIONALNYCH OŚRODKÓW EFS
Konferencją, która odbyła się w dniu 5 grudnia 2014 roku 

Wojewódzki Urząd Pracy oficjalnie zakończył wieloletnią 

współpracę z czterema Regionalnymi Ośrodkami EFS.

Celem ich działalności było wspieranie potencjalnych 

beneficjentów i projektodawców w przygotowaniu i realizacji 

wysokiej jakości projektów dofinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, kreowanie rozwoju 

lokalnego oraz budowanie partnerstw nastawionych na rozwój 

regionu w szczególności w zakresie rozwoju kapitału społecznego. 

Ośrodki planowały swoje działania w oparciu o diagnozę 

środowiska lokalnego, zbierały informacje o sytuacji społeczno-

gospodarczej i potrzebach lokalnych, instytucjach i organizacjach 

działających w regionie i ich potencjale, liderach lokalnych oraz 

o istniejących już partnerstwach, doradzały przy pisaniu i realizacji 

projektów oraz przeprowadzały szkolenia dostosowane do 

lokalnych potrzeb.

Trochę statystyki: w latach 2008 – 2014 Ośrodki zorganizowały 

łącznie 620 szkoleń, przeszkoliły 8 281 osób, udzieliły doradztwa 

2 723 osobom, utworzyły 82 partnerstwa na rzecz rozwoju oraz 26 

partnerstw projektowych, udzieliły wsparcia 106 partnerstwom. 

Przy pomocy Ośrodków dofinansowano 772 projekty, a 783 

zostały dodatkowo wsparte podczas realizacji.

Konferencję zainaugurował Pan Tomasz Czop Dyrektor 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który w skrócie przybliżył 

działalność Regionalnych Ośrodków EFS, Pani Marta Polak 

Zastępca Kierownika Wydziału Obsługi Programów Operacyjnych 

EFS, zaprezentowała dokonania RO EFS w województwie 

podkarpackim w okresie realizacji PO KL, a następnie kierownicy 

poszczególnych Ośrodków (z Krosna, Przemyśla, Tarnobrzega oraz 

Rzeszowa) omówili formy i rodzaje wsparcia które obejmowała ich 

oferta.

Pani Bernadeta Głód – Liderka ds. osób, które ukończyły 50 rok 

życia, współpracująca z Ośrodkiem w Rzeszowie opowiedziała na 

czym polegała jej praca, w jaki sposób aktywizowała osoby 50+, 

jakimi ścieżkami do nich docierała, jak nawiązywała współpracę 

z publicznymi służbami zatrudnienia, agencjami zatrudnienia, 

instytucjami pomocy społecznej, z Państwowym Funduszem 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z instytucjami 

szkoleniowymi i innymi organizacjami i stowarzyszeniami w celu 

zachęcenie tych instytucji do złożenia projektu skierowanego 

bezpośrednio do osób w wieku 50+, co pozwoliłoby na ich 

zaktywizowanie oraz na znalezienie pracy.  

Przypomnę, że na terenie województwa podkarpackiego działało 

aż 4 Liderów ds. osób 50+ i 4 Liderów ds. osób niepełnosprawnych 

– po dwóch przy każdym z czterech Regionalnych Ośrodków. 

Następnie na przykładzie Stowarzyszenia „Ku Przyszłości” 

z Partyni oraz Fabryki Aparatury Elektromechanicznej Fanina S.A. 

z Przemyśla omówiono znaczenie pomocy oferowanej przez 

Ośrodki dla projektodawców komponentu regionalnego PO KL – 

wystąpienie Pani Jolanty Bik – Sekretarza Stowarzyszenia oraz 

Pana Roberta Matuszyka - Prezesa Fanina S.A.

Na zakończenie Pan Adam Koszela – Kierownik Wydziału Obsługi 

Programów Operacyjnych EFS dokonał podsumowania 

konferencji oraz dokonał wprowadzenia do nowej zaczynającej się 

właśnie perspektywy 2014-2020.

Monika Samborska – Szaruga

Wydział ds. Promocji i Komunikacji Społecznej





Biuletyn jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
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Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. płk. L. Lisa – Kuli 20, 35-025 Rzeszów

tel. 17 850 92 00
e-mail: wup@wup-rzeszow.pl

strona internetowa: www.pokl.wup-rzeszow.pl

 


