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ź Projekt „Innowacyjny model obsługi osób 
pozostających bez zatrudnienia w wieku 50+ przez 
podkarpackie Instytucje Rynku Pracy” wdrażany 
przez BD Center Sp. z o.o. Celem projektu było 
wsparcie działań podkarpackich instytucji rynku 
pracy, na rzecz wydłużania aktywności zawodowej 
osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. 
Projekt skierowany był do osób bezrobotnych 
(wtym długotrwale bezrobotnych) i nieaktywnych 
zawodowo powyżej 50 roku życia zamieszkujących 
województwo podkarpackie. Grupą użytkowników 
były niepubliczne i publiczne instytucje rynku pracy 
z terenu województwa podkarpackiego, które 
w swojej codziennej pracy wykorzystywać będą 
poszczególne elementy systemowego modelu 
obsługi beneficjentów wwieku 50+. 

ź Projekt „Innowacyjny model utrzymania 
aktywności zawodowej podkarpackich nauczycieli 
gimnazjów w wieku 50+” realizowany przez firmę 
BD Center Sp. z o.o. Celem głównym projektu było 
utrzymanie aktywności zawodowej nauczycieli 
w wieku 50+ zatrudnionych w gimnazjach na 
terenie województwa podkarpackiego. W ramach 
projektu stworzono produkt, którym był model 
utrzymania aktywności zawodowej nauczycieli 
gimnazjów składający się z Dyrektywy do 
opracowania strategii zarządzania wiekiem 
w gimnazjach tj. wytycznych służących do 
zaplanowania i wdrożenia systemu zarządzania 
wiekiem oraz z poradników dla dyrektorów 
inauczycieli.

ź Projekt „Tworzenie architektury własnego 
środowiska pracy – innowacyjny model 
aktywizacji społeczno-zawodowej osób do 25 roku 
życia”  realizowany był przez firmę Ecorys Polska Sp. 
z o.o. Jego głównym celem był wzrost zdolności do 
poszukiwania, ale również utrzymania zatrudnienia 
osób niepracujących w wieku do 25 r.ż. W ramach 
tego projektu przygotowany został innowacyjny 
model usługi z zakresu aktywizacji zawodowej. 
Zostały również uruchomione trzy Modelarnie 
Przestrzeni Pracy, dzięki którym młodzi ludzie mogli 
wziąć udział w szkoleniach, korzystać z komputera 
iprzygotować np. CV. Uczestnicy projektu mogli 
również korzystać z portalu e-modelrani, na którym 
została utworzona giełda ofert pracy.

ź Projekt „PI – Nawigator zdobywców przyszłości” 
był realizowany przez firmę Ecorys Polska Sp. z o.o. 
Projekt dedykowany był wychowankom domów 
dziecka. Jego celem było podniesienie jakości usług 
i rozszerzenie dotychczasowej oferty domów 
dziecka oraz dodatkowe usprawnienie 
funkcjonowania społecznego ich wychowanków. 
Wypracowany został model, na który składa się pięć 
elementów: Skaner Kompetencji, Akademia 
Rozwoju Kompetencji, Program Life-Teutoring, 
Wielosektorowa Mapa Usług Społecznych 
i Paszport do przyszłości. Jest to kompleksowy 
program, w którym każdy z elementów można 
stosować w całości jak i samodzielnie, zależnie od 
wychowawców, kadry domów dziecka. 

ź Projekt „PI – Potrafię, wiem, znam – radę sobie 
dam„ realizowany był przez Instytut Badawczo – 
Szkoleniowy Sp. z o.o. Projekt skierowano do 
dwóch grup uczniów szkół gimnazjalnych: dzieci 
zproblemami w nauce oraz uczniów szczególnie 
uzdolnionych. Celem projektu było zwiększenie 
efektywności działań wspierających uczniów ze 
specjalnymi/indywidualnymi potrzebami 
edukacyjnymi ze szkół gimnazjalnych województwa 
podkarpackiego poprzez wypracowanie 
i upowszechnienie (włączenie) do polityki 
innowacyjnych programów. Dzięki projektowi 
młodzież biorąca udział w projekcie nauczyła się, że 
warto być kreatywnym i  innowacyjnym.

ź Projekt  „PI  MIGACZ” realizowany był przez firmę 
ELMAK Piotr Makioła. Jego celem była poprawa 
jakości i efektywności świadczenia usług w postaci 
kursów na prawo jazdy kat. B w części teoretycznej 
dla osób głuchych, głuchoniemych czy 
niedosłyszących. W ramach projektu został 
opracowany multimedialny zestaw edukacyjny 
w Polskim Języku Migowym. Dzięki projektowi 
osoby mające problemy ze słuchem będą miały 
większą szansę  na uzyskanie prawa jazdy, a ośrodki 
szkolenia kierowców zyskają materiały edukacyjne, 
które pozwolą im na zastosowanie innowacyjnego, 
skutecznego i efektywnego podejścia do szkolenia 
niesłyszących kierowców.

PROJEKTY INNOWACYJNE REALIZOWANE W RAMACH PO KL 
WWOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM



3

Inauguracja RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Stan wdrażania Programu Kapitał Ludzki 

Spotkanie Regionalnej Sieci Tematycznej 

ATELIER „GAMON"

Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii w Zespole Szkół Technicznych 
iArtystycznych w Lesku

Kwietniowe targi pracy w woj. podkarpackim

Dni Otwarte Funduszy Europejskich na Podkarpaciu
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Szanowni Państwo,
czy wiecie ile pieniędzy zostało rozdysponowanych na Podkarpaciu 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki? Liczby robią porażające 
wrażenie. Do końca ubiegłego roku była to kwota 551 milionów euro – to dwa i pół 
miliarda złotych. To nie czcza przechwałka, ale realnie wykonana praca, gdyż 
sprawne zarządzanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie realizacją 
komponentu regionalnego PO KL doprowadziło do wzrostu alokacji o 28 procent. 
Kryje się za tym ponad dwa i pół tysiąca podpisanych umów. To oznacza, że 
wykorzystaliśmy 100 procent środków. Więcej szczegółów, a w zasadzie efektów 
wdrażania PO KL na Podkarpaciu znajdziecie Państwo na kolejnych stronach 
naszego biuletynu. W naszym wydawnictwie patrzymy również w przyszłość. 
Wnowej perspektywie finansowej naszymi priorytetami będzie tworzenie nowych 
miejsc pracy, dotacje na założenie firmy i ekonomia społeczna. Wspieranie 
rodziców poprzez zapewnienie dzieciom do lat 3 miejsc w żłobkach, usługach 
dziennego opiekuna oraz asystenta dla rodzin, w których żyją osoby 
niesamodzielne. Dodatkowo, badania profilaktyczne pozwalające utrzymać mieszkańców regionu w dobrym zdrowiu. Inwestowanie wedukacje 
zawodową, która przekłada się na praktyczne umiejętności dające zatrudnienie. To nasze plany na najbliższe lata, które przedstawiliśmy na 
konferencji otwierającej nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego. Czeka nas zatem sporo pracy. W tym numerze 
biuletynu pochwalimy się również projektami, które wspólnie udało nam się zrealizować dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
To między innymi projekt innowacyjny „PI MIGACZ” zrealizowany w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej. Powstały materiały 
szkoleniowe wspierające nauczanie i  samodzielną edukację osób niesłyszących w zakresie obejmującym teorię kursu prawa jazdy. To nasza 
podkarpacka innowacja, tu powstała i tu została przetestowana. Teraz chcemy zarazić „PI MIGACZEM” całą Polskę. Przykłady 
dobrych przedsięwzięć, które powstały dzięki środkom europejskim, takie jak pracownia Odnawialnych Źródeł Energii w Zespole Szkół 
Technicznych i  Artystycznych w Lesku oraz Atelier „Gamon” utalentowanej gorzyczanki – Justyny Gamoń-Wesołowskiej, udowadniają, że warto 
sięgać po unijne wsparcie. Przed nami wakacje, ale już teraz wiadomo, że będzie to pracowity czas, podczas którego zapraszamy wszystkich 
Państwa do współpracy.

Tomasz Czop
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
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INAUGURACJA RPO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2014-2020

Podkarpackie otrzyma 2,1 miliarda euro w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, by 
zmniejszyć dystans do regionów najlepiej rozwijających się 
w Europie – mówił marszałek Władysław Ortyl, otwierając 
konferencję inaugurującą nowy program regionalny dla 
województwa. Uczestnikami spotkania, które odbyło się 25 marca 
2015 roku w urzędzie marszałkowskim, były osoby mające 
odpowiadać za pozyskiwanie środków nowego programu – 
przedstawiciele przedsiębiorstw, samorządów, organizacji 
pozarządowych, szkolnictwa iinstytucji otoczenia biznesu.  

Marszałek Władysław Ortyl podkreślił, że wielkość 
środków przeznaczonych w nowej perspektywie dla Podkarpacia 
to wyzwanie, a efekty inwestycji mają służyć również przyszłym 
pokoleniom. Kluczowymi kierunkami wsparcia mają być 
inteligentne specjalizacje, badania i rozwój, technologie 
informacyjno-komunikacyjne, odnawialne źródła energii oraz 
sektor mikro, małych i  średnich przedsiębiorstw. Kolejnymi 
prelegentami konferencji byli Magdalena Horodyska – 
przedstawicielka Komisji Europejskiej i  Jacek Szlachta – profesor 
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którzy przedstawili 
szczegóły procesu negocjacyjnego  programu regionalnego na 
lata 2014-2020.

Na Podkarpacie trafi 1 520 mln euro  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i 595 mln euro z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy wRzeszowie – 
Tomasz Czop, przedstawił specyfikę Regionalnego Programu 
Operacyjnego w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego, 
zwracając uwagę słuchaczy na sposoby dysponowania środkami 
unijnymi w kontekście działań tzw. miękkich, które sprawdziły się 
w  poprzedniej perspektywie finansowej i dały realizującym je 
podmiotom realne korzyści wynikające z  inwestowania w  kapitał 
ludzki regionu. Dyrektor Tomasz Czop akcentował - Europejskiego 
Funduszu Społecznego nie należy utożsamiać ze szkoleniami, 
ponieważ w ramach komponentu regionalnego Programu 
Operacyjnego  Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 wypracowano 
szereg działań przynoszących wymierne korzyści dla mieszkańców 
województwa. Inwestowaliśmy w dobrą jakość edukacji 
przedszkolnej i zawodowej, tworzyliśmy i  wspomagaliśmy rozwój 
zakładów aktywności zawodowej, centrów i klubów integracji 
społecznej czy warsztatów terapii zajęciowej na terenie całego 
regionu. Aktywizowaliśmy osoby bezrobotne, między innymi 
przekazując dużą pulę środków na cieszące się wielkim 
zainteresowaniem dotacje, które pozwoliły wielu osobom założyć 
własną działalność gospodarczą. Wszystkie te działania będą 
kontynuowane w  nowej perspektywie finansowej, a dodatkowo 
proponujemy szereg nowych rozwiązań odpowiadających 
w jeszcze większym stopniu na problemy i  wyzwania, przed 
którymi stoi społeczność regionu.

Tworzenie nowych miejsc pracy, dotacje na założenie 
firmy i ekonomia społeczna. Wspieranie rodziców poprzez 
zapewnienie dzieciom do lat 3 miejsc w żłobkach, usługach 
dziennego opiekuna oraz asystent dla rodzin, w których żyją osoby 
niesamodzielne. Dodatkowo, badania profilaktyczne pozwalające 
utrzymać mieszkańców regionu w dobrym zdrowiu. Inwestowanie 
w  edukacje zawodową, która przekłada się na praktyczne 
umiejętności dające zatrudnienie – kontynuował Dyrektor Tomasz 
Czop. Przedstawione zostało również zagadnienie konieczności 
wnoszenia wkładu własnego w projekty EFS będące gwarancją 
poszanowania unijnych środków w  nowej perspektywie, które 
mają być inwestowane, a nie wydawane. Na koniec 
zaprezentowano harmonogram naboru wniosków na 2015 rok 
i zaproszono wszystkich zainteresowanych do korzystania 
zdofinansowania projektów w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Damian Chaber

Audytorium konferencji inaugurującej 
RPO w urzędzie marszałkowskim.

Ponad 2 miliardy euro to wyzwanie, ważny czynnik rozwojowy 
naszego województwa. 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

W nowej perspektywie finansowej Europejski Fundusz Społeczny to trzy kluczowe 
słowa: Praca, Rodzina i Zawodowstwo. Tomasz Czop – Dyrektor WUP w Rzeszowie
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STAN WDRAŻANIA PROGRAMU KAPITAŁ LUDZKI NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Jako pierwsza instytucja w Polsce w 2007 roku WUP ogłosił 
3konkursy pilotażowe, natomiast ostatnie konkursy ogłoszone 
zostały w 2014 roku. W ramach realizacji Programu 
w województwie podkarpackim łącznie ogłoszono aż 149 
konkursów.

Rok 2015 to dziewiąty, a zarazem ostatni 
rok wdrażania komponentu regionalnego 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-
2013 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 
(WUP) pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej 
POKL dla województwa podkarpackiego. 

Konkursy ogłoszone w latach 2007-2014

W odpowiedzi na nie złożonych zostało 13 617 wniosków 
o  dofinansowanie, z  czego 9 684 wnioski pochodziły od 
beneficjentów posiadających siedzibę na terenie województwa 
podkarpackiego. Wnioski składane były również przez podmioty 
mające siedzibę poza terytorium naszego kraju i tak z terenu 
Austrii wpłynął 1  wniosek o  dofinansowanie, 4 wnioski wpłynęły 

Jak wzrastała alokacja przeznaczona na realizację Programu na Podkarpaciu

Pierwotnie województwo podkarpackie otrzymało na 
realizację Programu kwotę w wysokości 432  312  702 euro. 
Jednakże w związku z wysoką pozycją Podkarpacia w rankingach 
wykorzystania środków PO  KL w 2011 roku naszemu 
województwu przyznana została dodatkowa kwota alokacji z puli 
Krajowej Rezerwy Wykonania i tym samym alokacja wzrosła do 
494  564  863 euro. 
Kolejny wzrost alokacji nastąpił w 2013 roku i był związany 
zprzyznaniem dodatkowej puli środków pochodzącej z realokacji 
z komponentu centralnego PO KL, Podkarpacie miało do 
rozdysponowania już 540  279 620  euro. 

Po zmianie Szczegółowego Opisu Priorytetów w dniu 1 stycznia 
2014 r. alokacja dla Podkarpacia znowu wzrosła do 548  287  243 
euro. 
Przy ostatniej zmianie Szczegółowego Opisu Priorytetów z dnia 
1marca 2015 r. alokacja wzrosła do 551  199  394 euro.
Dzięki sprawnemu zarządzaniu realizacją Programu 
oraz w związku z niewykorzystaniem środków na poziomie 
centralnym WUP zwiększył kwotę alokacji o blisko 119 mln euro, 
co stanowi 28% pierwotnej alokacji.

Wykres 1 Wzrost alokacji w latach 2007-2015

432 mln euro

494 mln euro

540 mln euro
548 mln euro

551 mln euro

2007 2011 2013 2014 2015

Priorytet VI
26

Priorytet VII
33

Priorytet VIII
45

Priorytet IX
45

149

z terenu Czech, a z terenu Wielkiej Brytanii wpłynęło aż 
7 wniosków. Łączna wartość złożonych wniosków 
odofinansowanie to ponad 9,7 mld zł, kwota ta czterokrotnie 
przekracza wartość alokacji, którą województwo podkarpackie 
otrzymało do wykorzystania w okresie programowania 2007-
2013.
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MAPA 1 AKTYWNOŚĆ PODKARPACKICH BENEFICJENTÓW 
W SKŁADANIU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE
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Wg stanu na koniec 2014 roku WUP podpisał 
zbeneficjentami 2 546 umów na realizację projektów 
wramach PO KL na łączną kwotę ponad 2,5 mld zł. 
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LICZBA PODPISANYCH UMÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PRIORYTETÓW

Priorytet VI          Priorytet VII         Priorytet VIII         Priorytet IX      

Największy udział procentowy w ilości podpisanych umów ma Priorytet 
IX–52%, wnastępnej kolejności Priorytet VIII – 18%, Priorytet VII – 17% oraz 
Priorytet VI – 13%.

79% 92%

81%
75%

Priorytet VI          Priorytet VII         Priorytet VIII         Priorytet IX      

Kwota wydatków rozliczonych wnioskami o płatność stanowi ogółem 84% 
wodniesieniu do wartości podpisanych umów. W poszczególnych Priorytetach 
stopień rozliczenia wydatków kształtuje się na następującym poziomie:

• Priorytet VI – 92%,
• Priorytet VII – 81%,
• Priorytet VIII – 75%,
• Priorytet IX – 79%.

STOPIEŃ ROZLICZENIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W ODNIESIENIU DO ZAWARTYCH UMÓW

Kolejny wykres przedstawia stopień rozliczenia wydatków kwalifikowalnych wodniesieniu dopodpisanych 
umów wpodziale na Priorytety odpoczątku wdrażania PO KL. Łączna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 
ponad 2,1 mld zł. 
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ü 343 146 osób wzięło udział w realizowanych projektach
ü 40 895 osób zostało objętych Indywidualnym Planem 

Działania (a więc dostosowanej do potrzeb i możliwości 
uczestnika ścieżki wyznaczającej etapy postępowania 
iformy wsparcia potrzebne konkretnej osobie)

ü 17 401 osób uzyskało środki na podjęcie działalności 
gospodarczej, dzięki czemu powstało 18  130 nowych 
miejsc pracy

ü 22 991 klientów instytucji pomocy społecznej zostało 
objętych kontraktami socjalnymi 
(zindywidualizowanymi i uzgodnionymi wspólnie 
działaniami „wyprowadzającymi” ze stanu bezradności 
zawodowej,  życiowej)

ü utworzenie niezwykle potrzebnych w regionie instytucji 
wspierających osoby wymagające szczególnej troski 
iopieki (jak np. osoby niepełnosprawne) takich jak: 
§ 77 spółdzielni socjalnych
§ 4 Zakłady Aktywności Zawodowej (Wola 

Żyrakowska, Oleszyce, Rzeszów, Krosno)
§ 2 Centra Integracji Społecznej (Rzeszów, Przemyśl)
§ 8 Klubów Integracji Społecznej (Nowa Sarzyna, 

Ustrzyki Dolne, Kąkolówka, Wysoka, Ropczyce, 
Nisko, Kolbuszowa, Boguchwała)

§ 1 Centrum Aktywności Zawodowej (Jasło)
§ 2 świetlice terapeutyczne (Nisko, Stalowa Wola)
§ 9 klubów środowiskowych dla młodzieży 

(2 w Gminie Pilzno, 4 w Gminie Sokołów Młp., 
po1wRadymnie, Nisku, Stalowej Woli)

Ponadto ze wsparcia PO KL skorzystały 3 Zakłady Aktywności 
Zawodowej (Wola Rafałowska, Jarosław, Rymanów Zdrój) 
oraz 4 CIS-y (Rzeszów, Kolbuszowa, Dąbrowa, Przemyśl). 
ü 8 479 osób otrzymało wsparcie w ramach instytucji 

ekonomii społecznej

ü 55 736 osób zakończyło udział w projektach 
szkoleniowych, wtym wysoko specjalistycznych

ü 24 299 pracowników o niskich kwalifikacjach 
zakończyło udział w szkoleniach

ü 659 pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami 
procesów restrukturyzacji w  przedsiębiorstwach, 
zostało objętych działaniami szybkiego reagowania

ü 1 353 osoby zwolnione w przedsiębiorstwach 
dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi, zostało 
objętych działaniami szybkiego reagowania

ü 9 042 przedsiębiorstwa zostały objęte wsparciem 
wzakresie projektów szkoleniowych

ü 189 osób zostało objętych wsparciem w zakresie 
rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu 
spin off lub spin out

ü 256 doktorantów otrzymało stypendia naukowe
ü 558 ośrodków wychowania przedszkolnego uzyskało 

wsparcie w ramach Priorytetu
ü 17 994 dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczyło w różnych 

formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich
ü wypłacono 6 775 stypendiów uczniom szczególnie 

uzdolnionym
ü 931 szkół podstawowych zrealizowało projekty 

dotyczące indywidualizacji nauczania
ü 808 szkół (podstawowe, gimnazja i ponadgimnazjalne 

prowadzące kształcenie ogólne) zrealizowało projekty 
rozwojowe

ü 203 szkoły i placówki kształcenia zawodowego 
współpracowały z przedsiębiorstwami w  zakresie 
wdrażania programów rozwojowych

ü 12 766 uczniów w szkołach prowadzących kształcenie 
zawodowe zakończyło udział w  stażach i praktykach

ü 4 404 osoby dorosłe uczestniczyły w kształceniu 
ustawicznym

ü 567 osób dorosłych skorzystało z usług doradztwa 
edukacyjno-szkoleniowego.

Realizacja projektów w ramach komponentu regionalnego PO KL jest niezwykle ważna dla rozwoju potencjału 
intelektualnego i zawodowego mieszkańców Podkarpacia, niwelowania problemów na regionalnym rynku pracy 
orazwspierania przedsiębiorstw i ich kadr.

Renata Przywara

Zatem poniżej przedstawione zostały jedynie niektóre efekty dofinansowania projektów realizowanych w ramach 
poszczególnych Priorytetów:

Wybrane efekty wdrażania PO KL na Podkarpaciu

Realizacja Programu to przede wszystkim wsparcie kierowane bezpośrednio do mieszkańców województwa, w tym 
znajdujących się wszczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Wsparcie realizowane jest na rzecz obszaru edukacji 
odprzedszkolnej poczynając na edukacji osób dorosłych kończąc. Pomoc udzielana jest przedsiębiorstwom przechodzącym 
procesy zmian i restrukturyzacji oraz pracownikom zagrożonym zwolnieniami, wsparcie udzielane jest także na rzecz 
pracowników w zakresie ich specjalizacji, uzupełniania kwalifikacji zawodowych pod potrzeby zmian technologicznych 
dokonywanych w przedsiębiorstwach. Wielokierunkowe formy pomocy adresowane są również do osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych i bezrobotnych. Jednym zwymiernych efektów realizacji 
projektów współfinansowanych z EFS są rezultaty, jakie osiągnięte zostały w wyniku udzielonego wsparcia. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że niektóre efekty związane z dokonanymi - dzięki wsparciu z PO KL - zmianami w postawach osób, ich 
kwalifikacjach i umiejętnościach nie zawsze da się „zmierzyć’. 
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SPOTKANIE REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ
W dniu 12 marca odbyło się XII posiedzenie Regionalnej Sieci 
Tematycznej w posiedzeniu uczestniczyli członkowie Regionalnej 
Sieci Tematycznej oraz zaproszeni goście. Głównym punktem 
spotkania było przedstawienie produktu 
finalnego projektu innowacyjnego 
pt.„PIMIGACZ” oraz podjęcie uchwały 
nt. pozytywnej walidacji produktu 
finalnego projektu innowacyjnego 
pt.„PIMIGACZ”.  

Projekt realizowany był w ramach Priorytetu VII Promocja 
integracji społecznej. Jego celem było stworzenie materiałów 
szkoleniowych wspierających nauczanie i samodzielną edukację 
osób niesłyszących w zakresie obejmującym teorię kursu prawa 
jazdy. W ramach projektu powstał PAKIET MIGACZ czyli 
opracowany w Polskim Języku Migowym, multimedialny zestaw 
edukacyjny złożony z następujących elementów:

ü słownika pojęć abstrakcyjnych z zakresu prawa jazdy,

ü kodeksu drogowego,

ü podręcznika i zestawu ćwiczeń przygotowujących 
doegzaminu wraz z interpretacją znaków drogowych,

ü kursu pierwszej pomocy,

ü testów,

ü instrukcji dla użytkowników.

Produkt był testowany z udziałem 45 osób niesłyszących i trzech 
szkół jazdy w województwie podkarpackim.

Projekt przeszedł do fazy upowszechniania i wdrażania rozwiązań 
projektu do głównego nurtu polityki. Efektem działań projektu 
MIGACZ jest zmiana przepisów związanych z egzaminowaniem 
osób niesłyszących. Zgodnie z informacją Pani Beaty 
Lewandowskiej – eksperta projektu w zakresie prawa jazdy, we 
wszystkich ośrodkach egzaminowania wprowadzone zostaną 
testy w  języku migowym i docelowo będą składały się z 12 tysięcy 
pytań. 

Obecnie wszystkie osoby niesłyszące a także pracownicy instytucji 
i organizacji wspierających osoby niesłyszące mogą bezpłatnie 
pobrać Pakiet MIGACZ. Szczegóły dostępne są na stronie projektu 
www.migacz.net

Spotkanie RST było 
jednocześnie 
o k a z j ą  d o  
podsumowania 
pracy Sieci, która w 
ciągu 5 lat swojej 
działalności podjęła 
31 uchwał, 
opiniowała 
strategie wdrażania 
7projektów (jeden 
z projektów został 
decyzją WUP 
ostatecznie 
odrzucony) oraz przeprowadziła walidację produktów finalnych 
6projektów, które uzyskały akceptację strategii wdrażania.

Na XII posiedzeniu przedstawiciele beneficjentów realizujących 
projekty innowacyjne podsumowali realizację projektów. Dzięki 
projektom innowacyjnym z nowych rozwiązań skorzystali nie tylko 
uczestnicy projektów, ale także skorzystać mogą wszyscy ci, którzy 
zostaną objęci wypracowaną formą pomocy w wyniku 
upowszechnienia się produktów poszczególnych projektów.

Za wieloletnią pracę członkom Sieci podziękowania złożyli 
Zastępca Przewodniczącej Pani Ewa Tabisz i Pan Mateusz Kutrzeba 
Wicedyrektor WUP ds. Rynku Pracy. W szczególności podkreślili, iż 
każdy z członków miał realny wpływ na upowszechnianie efektów 
projektów w swoich środowiskach, a zaangażowanie w pracę Sieci 
przyczyniło się do skutecznego i trafnego wykorzystania środków 
finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007-2013 w województwie podkarpackim. Członkom RST zostały 
wręczone listy gratulacyjne.

Podsumowując przykład działań w zakresie projektów 
innowacyjnych i RST pokazuje, że każdy problem można 
rozwiązać - wystarczy tylko bardzo chcieć. A wsparcie w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pomogło tylko 
temarzenia spełnić.

Anna Bajda 
Joanna Chrobak
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Justyna Gamoń-Wesołowska jest absolwentką 
Krakowskich Szkół Artystycznych o specjalności – Artystyczne 
Projektowanie Ubioru oraz Policealnego Studium Projektantów 
Mody w Kielcach na kierunku Projektowanie Ubioru. Uznanie 
zdobyła dzięki swej nowatorskiej kolekcji „Cyklista – moda na 
stylowe rowery”, która prezentowana była między innymi podczas 
prestiżowych wydarzeń modowych: Warsaw Fashion Street, 
Międzynarodowe Targi Poznańskie, Kraków Fashion Avans, 
Offashion Kielce. Jej kolekcja użyczana była na potrzeby 
telewizyjnych programów oraz show jak: „Kawa czy herbata”,        
„X-factor”. Ponadto stworzyła niezwykle kobiecą kolekcję sukienek 

ispódnic dla „Pięknografii”. Młoda 
artystka współpracuje z agencjami 
modelingowymi, a swe 
doświadczenie zdobywała między 
innymi pracując na stanowisku 
visual mechardising  w firmach 
ESPRIT oraz United Colours of 
Benetton

Justyna Gamoń-Wesołowska odpowiadała także za 
stylizację do wielu przedsięwzięć modowych na terenie kraju, ale 
też regionu, który wsposób szczególny sobie ukochała. – Tu się 
urodziłam i to jest moje miejsce na ziemi. Dlatego postanowiłam, że 
będę tworzyć i pracować w swoich rodzinnych stronach. 
Chciałabym, aby mieszkańcy takich regionów jak mój nie byli 
pozbawieni możliwości jakie dają wielkie aglomeracje. Kobieta czy 
mężczyzna mają prawo wyglądać dobrze i czuć się wyjątkowo, bez 
względu na to czy mieszkają wdużej czy w małej miejscowości – 
podkreśla Justyna Gamoń-Wesołowska.

Spełnieniem marzeń projektantki jest własne atelier. 
To jedna z nielicznych na granicy dwóch województw – 
podkarpackiego i świętokrzyskiego pracownia designerska. Oferta 
atelier skierowana jest do każdego, kto chce dobrze wyglądać 
iprezentować się. – W szczególności mam nadzieję, że atelier skupi 
wokół siebie ludzi biznesu, administracji, polityków, 
samorządowców, a przede wszystkim tych, którzy chcą spojrzeć na 
siebie z innej perspektywy. W atelier można zamówić ubrania 
według indywidualnych projektów odpowiednio dobrane do 
sylwetki i okoliczności. – Do mojej pracowni zapraszam również 
panie, które zamierzają stanąć na ślubnym kobiercu, a także tych, 

.

którzy mają przed sobą wyjątkowe uroczystości i życzą sobie 
niepowtarzalnych kreacji – mówi Justyna Gamoń-Wesołowska.

Utworzenie własnej pracowni nie byłoby możliwe gdyby 
nie wsparcie otrzymane  z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
To dzięki uzyskanej dotacji na działalność gospodarczą Justyna 
Gamoń-Wesołowska otrzymała możliwość spełnienia swoich 
marzeń, a tym samym wykreowania własnej przyszłości 
zawodowej.

INFO O PROJEKCIE

Projekt pt. ,,Własna firma zamiast bezrobocia” realizowany jest 
przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 
na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-
POKL.06.02.00-18-030/13-00 z dnia 28.11.2013 r. podpisanej 
zWojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI „Rynek pracy 
otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i samozatrudnienia”.

Okres realizacji projektu: 01.01.2014 – 30.06.2015

Obszar realizacji projektu: Miasto Tarnobrzeg oraz powiaty: 
tarnobrzeski iniżański

Cel główny projektu: zwiększenie do 30.06.2015 aktywności 
zawodowej 34 z 40 osób bezrobotnych (14 kobiet i 20 mężczyzn) 
w wieku poniżej 30 lat lub powyżej 50 lat zarejestrowanych 
wPowiatowych Urzędach Pracy w Nisku lub w Tarnobrzegu.

Kwota dotacji: 40  000

Monika Zając
foto: Mariusz Dyszlewski 

ATELIER „GAMON”

Mieszkanka gminy Gorzyce, Justyna Gamoń-Wesołowska, 
utalentowana projektantkai dekoratorka postanowiła spełnić 
swoje marzenia iotworzyła własne atelier. Pomogły jej w tym 
Fundusze Europejskie, a konkretnie dotacja na prowadzenie 
własnej działalności gospodarczej.
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KWIETNIOWE TARGI PRACY W WOJ. PODKARPACKIM
W tegorocznej edycji wspieranych przez Wojewódzki 

Urząd Pracy w Rzeszowie – Akademickich Targów Pracy wzięło 
udział niemal 70 wystawców, reprezentujących podkarpackie firmy 
i instytucje oferujące współpracę młodym ludziom. Przedsięwzięcie 
zorganizowane 15 kwietnia 2015 roku przez Biuro Karier 
Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Dział Informacji Karier i Promocji 
Politechniki Rzeszowskiej po raz kolejny było okazją do zapoznania 
przyszłych absolwentów uczelni wyższych z najbardziej trafnymi 
wyborami w zakresie kreowania ich kariery zawodowej. Bazę 
udzielanych informacji stanowiły efekty wdrażania komponentu 
regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. 
Zainteresowanie studentów podjęciem stażu i innymi formami 
wsparcia ze środków unijnych po studiach sprawiło, że stoisko 
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w  Rzeszowie cieszyło się na targach 
dużym powodzeniem. Dodatkowo, doradcy Centrum Informacji 
iPlanowania Kariery WUP przeprowadzili dla chętnych szkolenie 
dotyczące Autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. 
Pracowników urzędu na targach wspierali członkowie 
Młodzieżowej Rady Rynku Pracy, którzy popularyzowali wiedzę 
o stażach dystrybucją ulotki Twoje Vademecum Stażysty, 
stanowiącej kompendium wiedzy o tej formie aktywizacji.

Dodatkowo, pracownicy WUP w Rzeszowie uczestniczyli 
wtargach pracy organizowanych przez powiatowe urzędy pracy ze 

Stalowej Woli, Łańcuta, Tarnobrzega i Leżajska, które miały 
miejsce 17, 22 i 23 kwietnia. W programie wydarzeń znajdowały 
się porady doradców zawodowych EURES, zapoznanie z nowymi 
usługami i instrumentami rynku pracy, rezultaty wsparcia 
udzielonego w  ramach PO KL w poszczególnych częściach 
Podkarpacia oraz informacje dotyczące rozwiązań dotyczących 
programów perspektywy finansowej UE 2014-2020 w kontekście 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Damian Chaber

Pracownicy WUP i członkowie Młodzieżowej Rady Rynku Pracy na 
Akademickich Targach Pracy w Rzeszowie. Fot. Archiwum WUP w Rzeszowie

W Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku 
powstały jedne z najnowocześniejszych w Polsce pracowni 
Odnawialnych Źródeł Energii przystosowanych do realizacji 
podstawy programowej na kierunku Technik Urządzeń i Systemów 
Energetyki Odnawialnej w szkołach ponadgimnazjalnych. 
Adaptacja i wyposażenie dwóch pracowni zostało zrealizowane 
wramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 
wsparcie dla szkolnictwa zawodowego w województwie 
podkarpackim w projekcie „Podkarpacie stawia na zawodowców”. 

Pracownia ,,Odnawialnych Źródeł Energii” stanowi integralną część 
całego kompleksu Odnawialnych Źródeł Energii jaki powstał 
wZespole Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku. Pracownia 
połączona jest funkcjonalnie z platformą pozyskiwania energii 
umieszczonej na dachu budynku szkoły. Druga pracownia znajduje 
się w podpiwniczeniach budynku szkoły ,,Pracownia montażu 
ikonserwacji urządzeń systemów energetyki odnawialnej” stanowi 
integralną część przeznaczoną do zajęć praktycznych.

Oficjalne otwarcie i przekazanie do użytkowania obydwu pracowni 
odbyło się 20 lutego 2015 r. W uroczystościach wzięli udział m.in. 
starosta powiatu leskiego Pan Andrzej Olesiuk, dyrektorka 
Departamentu Rolnictwa Geodezji i Gospodarki Mieniem 
Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego Pani Zofia Kochan, 
kierownik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu i Turystyki 
Pani Agata Piszko, skarbnik powiatu leskiego Pan Stanisław Hutek, 
sekretarz powiatu leskiego Pan Czesław Gawłowski oraz członkowie 
Zarządu Powiatu Pan Marian Feresztyn oraz Pan Adam 
Milczanowski.

Z tej okazji uczniowie i uczennice kierunku gastronomicznego 
przygotowali dla zaproszonych gości poczęstunek, prezentując przy 
tym swoje umiejętności oraz możliwości zakupionego w 2014 r. 
w ramach projektu sprzętu do nowoczesnej pracowni żywienia 
iusług gastronomicznych. 

Nowoczesne pracownie Odnawialnych Źródeł Energii 
w Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej 
pozwolą uczniom i uczennicom leskiej szkoły na zdobycie 
zarówno wykształcenia, jak i praktycznych umiejętności 
na kierunku, który jest jednym z przyszłościowych w kraju 
izagranicą. 

Koszt adaptacji obu pracowni oraz montażu platformy 
Odnawialnych Źródeł Energii wyniósł 109  817,00 zł, pozostałe 
koszty związane z wyposażeniem i zakupem sprzętu wyniosły 
228705,09 zł. Kwota jaka pozyskała szkoła na utworzenie nowego 
kierunku Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki 
Odnawialnej oraz adaptacje i doposażenie bazy dydaktycznej 
wraz z kursami zawodowymi i wyjazdami branżowymi na ten 
kierunek wyniosła 771 590,00 zł.

Tomasz Matuszewski

PRACOWNIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W ZESPOLE SZKÓŁ 
TECHNICZNYCH I ARTYSTYCZNYCH W LESKU

Fot. Archiwum Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku
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DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA PODKARPACIU
7-10 MAJA 2015 ROKU

Jest to największa, cykliczna akcja propagująca w całym kraju wiedzę 
oprojektach, które uzyskały dofinansowanie ze środków unijnych.

Tegoroczna edycja przedsięwzięcia w województwie podkarpackim 
obfitowała w rozwój wiedzy pozwalającej u progu nowej perspektywy finansowej 
efektywnie wykorzystywać środki unijne oraz atrakcje turystyczno-kulturalne 
adresowane do całych rodzin w miejscach, do których zwiększenia walorów i oferty 
przyczyniły się dobrze wydatkowane fundusze europejskie. Organizatorzy każdego 
z wydarzeń zadbali o atrakcje, z których nie można skorzystać podczas 
standardowego funkcjonowania własnych placówek, co po raz kolejny przełożyło się 
na duże zainteresowanie zaproponowanymi formami spędzenia czasu wolnego 
wtowarzystwie funduszy unijnych. Dni Otwarte Funduszy Europejskich przybliżyły 
mieszkańcom Podkarpacia wiedzę nie tylko na temat największych zrealizowanych 
projektów, ale również o takich, które zmieniły miejsca ich najbliższego otoczenia 
stając się nieodłączną częścią codziennego życia regionu. 

Damian Chaber

Bezpłatne szkolenie dla osób planujących założenie własnej działalności 
gospodarczej w  Rzeszowie, rekonstrukcje walk rycerskich i zapoznanie 
ztwórczością Zdzisława Beksińskiego na Zamku w Sanoku, przejazd szynobusem 
itematyczne miasteczka w Kresowej Osadzie wBaszni Dolnej oraz wystawa 
wielkoformatowa w łańcuckiej Oranżerii – były wydarzeniami, które towarzyszyły 
promocji funduszy unijnych współorganizowanej w ramach Dni Otwartych 
Funduszy Europejskich 7-10 maja 2015 roku przez Wojewódzki Urząd Pracy 
wRzeszowie. 



Biuletyn jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Druk: Zakład Wielobranżowy Drukarnia Multicolor, e-mail: biuro@multicolordrukarnia.pl,  tel: 16 623 03 97, kom. 516 055 622  

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

 


