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ź Podsumowanie projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”
ź Inauguracja PO WER 2014-2020 w województwie podkarpackim
ź Podkomitet Monitorujący PO KL

„TERAZ KOBIETY!” W RAMACH PROJEKTU WSPÓŁPRACY
PONADNARODOWEJ
Projekt PWP „Ważne sprawy mamy” był realizowany
w okresie 1 stycznia 2014 r. – 31 maja 2015 r. przez firmę
ECORYS Polska Sp. z o.o. wraz ze Stworzyszeniem „Teraz
Kobiety!” oraz partnerem zagranicznym – Cooperativa
sociale San Saturnino onlus. Projekt odpowiadał na
p ro b l e my s a m o t nyc h , b ez ro b o t nyc h m ate k
z województwa podkarpackiego, których sytuacja
życiowa wpływała negatywnie nie tylko na ich sytuację
społeczno – zawodową, ale i ich dzieci.
Wsparcie w projekcie zakładało przyjęcie modelu
włoskiego, który w sposób kompleksowy aktywizuje
samotne, bezrobotne matki. Głównym celem projektu było
więc zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej
samotnie wychowujących matek z województwa
podkarpackiego przy wykorzystaniu narzędzi, metod
i dobrych praktyk zaadaptowanych od partnera
zagranicznego. Wsparcie było przygotowane w taki sposób,
by niwelować bariery związane z niewystarczającymi
kwalifikacjami zawodowymi, mniejszym doświadczeniem
czy długą nieobecnością na rynku pracy. W ramach projektu
utworzono Klub Samodzielnej Mamy – pierwsze
w województwie podkarpackim miejsce dedykowane dla
bezrobotnych matek. W klubie odbywały się nie tylko
wszystkie zajęcia oferowane uczestniczkom projektu – stał
s i ę o n m i e j s c e m ws p ó l nyc h s p o t ka ń i wa l k ą
z osamotnieniem, poczuciem bezradności wobec sytuacji
życiowej czy zrezygnowania. Uczestniczki projektu zmagały
się bowiem nie tylko z barierami związanymi z ponownym
wejściem na rynek pracy, ale i barierami wewnętrznymi
takimi jak niska samoocena, brak poczucia bezpieczeństwa,
osamotnienie czy wykluczenie. Udział w Samopomocowych
Grupach Wsparciach umożliwił im otwarcie się i wspólne
rozwiązywanie problemów. Zaoferowane w projekcie
wsparcie wpłynęło więc nie tylko na podwyższenie
samodzielności i dojarzałości zawodowej, ale przede
wszystkim na postawy społeczne matek i ponowną
socjalizację oraz wejście do środowiska lokalnego.
Klub Samodzielnej Mamy funkcjonuje pod patronatem
Stowarzyszenia „Teraz Kobiety!” i jest do dyspozycji
uczestniczek, które już podczas realizacji projektu
przygotowywane zostały do jego samodzielnego
prowadzenia i rozwijania działalności.
W ramach współpracy międzynarodowej – w czerwcu
br. Lider Projektu – firma ECORYS Polska Sp. z o. o.
zorganizowała w Rzeszowie Seminarium upowszechniające
rezultaty współpracy międzynarodowej. Celem i tematem
spotkania było zaprezentowanie narzędzi i metod
aktywizacji zawodowej i społecznej matek samotnie
wychowujących dzieci zaadaptowanych od partnera
zagranicznego, upowszechnienie dobrych praktyk oraz
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doświadczeń wypracowanych w ramach współpracy
międzynarodowej, jak również podsumowanie rezulatów
realizacji projektu wśród zaproszonych gości - specjalistów
z instytucji i organizacji z województwa podkarpackiego,
którzy na co dzień realizują zadania z zakresu aktywizacji
społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, w szczególności na rzecz samotnych matek
z województwa podkarpackiego.
Firma ECORYS Polska Sp. z o.o. ma nadzieję, że dzięki tego
typu projektom zaadaptowane metody i narzędzia będą
mogły być wykorzystywane i upowszechniane przez
podmioty i instytucje działające na rzecz aktywizacji
społeczno-zawodowej, a każdy podmiot czy instytucja
będzie mogła przyczyniać się do poprawy sytuacji
samotnych matek i osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym nie tylko w województwie podkarpackim, ale w przyszłości - również w innych województwach naszego
kraju.
Projekt PWP „Ważne sprawy mamy” był współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII. Promocja
integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie
wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej,
Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Emilia Kamińska
Kierownik Projektu
PWP „Ważne sprawy mamy”

Szanowni Państwo,
letnie upały mamy już za sobą. Jak już pisałem w poprzednim numerze
naszego biuletynu, był to okres dość pracowity, niezbyt wiele mający wspólnego
z wakacjami. Tuż przed nimi, mówiąc młodzieżowym językiem – „odpaliliśmy"
PO WER, czyli nowy europejski program Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój. „Odpalenie" oznacza, że ponad 157 milionów euro zostanie wydanych na
wsparcie bezrobotnej młodzieży Podkarpacia. PO WER to nowe rozwiązanie
finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych. Przeznaczone zostaną dla młodzieży niepracującej, nieuczestniczącej
w kształceniu i szkoleniu, między innymi na płatne staże czy dotacje pozwalające
założyć własną działalność gospodarczą. Jestem przekonany, że środki te pozwolą
młodym ludziom odnaleźć się na lokalnym rynku pracy. Według naszych obliczeń na
wsparcie w ramach tego programu może liczyć około 60 tysięcy osób. Środki na
wsparcie w ramach projektów pozakonkursowych już wydają powiatowe urzędy
pracy. W sierpniu ogłosiliśmy pierwszy konkurs. Oznacza to, że nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020, zadebiutowała również w trybie
konkursowym.
Powoli żegnamy się za to z innym unijnym programem – Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki. W tym miejscu musimy się
pochwalić. W ramach PO KL Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie realizując „Podkarpacie stawia na zawodowców" – projekt systemowy
Samorządu Województwa Podkarpackiego w ciągu trzech i pół roku znacząco wsparł podkarpackich uczniów i szkoły zawodowe. Na łamach tego
biuletynu wielokrotnie opisywaliśmy poszczególne etapy jego realizacji. Teraz przyszła pora na podsumowanie całości. A wypada ono naprawdę
imponująco. Program Operacyjny Kapitał Ludzki pozwolił wielu mieszkańcom naszego regionu spełnić swoje zawodowe marzenia, był też okazją
do uruchomienia ciekawych projektów, które bez unijnego wsparcia nie byłyby możliwe. Tak było w przypadku dwóch projektów - „Dać szansę"zrealizowanym w Gorzycach i „Ważne sprawy mamy" - zwiększającego aktywność społeczno-zawodową matek samotnie
wychowujących dzieci.
W tym ostatnim przypadku udało się wykorzystać doświadczenia włoskiego partnera.
Życząc miłej lektury, mam nadzieję, że któreś z opisywanych tu przedsięwzięć okaże się dla Państwa inspiracją lub skłoni
do przemyśleń.
Tomasz Czop
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie
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PONAD 157 MILIONÓW EURO NA WSPARCIE BEZROBOTNEJ MŁODZIEŻY PODKARPACIA
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020 (PO WER) to nowe rozwiązanie
finansowane z Europejskiego Funduszu
Społecznego i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych, którego środki mają zostać
przeznaczone dla młodzieży (niepracującej,
nieuczestniczącej w kształceniu i szkoleniu) na
płatne staże, dotacje pozwalające założyć własną
działalność gospodarczą, szkolenia zwiększające
kompetencje zawodowe czy bony związane
z podjęciem pracy.
PO WER jest naturalnym spadkobiercą oraz
kontynuatorem działań realizowanych na rzecz
bezrobotnych, młodych mieszkańców Podkarpacia
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 20072013. Środki Programu są już w dyspozycji wszystkich
21 powiatowych urzędów pracy w województwie.
Konkursowy tryb naboru projektów w ramach PO WER oraz
ogólnie perspektywy finansowej 2014-2020, zadebiutował
w regionie 6 sierpnia. O dofinansowanie projektów ubiegać
się będą mogły m.in. agencje zatrudnienia, instytucje
szkoleniowe oraz instytucje dialogu społecznego, w tym
organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się
promocją zatrudnienia, łagodzeniem skutków bezrobocia
i aktywizacją zawodową.

Tomasz Czop - dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Rzeszowie jest przekonany, że imponujące fundusze,
które trafią do województwa podkarpackiego, będą bardzo
ważnym czynnikiem rozwoju regionu, pozwalającym jego
młodym mieszkańcom skutecznie odnaleźć się na rodzimym
rynku pracy. „PO WER celuje idealnie w jeden
z największych problemów Podkarpacia.
olanta Płonka,
Jest skierowany do młodzieży, która
WUP w Rzeszowie
w związku z nieadekwatnymi dla nich
ofertami zatrudnienia, wymagającymi
wykazania bogatego doświadczenia, nie
może sprawnie rozpocząć kariery
zawodowej na terenie województwa.
Kompleksowe wsparcie udzielane
osobom młodym w ramach PO WER
niewątpliwie ułatwi im odnalezienie
swojego miejsca stabilnej i rozwojowej
pracy. Program jest adresowany również
do młodych osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo, ulegnie skróceniu do czterech miesięcy, czas
przedstawienia wysokiej jakości oferty młodemu
bezrobotnemu po zarejestrowaniu w powiatowym
urzędzie pracy. Na uzyskanie wsparcia może liczyć nawet
60 tysięcy osób.”
Młodzi ludzie poza płatnymi stażami, dobrze znanym
aktywizującym instrumentem EFS, będą mogli liczyć na
dotację na dofinansowanie działalności gospodarczej
w wysokości do ok. 23 tys. zł, bon na podniesienie
kwalifikacji na ok. 4 tys. zł czy bon zasiedleniowy stanowiący
pomoc na podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania –
do 8 tys. zł.
Osobom niepełnosprawnym będą udostępnione wszystkie
formy określone w Programie, ponadto przewiduje się
usługi wpływające na niwelowanie barier utrudniających im
zdobycie i utrzymanie zatrudnienia m.in. doposażenie
stanowiska pracy.
„Grupą docelową projektów w ramach konkursu, który
ogłosiliśmy 6 sierpnia, będą osoby młode, w wieku 1529 lat, niepracujące, nieuczestniczące w kształceniu
i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), bierne zawodowo
niezarejestrowane w urzędach pracy. Wsparcie ma dotyczyć
określania ścieżki zawodowej, zdobywania nowych
umiejętności i kompetencji oraz doświadczenia
zawodowego wymaganego przez pracodawców.
Dodatkowo, będziemy bardzo mocno promować działania
służące zakładaniu własnych działalności gospodarczych
i niwelowaniu barier osób niepełnosprawnych w zakresie
zdobywania zatrudnienia” – zapewnia Jolanta Płonka,
Kierownik Wydziału Wdrażania PO WER WUP w Rzeszowie.
Wszystkie informacje dotyczące programu i sposobów jego
realizacji w województwie podkarpackim można znaleźć na
stronach internetowych www.power.gov.pl oraz zakładkach
dedykowanych dla Programu Wiedza Edukacja
Rozwój na stronach WUP w Rzeszowie
h t t p : / / w u p r z e s z o w. p r a c a . g o v. p l / i w w w.w u p rzeszow.pl.Znajduje się tam m.in. Roczny Plan Działania dla
programu na 2015 rok.
Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 jest Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju, a Instytucją Pośredniczącą na
poziomie regionalnym jest Wojewódzki Urząd Pracy
w Rzeszowie.
Damian Chaber

Tomasz Czop, dyrektor WUP w Rzeszowie,
otwierający konferencję inaugurującą
PO WER na Podkarpaciu
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Audytorium konferencji inaugurującej PO WER 2014-2020
w województwie podkarpackim dnia 25 czerwca 2015r.

POSIEDZENIE PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO PO KL
W dniu 1 lipca 2015 r. odbyło się XVII posiedzenie
Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny
Kapitał Ludzki Województwa Podkarpackiego (PKM).

komponentu regionalnego PO KL na podstawie
Sprawozdania okresowego z realizacji Priorytetów
komponentu regionalnego w ramach PO KL 2007 – 2013
za 2014 rok.

W spotkaniu uczestniczyło 26 osób, w tym 17 członków.
Posiedzenie prowadził przewodniczący Stanisław Kruczek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
Głównym punktem posiedzenia było przedstawienie
wyników i rekomendacji z badania ewaluacyjnego oraz
sprawozdania z wdrażania priorytetów PO KL.

Na spotkaniu członkowie PKM zapoznali się również
informacjami nt. programów operacyjnych wdrażanych
przez WUP w Rzeszowie w perspektywie finansowej 20142020, tj. Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalny Program
Operacyjny Województwa Podkarpackiego, oraz stanem
prac Regionalnej Sieci Tematycznej w województwie
podkarpackim.

Na posiedzeniu przedstawiciel Instytutu Badań i Analiz
Grupa OSB - firmy realizującej badanie ewaluacyjne
przekazał informacje na temat badania pt. „Analiza sytuacji
osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem
społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożenia
ubóstwem w województwie podkarpackim, w kontekście
doboru właściwych instrumentów wsparcia w nowej
perspektywie finansowej 2014-2020”. Badanie miało na
celu określenie skali i zakresu zjawiska zagrożenia
wykluczeniem społecznym (ubóstwem, izolacją społeczną)
w regionie, poprzez diagnozę rodzajów i przyczyn
wykluczenia społecznego. Diagnoza została
przeprowadzona w oparciu o dane zastane i badania własne
wykonawcy, w kontekście odpowiedniego doboru form
wsparcia dla osób zagrożonych w ykluczeniem
w perspektywie finansowej 2014-2020. Wykonawca
zaprezentował najważniejsze założenia badania i jego
wyniki, na podstawie, których sformułował rekomendacje.
Następnie Adam Koszela, kierownik Wydziału Obsługi
Programów Operacyjnych EFS zaprezentował sposób
wdrażania tych rekomendacji, przyjęty przez WUP. Po
prezentacji tematu członkowie PKM podjęli dyskusję na
temat badania, a następnie odbyło się głosowanie
w sprawie przyjęcia rekomendacji płynących z badania
ewaluacyjnego. Uchwała została przyjęta.

W związku z kończeniem perspektywy finansowej 20072013 i zaprzestaniem, z końcem 2014 roku funkcjonowania
Regionalnych Ośrodków EFS, wygasło członkostwo RO EFS
w pracach Podkomitetu. Ponadto na obecnym etapie
zamykania Programu Program Operacyjny Kapitał Ludzki
główne zadania PKM zostały ograniczone do kontrolowania
postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów,
określonych w ramach priorytetów, analizowania
okresowych sprawozdań z wdrażania priorytetów oraz
analizowania rezultatów realizacji priorytetów oraz wyników
ocen (ewaluacji) związanych z monitorowaniem realizacji
priorytetów.
Joanna Chrobak
Od lewej: Adam Koszela – WUP w Rzeszowie, Stanisław Kruczek – Członek Zarządu
Województwa Podkarpackiego, Tomasz Czop – Dyrektor WUP w Rzeszowie

Maciej Karasiński, wicedyrektor ds. EFS Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Rzeszowie przedstawił stan wdrażania

Posiedzenie Podkomitetu Monitorującego PO KL
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PODKARPACCY ZAWODOWCY - GALERIA ZDJĘĆ
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DLACZEGO BYŁO WARTO?
30 września 2015 r. dobiega końca realizacja
projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”
w ramach Działania 9.2 Podniesienie jakości
i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wsparcie
Europejskiego Funduszu Społecznego dla szkół
i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,
w naszym regionie realizowane głównie w trybie
systemowym – przyniosło wymierne rezultaty.
Udało się wykorzystać dostępną na realizację
Działania 9.2 PO KL alokację środków o wartości
blisko 89 mln zł w najbardziej efektywny sposób.
Przez 3 lata szkolne – od maja 2012 r. Wojewódzki
Urząd Pracy w Rzeszowie w ścisłej współpracy z 31
organami prowadzącymi wdrażał wsparcie dla szkół
o profilu zawodowym, którego celem była modernizacja
i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach
zawodowych województwa podkarpackiego. Do projektu
zaproszone były wszystkie szkoły z terenu naszego
województwa, ostatecznie wzięły w nim udział 174 szkoły,
skupione w 101 zespołach szkół. Oznacza to, że wsparciem
objęto ok. 85% szkół zawodowych funkcjonujących
w regionie. Organy prowadzące i bezpośrednio szkoły
objęte wsparciem wniosły do projektu wkład własny
w wysokości 12,91% jego wartości.
W ramach projektu realizowano wszystkie formy wsparcia
przewidziane w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL dla
Działania 9.2. W skali całego województwa w ramach
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programów rozwojowych szkół biorących udział w projekcie
założono m.in.:
ź organizację praktyk i staży zawodowych dla min. 12,7 tys.
osób,
ź objęcie dodatkowymi zajęciami i kursami zawodowymi
ponad 14 tys. uczniów/uczennic,
ź utworzenie nowych lub zmodernizowanie 280 pracowni
kształcenia zawodowego,
ź utworzenie 31 nowych kierunków nauczania w szkołach
na potrzeby rynku pracy,
ź nawiązanie współpracy 160 szkół i placówek
doskonalenia zawodowego z przedsiębiorcami,
ź opracowanie 558 programów nauczania, programów dla
zajęć dodatkowych / kursów / szkoleń / zajęć
wyrównawczych,
ź wprowadzenie nowych sposobów zarządzania
w 23 placówkach objętych projektem,
ź stworzenie w szkołach 22 firm symulacyjnych.
Wszystkie założone wskaźniki zostały osiągnięte,
a większość z nich wręcz przekroczona.
W trakcie realizacji projektu poszerzono jego założenia
o komponent współpracy ponadnarodowej i do projektu
dołączyło 6 Partnerów zagranicznych. Organy prowadzące
zaangażowane we współpracę ponadnarodową będą
upowszechniać wyniki współpracy wśród pozostałych szkół
funkcjonujących w regionie, które potencjalnie mogą
również z nich skorzystać (np. poprzez udostępnienie
wypracowanych założeń programowych).
Ze względu na charakter projektu, który pozwalał na
koordynację wdrażania programów rozwojowych
w większości szkół funkcjonujących w województwie, na

poziomie regionalnym realizowane były formy wsparcia,
które sprzyjały podnoszeniu jakości i atrakcyjności
szkolnictwa zawodowego: przygotowanie szkół do udzielania
doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów i uczennic,
kampania informacyjno-promocyjna dotycząca wyboru szkół
zawodowych jako elementu ścieżki edukacyjno-zawodowej
oraz podnoszenie kompetencji kadry szkół – w tym zwłaszcza
dyrektorów i kadry administracyjnej.
Projekt po 3 latach realizacji śmiało możemy nazwać udanym
eksperymentem. Na wysoką efektywność i jednocześnie
dopasowanie form wsparcia do potrzeb złożyło się kilka
czynników. Przede wszystkim projekt realizowany był
w atmosferze faktycznego partnerstwa pomiędzy
Wojewódzkim Urzędem Pracy a instytucjami oświatowymi.
Lider jako instytucja rynku pracy wspierał szkoły i organy
prowadzące w wykorzystaniu możliwości, jakie niósł ze sobą
dostępny fundusz i ingerował w formy wsparcia dotyczące
przygotowania młodzieży do wyjścia na rynek pracy, z drugiej
strony – założenia projektu tworzyły oddolnie szkoły na
podstawie analizy własnych potrzeb, a ich głos był szanowany
i uwzględniany na każdym etapie realizacji projektu. Formuła
projektu pozwoliła również zwracać baczną uwagę na
rozwiązania trwałe – zadaniem Lidera było nakierowanie

realizatorów projektu w poszczególnych szkołach na zmiany
systemowe, takie jak zarządzanie, poprawa jakości
nauczania, programu – elementy, które pozostają w szkole
i służą kolejnym pokoleniom uczniów i uczennic. Dodatkowo
zmiana zasad wdrażania PO KL w 2012 r. sprawiła, że projekt
stał się połączeniem wsparcia inwestycyjnego z „miękkim” –
cross-financing określony został na poziomie 24% wartości
projektu, co pozwoliło znacząco poprawić wyposażenie
szkół, które towarzyszyło zmianom w programach
nauczania. Nie do przecenienia jest również to, że projekt
był wdrażany równolegle w niemal wszystkich szkołach, co
wyrównało szanse edukacyjne i pokryło „białe plamy” na
mapie województwa.
Liczymy, że nowa perspektywa finansowa przyniesie dalsze
pomysły na rozwój szkolnictwa zawodowego w odpowiedzi
na potrzeby rynku pracy, a nawiązany kontakt pomiędzy
instytucjami w całym województwie będzie owocował
kolejnymi przedsięwzięciami i dobrą, bieżącą współpracą na
rzecz przygotowania uczniów do pracy zawodowej
w dorosłym życiu.
Małgorzata Kawalec – koordynatorka projektu

„Zawodowcy” WUP w Rzeszowie, od lewej: Małgorzata Kawalec, Małgorzata Szczyrek, Kamil Duda, Agata Kensy,
Monika Kopeć-Kontek, Rafał Barański, Barbara Maczuga, Joanna Głowacka, Danuta Fila, Krystyna Kuźniar, Elżbieta Drąg.
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DAĆ SZANSĘ – PODSUMOWALI PROJEKT
Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Adama Osetka w Gorzycach podsumowało
projekt „Dać szansę”.
Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu
ubiegłego roku. – Jego głównym celem było wyrównanie
szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych ruchowo
i intelektualnie uczących się w Szkole Podstawowej nr 1 –
podkreśla Justyna Tuderek, dyrektor gorzyckiej „Jedynki”. –
10 lat temu dostosowaliśmy naszą szkołę do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Nasza szkoła jest jedną ze szkół
w gminie, która kształci osoby z niepełnosprawnością
ruchową i intelektualną. Obecnie pracujemy z 10 dzieci, zaś
projektem objętych było 8 uczniów – wyjaśnia. Zależało
nam, aby nasze zajęcia były realizowane na najwyższym
poziomie, dlatego napisaliśmy projekt i sięgnęliśmy po
unijną dotację - opowiada dyrektor Justyna Tuderek.
Projekt realizowany był w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, jego wartość to ponad 46 tys.
zł. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w zajęciach
z gimnastyki korekcyjnej, indywidualnych zajęciach
rewalidacyjnych, logopedycznych, a także
uspołeczniających szczególnie dedykowanych uczniom
z autyzmem.
Oprócz nauki była też zabawa – uczestnicy projektu
uczestniczyli w wycieczce do Europejskiego Centrum Bajki
w Pacanowie, a także nabywali lekcje nauki pływania na
basenie. – Nieocenionym wsparciem dla naszej szkoły była
możliwość zakupu wielu nowoczesnych
i atrakcyjnych pomocy do prowadzenia zajęć
specjalistycznych – opowiada Katarzyna Piebiak,
pomysłodawczyni projektu. – Za otrzymaną dotację
kupiliśmy m.in. sprzęt komputerowy z oprogramowaniem,
klawiaturę interaktywną dostosowaną do potrzeb uczniów
niepełnosprawnych, zwłaszcza z porażeniem mózgowym.
Specjalistyczne programy komputerowe do prowadzenia
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terapii logopedycznej oraz zajęć rewalidacyjnych, sprzęt do
ćwiczeń gimnastycznych m. in. piłki, bieżnie, stepper.
Ponadto różnorodne gry i układanki dydaktyczne, książki
i karty pracy dla uczniów.
W połowie marca br. podsumowano realizację
projektu, wszyscy jego uczestnicy otrzymali nagrody
książkowe za udział w zajęciach projektowych, a także
wytrwałość w pokonywaniu swoich ograniczeń i trudności.
Książki wręczyła Lucyna Matyka, zastępca wójta Gorzyc.

Dzięki realizacji projektu „Dać Szansę” uczniowie
gorzyckiej „Jedynki” mieli możliwość rozwinięcia zdolności
komunikacyjnych, sprawności ruchowej czy umiejętności
społecznych.
Projekt współfinansowany był z Europejskiego
Funduszu Społecznego – Priorytet IX, Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich.

tekst: Monika Zając
zdjęcia: Patrycja Baska

POKAŻ CO POTRAFISZ! - PO RAZ TRZECI
Już po raz trzeci Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił
i rozstrzygnął doroczny konkurs dla uczniów i uczennic
szkół o profilu zawodowym na pracę będącą
prezentacją wiedzy, umiejętności, profesjonalizmu
i pasji osób kształcących się w najróżniejszych
zawodach w naszym województwie. Spłynęło 59 prac
– tak indywidualnych, jak i wykonanych przez uczniów
i uczennice w grupach.
Innowacyjność, estetyka wykonania, możliwość
zastosowania, funkcjonalność – to cztery kryteria, zgodnie
z którymi jury konkursu „Pokaż co potrafisz!" wyłoniło
zwycięzców spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń.
Po obradach jury wyłoniło zwycięzców tegorocznej edycji.
Wygrał Przemysław Michoń z Zespołu Szkół nr 3 im.
W. Lipińskiego i M. Beksińskiego w Sanoku, ze swoją
nowoczesną, własnoręcznie wykonaną drukarką 3D.
Miejsce drugie przypadło autorom uniwersalnego systemu
edukacyjnego wykorzystującego energię słoneczną
w składzie Adam Stróż, Bartosz Urban, Oskar Kochanowicz
i Kamil Włochowski z Zespołu Szkół Technicznych im.
E. Kwiatkowskiego w Rzeszowie. Na ostatnim stopniu
podium stanął Karol Kliszczak z Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących im. S. Banacha w Jarosławiu, który
stworzył system inteligentnego budynku. Najlepsi
"zawodowcy" zostali nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami,
takimi jak tablety, odtwarzacze multimediów oraz
gadżetami promocyjnymi.
Ze względu na bardzo dużą różnorodność
zgłoszonych prac i ich wysoki poziom merytoryczny
i artystyczny, przyznano wiele indywidualnych wyróżnień:
ź Dla Patryka Barana z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza
w Krośnie – za makietę urządzenia do szczelinowania
hydraulicznego łupków gazowych w odwiercie
horyzontalnym;
ź Dla Joanny Januszczak, Patrycji Skwary oraz Beaty
Mycek z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Nowosielcach – za „Ogród rustykalny";
ź Dla Filipa Pyrza, Patryka Pieśniarskiego oraz Wojciecha
Małysa z Zespołu Szkół im. gen. Władysława
Sikorskiego w Rudniku nad Sanem – za pracę „Żuraw
w krainie ekologii";
ź Dla Bartłomieja Zuby z Zespołu Szkół Mechanicznych
w Rzeszowie – za wyświetlacz multipleksowany typu
MATRIX;
ź Dla Martyny Hus z Zespołu Szkół nr 5 w Sanoku – za
„Witaminowy bukiet";
ź Dla Natalii Szczepańskiej z Zespołu Szkół Spożywczych
im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie – za tort
Jubileuszowy;
ź Dla Mateusza Siwuli z Zespołu Szkół nr 2 im.
Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy – za
inteligentnego robota;

ź Dla Michała Czaji z Zespołu Szkół Elektronicznych

w Rzeszowie – za kolumny głośnikowe „Natural Sound";
ź Dla Dariusza Wilka oraz Bartosza Peszka z Zespołu Szkół

ź

ź

ź

ź

nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie – za huntera –
wielozadaniowy demonstracyjny pojazd samobieżny;
Dla Klaudii Kotarby i Justyny Brożyna z Miejskiego
Zespołu Szkół nr 5 w Krośnie – za katalog nowoczesnych
ogrodzeń;
Dla Łukasza Pryjdy oraz Przemysława Pobuty z Zespołu
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana
Banacha w Jarosławiu – za aplikację internetową
„KimChcęByć";
Dla Małgorzaty Staszewskiej z Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. Jana Pawła II
w Jarosławiu – za potrawę „Kakaowa „Jubilee"
w wielkanocnej odsłonie z powiewem wiosny";
Dla Andrzeja Kociołka z Zespołu Szkół im. gen. Józefa
Kustronia w Lubaczowie – za pojazd „Buggy".

Wszyst k i e n a g ro d zo n e i w y ró ż n i o n e p ra c e s ą
u d o st ę p n i o n e n a n a s ze j st ro n i e i nte r n e to we j
http://www.przejdznazawodowstwo.pl/pokaz-co-potrafisz.
Konkurs został zorganizowany w ramach projektu
„Podkarpacie stawia na zawodowców", podnoszącego
jakość i atrakcyjność szkolnictwa zawodowego wśród
młodzieży i pracodawców.
Po raz kolejny dzięki konkursowi poznaliśmy zdolności,
drzemiące pokłady kreatywności i pasje młodzieży, która
postawiła na konkretny zawód. Dzięki m.in. projektowi
„Podkarpacie stawia na zawodowców" uczniowie i uczennice
mogą je w dalszym ciągu rozwijać w szkołach kształcących na
coraz wyższym poziomie. Konkurs „Pokaż co potrafisz to
również ogromna promocja dla szkół, które poprzez aktywną
postawę młodzieży mogą polepszyć swój wizerunek
i wyróżnić na tle pozostałych.
Małgorzata Kawalec
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Druk: Zakład Wielobranżowy Drukarnia Multicolor, e-mail: biuro@multicolordrukarnia.pl, tel: 16 623 03 97, kom. 516 055 622

POKAŻ CO POTRAFISZ – PROJEKTY LAUREATÓW KONKURSU

I miejsce – Przemysław Michoń

II miejsce – Adam Stróż, Bartosz Urban,
Oskar Kochanowicz, Kamil Włochowski

III miejsce – Karol Kaliszczak

wyróżnienie – Mateusz Siwula

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

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

