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Wykaz skrótów
ABK – Akademickie Biura Karier
ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
BP – budżet państwa
DE – Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
EFG – Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EURES – Europejskie Służby Zatrudnienia
FGŚP – Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
FP – Fundusz Pracy
GCI – Gminne Centra Informacji
JST – jednostki samorządu terytorialnego
KO – Kuratorium Oświaty
LGD – Lokalne Grupy Działania
MBP – Młodzieżowe Biura Pracy
MCIZ – Mobilne Centra Informacji Zawodowej
MCK – Młodzieżowe Centra Kariery
MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej
MPiPS – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
NGO – Organizacje Pozarządowe
ODN – Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli
OHP – Ochotnicze Hufce Pracy
OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej
PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
PPP – Punkty Pośrednictwa Pracy
PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PRZ – Powiatowe Rady Zatrudnienia
PSZ – publiczne służby zatrudnienia
PUP – Powiatowe Urzędy Pracy
ROPS – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
SWW – Samorząd Województwa Wielkopolskiego
UE – Unia Europejska
UMWW – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
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WORP – Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy
WRPO – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
WRZ – Wojewódzka Rada Zatrudnienia
WUP – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
WUW – Wielkopolski Urząd Wojewódzki
ZAZ – Zakład Aktywności Zawodowej

Ważniejsze strony internetowe do wykorzystania celem rozszerzenia informacji
o działaniach zawartych w Sprawozdaniu.
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG)

www.mrr.gov.pl, www.ec.europa.eu/social

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

www.funduszestrukturalne.gov.pl

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

www.efs.gov.pl; www.efs.wup.poznan.pl

Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES)

www.eures.praca.gov.pl

Fundusz Gwarantowanych

www.fgsp.gov.pl

Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)
Kuratorium Oświaty w Poznaniu (KO)

www.ko.poznan.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS)

www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR)

www.mrr.gov.pl

Ochotnicze Hufce Pracy (OHP)

www.ohp.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

www.mrr.gov.pl; www.efs.wup.poznan.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

www.pfron.org.pl

Niepełnosprawnych (PFRON)
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

www.rops-wielkopolska.poznan.pl

(ROPS)
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

www.umww.pl

(UMWW)
Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy (WORP)

www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO)

www.wrpo.wielkopolskie.pl

Wielkopolski Urząd Wojewódzki (WUW)

www.poznan.uw.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

www.arimr.gov.pl

(ARiMR)
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (WUP)

www.wup.poznan.pl

6

I. Wprowadzenie
Zgodnie z Uchwałą nr 157/2011 z dnia 07 stycznia 2011r. Zarząd Województwa
Wielkopolskiego powołał Regionalny Zespół ds. Opracowania Planu Działań na Rzecz
Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2011 rok, który pracował pod
przewodnictwem

Pana

Wojciecha

Jankowiaka,

Wicemarszałka

Województwa

Wielkopolskiego. Zadaniem Zespołu było opracowanie regionalnego planu działań na rzecz
zatrudnienia, którego wykonanie Zarząd Województwa Wielkopolskiego powierzył
Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu. Jednocześnie Urząd był odpowiedzialny za
przygotowanie Sprawozdania z realizacji Planu.
W 2011 roku, spośród członków Regionalnego Zespołu ds. Opracowania Planu
Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2011 rok, 12 instytucji
zgłosiło działania do realizacji, a 4 instytucje pełniły funkcje opiniotwórcze, w tym:
I. Działania do realizacji zgłosiły:
1) Departament

Edukacji

i

Nauki

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Wielkopolskiego,
2) Departament

Gospodarki

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Wielkopolskiego,
3) Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego,
4) Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego,
5) Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
6) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,
7) Wielkopolski

Oddział

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych,
8) Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP,
9) Wielkopolska Sieć Biur Karier,
10) Wielkopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa,
11) Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,
12) Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
II. Funkcje opiniotwórcze i konsultacyjne pełniły:
1) Departament Polityki

Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Wielkopolskiego,
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2) Konwent Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Wielkopolskiego,
3) Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego,
4) Wojewódzka Rada Zatrudnienia – Region Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.
W celu opracowania Sprawozdania, WUP w Poznaniu przygotował i przekazał
partnerom realizującym zadania formularz sprawozdawczy, który stanowi Załącznik do
niniejszego dokumentu.
Zaplanowane działania w ramach poszczególnych priorytetów Planu Działań na Rzecz
Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2011 rok zostały zrealizowane, za
wyjątkiem projektów zgłoszonych przez:
1) Wielkopolską Wojewódzką Komendę OHP:
a) Priorytet 1, zadanie 1.3, projekty: Jestem aktywny na rynku pracy, Młodzież OHP
poszerza swoją wiedzę, Aktywność na rynku pracy kluczem do sukcesu – nie zostały
zrealizowane, gdyż nie uzyskały dofinansowania.
Zrealizowano także dodatkowe zadania, których nie uwzględniono w Planie Działań
na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2011 rok, zgłoszone przez:
1) Wielkopolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
a) Priorytet 1, zadanie 1.2, JUNIOR - Program aktywizacji zawodowej absolwentów
niepełnosprawnych,
b) Priorytet 2, zadanie 2.1, Zadania zlecane – wejście osób niepełnosprawnych
(beneficjentów ostatecznych) na rynek pracy,
c) Priorytet 2, zadanie 2.2, Program Komputer dla Homera 2010,
d) Priorytet 4, zadanie 4.2, Program PITAGORAS,
2) Departament Edukacji i Nauki UMWW:
a) Priorytet

4,

zadanie

4.3,

projekty:

Wielkopolski

system

monitorowania

i prognozowania, eSzkoła – Moja Wielkopolska, Liderzy oświaty, Mój zawód – moja
pasja, Zajęcia pozalekcyjne – kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty,
b) Priorytet 4, zadanie 4.4, Projekt LeQuaEuro w ramach COMENIUS Regio Partnerskie
Projekty Program „Uczenie się przez całe życie” .Tytuł projektu: Polsko-niemieckie
kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach
zajęć.
3) Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu:
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a) Priorytet 2, zadanie 2.4, Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności Społecznej –
koordynacja na rzecz zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii
społecznej.
Ponadto, realizacja większości projektów zgłoszonych przez instytucje biorące udział
w Planie w 2011 roku, będzie kontynuowana w roku 2012, co wskazane zostało
w Załączniku, kolumna 7 „Zalecenia na następny rok”.
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II. Rynek pracy w Wielkopolsce w 2011 roku
Początek 2011 roku przyniósł pogorszenie sytuacji na wielkopolskim rynku pracy,
podobna sytuacja miała również miejsce w analogicznym okresie roku poprzedniego. Stopa
bezrobocia w regionie wzrastała z poziomu 9,2% w grudniu 2010 roku do 10,1% w lutym
2011 roku. Nieznaczna poprawa nastąpiła w marcu, kiedy to stopa bezrobocia wynosiła 9,9%,
a w kolejnych miesiącach odnotowywany był dalszy jej spadek, do poziomu 8,6% w okresie
od lipca do października. Wzrost tego wskaźnika nastąpił w listopadzie (8,8%), a w grudniu
2011 roku stopa bezrobocia w Wielkopolsce wyniosła 9,2%.
Status

bezrobotnego

zarejestrowanego

w

urzędach

pracy

województwa

wielkopolskiego na koniec grudnia 2011 roku posiadały 134 954 osoby, tj. o 218 osób
(0,16%) mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
W stosunku do roku poprzedniego poprawiła się sytuacja bezrobotnych osób do 25
roku życia na rynku pracy. Ich liczba w grudniu 2011 roku wynosiła 32 637 osób (24,2%),
tj. o 1 510 osób mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Zwiększyła się liczba osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (z 25 742 osób
w grudniu 2010 roku do 26 581 osób w grudniu 2011 roku) oraz długotrwale bezrobotnych
(z 54 048 do 58 282). Udział procentowy tych grup w całej populacji bezrobotnych na koniec
2011 roku wzrósł w porównaniu do roku 2010, odpowiednio o 0,7 punktu procentowego
i 3,2 punktu procentowego.
W 2011 roku pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 61 561 ofert pracy,
tj. o prawie 20% mniej niż w roku poprzednim.
W 2011 roku 127 zakładów zgłosiło zamiar zwolnienia 4 596 osób, z tego
zwolnionych zostało 3 098 osób, w 2010 roku było to odpowiednio 126 zakładów pracy
i 3 800 osób objętych zamiarem zwolnień, natomiast zwolnionych zostało 3 321 osób.
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III. Działania podjęte w 2011 r. w ramach Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia,
których celem było wsparcie osób oraz instytucji na wielkopolskim rynku pracy
Na realizację działań podjętych w obszarze regionalnego rynku pracy w 2011 roku
w ramach Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim, wydano
łącznie 984 560 149,59 zł, w tym, w ramach poszczególnych priorytetów:
Priorytet 1
Wzrost zatrudnienia i aktywności zawodowej mieszkańców: 612 458 167,94 zł,
Priorytet 2
Równy dostęp do zatrudnienia oraz promocja integracji społecznej: 110 674 465,20 zł,
Priorytet 3
Rozwój przedsiębiorstw, przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie: 62 102 428,87 zł,
Priorytet 4
Podniesienie poziomu oraz dostępności kształcenia mieszkańców: 157 938 511,35 zł,
Priorytet 5
Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: 41 386 576,23 zł.
Działania podjęte w 2011 roku:
1. Aktywizacja osób bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy województwa
wielkopolskiego – w 2011 roku aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu objęto
łącznie 21 455 osób, w tym:
 7 726 osób skorzystało z możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez
odbycie stażu u pracodawców,
 w ramach szkoleń podniesiono kwalifikacje zawodowe 4 562 osób,
 dzięki dotacjom uruchomione zostały 2 484 nowe działalności gospodarcze, a poprzez
dofinansowanie pracodawców powstało 2 280 nowych miejsc pracy,
 umożliwiono 1 172 osobom podjęcie pracy w ramach robót publicznych oraz 1 974
osobom w ramach prac społecznie użytecznych,
 1 064 osoby podjęły zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych,
 31 osób znalazło zatrudnienie w ramach przygotowania zawodowego,
 dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej pochodzące ze środków innych niż
Fundusz Pracy, otrzymały 162 osoby.
2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych do wymogów rynku pracy poprzez ukończenie
szkolenia/kursu przez osoby pracujące:
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 przeszkolenie 527 pracowników powiatowych urzędów pracy,
 podniesienie kwalifikacji kadr instytucji pomocy i integracji społecznej – 1 296 osób,
 zdobycie dodatkowych lub uzupełnienie niepełnych kwalifikacji oraz przeszkolenie
w celu podniesienia jakości kształcenia – 14 068 nauczycieli,
 uzyskanie kwalifikacji do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu 520 osób.
3. Objęcie poradnictwem zawodowym ponad 81 tys. osób.
4. Aktywizacja zawodowa i społeczna niemal 15 tys. osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
5. Objęcie działaniami na rzecz kształtowania postaw aktywnych 3 493 osób młodych ze
środowisk zagrożonych marginalizacją.
6. Uzyskanie stypendiów o charakterze pomocy socjalnej przez 635 uczniów oraz
180 słuchaczy i studentów, uzyskanie jednorazowych stypendiów naukowych przez 16
uczniów i 10 studentów.
7. Wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez:
 objęcie 61 niepełnosprawnych absolwentów aktywizacją w formie stażu,
 objęcie kształceniem ustawicznym 2 299 osób niepełnosprawnych,
 dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla 153 osób niepełnosprawnych.

12

IV. Działania zrealizowane w 2011 roku w województwie wielkopolskim - załącznik
Szczegółowy opis zrealizowanych działań
Zadanie

Uzyskane efekty
Instytucja

Nazwa
działania/programu

Rezultaty podjętych działań

1
2
3
4
Kwota wydanych środków finansowych na działania realizowane w 2011 roku (w zł): 984 560 149,59

Wydatkowane środki
Zalecenia na następny rok

Kwota
w złotych

Źródło

5

6

7

Priorytet 1. Wzrost zatrudnienia i aktywności zawodowej mieszkańców
Suma wydanych środków (w zł): 612 458 167,94
Określenie
Przygotowano
Sprawozdanie
z
wykonania
Planu
Działań
na
Rzecz
Przygotowanie raportu Sprawozdanie
1.1 Wspieranie aktywności
i koordynowanie
Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2010 rok,
z wykonania Planu Działań na Rzecz
zawodowej mieszkańców
regionalnej polityki
w którym ukazano, jak poszczególne instytucje zrealizowały
Zatrudnienia w Województwie
regionu
rynku pracy i rozwoju zaplanowane przez siebie zadania w poprzednim roku i w jaki sposób
Wielkopolskim na 2011 rok, ze
zasobów ludzkich
wpłynęły one na funkcjonowanie wielkopolskiego rynku pracy.
zrealizowanych działań, który ukaże
Raport został przyjęty przez WRZ oraz Zarząd Województwa
konieczne do wprowadzenia zmiany
Wielkopolskiego. Dostępny jest na stronie internetowej Urzędu:
dotyczące funkcjonowania rynku pracy
www.wup.poznan.pl/”Działania Rynku Pracy”
w Wielkopolsce
Dokonanie podziału
Decyzją MPiPS SWW otrzymał w 2011r. na realizację programów
132 827 100,00
FP
Dokonanie podziału środków FP na rok
środków FP pomiędzy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
*
2012 na podstawie kryteriów
samorządy powiatowe i aktywizacji zawodowej kwotę 117 196,6 tys. zł, z tego 77 377,8 tys.
przyjętych przez Sejmik
Wielkopolski
zł podzielono według kryteriów przyjętych uchwałą XLII/592/09
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2009
roku. Pozostałą kwotę w wysokości 39 818,8 tys. zł przeznaczono na
realizację Poddziałania 6.1.3 PO KL.
Prowadzono systematyczny monitoring wydatkowania środków FP
przez samorządy powiatowe na podstawie sprawozdania MPiPS-02
WUP
Dodatkowo z „rezerwy” MPiPS pozyskano środki w wysokości
Pozyskanie dodatkowych środków FP
w Poznaniu Pozyskanie
dodatkowych środków 15 981,4 tys. zł, w tym 2 178,8 tys. zł przeznaczono na aktywizację
według potrzeb samorządów
FP z rezerwy Ministra bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski
powiatowych oraz prowadzenie
Pracy i Polityki
żywiołowe, 9 188,2 tys. zł na programy specjalne, 1 527,7 tys. zł na
monitoringu wydatkowanych środków
Społecznej
program zwiększający aktywność zawodową bezrobotnych w wieku
FP przez samorządy powiatowe
45/50 plus, 2 219,4 tys. zł na programy aktywizacji zawodowej
bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami
monitorowanymi, 867,3tys. zł na programy aktywizacji zawodowej
bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami
monitorowanymi, w tym w ramach programów współfinansowanych
z wkładu finansowego Europejskiego Funduszu Dostosowania do
Globalizacji (EFG)
Działania
W ramach projektu kontynuowano współpracę z PUP w zakresie
600 950,76
EFS
Stałe monitorowanie sytuacji
podejmowane przez
pozyskiwania informacji do monitorowania sytuacji społecznospołeczno-gospodarczej w regionie
Wielkopolskie
gospodarczej w regionie. Na podstawie pozyskanych danych WORP
poprzez współpracę z PUP.
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realizuje dwa badania własne, tj.:
1. Badanie pracodawców z województwa wielkopolskiego
Pracodawcy jako kreatorzy polityki kadrowej na rynku pracy.
2. Badanie Ocena trwałości wielkopolskich firm powstałych przy
wsparciu środków z Funduszu Pracy.
WORP na podstawie pozyskanych danych wydał publikację Analizy
i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce.
Wydano publikację raportu z badania przeprowadzonego pod koniec
2010 r. Bezrobocie absolwentów wybranych zasadniczych szkół
zawodowych w województwie wielkopolskim oraz zorganizowano
seminarium podsumowujące, a wyniki badania upowszechniono.
Zrealizowano trzy badania zlecone:
1. Zagraniczna i krajowa migracja zarobkowa w województwie
wielkopolskim.
2. Potrzeby informacyjne pracodawców oraz instytucji województwa
wielkopolskiego.
3. Teraźniejszość i przyszłość budownictwa w województwie
wielkopolskim.
Raporty z przeprowadzonych badań zostały wydane w formie
publikacji, a wyniki zaprezentowano na trzech kolejnych seminariach
podsumowujących badania. Informacje nt. badań ukazały się
w „Gazecie Wyborczej”, „Monitorze Wielkopolskim” oraz audycjach
TVP (Teleskop Gospodarczy).
Raporty zostały umieszczone na stronie internetowej
www.obserwatorium.wup.poznan.pl, na której można znaleźć wiele
danych, na bieżąco aktualizowanych.
Zorganizowano konkursy dla młodzieży gimnazjalnej:
1. Nowe oblicza pracy.
2. Młodzi otwarci na Europę.
Konkursy miały na celu zainteresowanie uczniów gimnazjum
zagadnieniami związanymi z rynkiem pracy i kierunkami kształcenia,
a w rezultacie przygotowanie uczniów do wyboru dalszej drogi
edukacyjnej gwarantującej w przyszłości znalezienie zatrudnienia.
Wydano informator dla uczniów pt. Wybierz przyszłość, który
zawiera dane dotyczące aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz
wskazówki mające na celu przygotować młodzież do podjęcia
aktywności zawodowej. Wszystkie działania WORP zostały
rozpowszechnione poprzez raporty, publikacje oraz konferencje
Doradztwo zawodowe Doradcy zawodowi WUP objęli usługami w formie konsultacji
z informacją
indywidualnych 11 022 klientów, a w formie spotkań grupowych
zawodową
3 417 klientów. Zwiększano dostęp mieszkańców Wielkopolski do
usług doradczych poprzez: obsługę Punktów Informacyjno
Konsultacyjnych w systemie Zielona Linia, organizację
przedsięwzięć wykraczających poza standardowe funkcjonowanie
Urzędu- organizacja w wolnym od pracy dniu kolejnej edycji „Drzwi
Otwartych Wojewódzkiego Urzędu Pracy”
Poddziałanie 6.1.1
Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie (narastająco od
PO KL Wsparcie osób początku wdrażania PO KL do końca 2011 r.): 42 494

Kontynuacja badań własnych dot.
sytuacji na lokalnych rynkach pracy
na podstawie danych pozyskiwanych
z PUP.
Realizacja badań:
1. Uwarunkowania rozwoju
przetwórstwa przemysłowego w
Wielkopolsce.
2. Perspektywy wielkopolskiego
handlu.
3. Znaczenie sektora MŚP dla rozwoju
Wielkopolski.
4. Potencjał zatrudnieniowy obszarów
wiejskich w województwie
wielkopolskim.*
*badanie opcjonalne.
Przeprowadzenie 2 konkursów dla
uczniów szkół gimnazjalnych.
Wydanie informatora dla uczniów.
Rozpowszechnianie informacji
z zakresu rynku pracy uzyskanych
na podstawie zrealizowanych badań
i analiz, poprzez dystrybucję publikacji
oraz organizację seminariów

Obserwatorium
Rynku Pracy w
ramach Poddziałania
6.1.2 PO KL

37 929,00

FP

Świadczenie usług doradczych dla
mieszkańców regionu, rozwijanie
różnorodnych form poradnictwa
grupowego

56 004 535,68
(kwota

EFS/BP/FP

Planuje się podpisywanie kolejnych
umów z Beneficjentami a także
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pozostających bez
zatrudnienia na
regionalnym rynku
pracy
Podziałanie 6.1.3 PO
KL Poprawa
zdolności do
zatrudnienia oraz
podnoszenie poziomu
aktywności
zawodowej osób
bezrobotnych
Działanie 6.2 PO KL
Wsparcie oraz
promocja
przedsiębiorczości
i samozatrudnienia
Działanie 6.3 PO KL
Inicjatywy lokalne na
rzecz podnoszenia
poziomu aktywności
zawodowej na
obszarach wiejskich
Działanie 1.1 WRPO
Departament
Rozwój
Wdrażania
mikroprzedsiębiorstw
Programu
Działanie 6.1 WRPO
Regionalnego
Turystyka
UMWW
1.2 Aktywizacja zawodowa
młodzieży

WUP w
Poznaniu

monitoring, kontrolę i rozliczanie
projektów

obejmuje
wydatki w
ramach
Poddziałania
6.1.1 oraz
Poddziałania
6.1.3)

Liczba osób, które otrzymały środki na podjecie działalności
gospodarczej (narastająco): 694

22 239 434,42

EFS/BP

Planuje się podpisywanie kolejnych
umów z Beneficjentami a także
monitoring, kontrolę i rozliczanie
projektów

Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych
(narastająco):85

199 133,35

EFS/BP

Realizacja Działania nie będzie
kontynuowana po 1 stycznia 2012 r.

W ramach Działania 1.1 podpisano 275 umów z Beneficjentami

37 366 566,33

EFRR

W ramach Działania 6.1 podpisano 70 umów z Beneficjentami

129 894 005,28

EFRR

Aktywizacja
Przekazywano do GCI i ABK informacje na temat wielkopolskiego
zawodowa
rynku pracy w formie przygotowanych przez WUP raportów z badań
bezrobotnych
i analiz oraz Biuletynu Informacyjnego WUP w Poznaniu
i poszukujących pracy

-

-

Przygotowano raport Ocena sytuacji absolwentów szkół
województwa wielkopolskiego rocznik 2009/2010 na rynku pracy, w
którym ukazano sytuację absolwentów wielkopolskich szkół
ponadgimnazjalnych w odniesieniu do prognozowanego
zapotrzebowania pracodawców na określone grupy zawodowe,
kierunki kształcenia, których ukończenie zwiększa szanse
na znalezienie zatrudnienia oraz po ukończeniu których absolwenci
rejestrują się w PUP jako osoby bezrobotne.
Raport dostępny jest na stronie internetowej Urzędu:
www.wup.poznan.pl/„Działania Rynku Pracy”/„Opracowania
i analizy”
Doradztwo zawodowe Doradcy zawodowi WUP objęli swoimi usługami w formie
z informacją
indywidualnych konsultacji informacyjnych 978 uczniów (do 18 roku

4 323,45**

FP

-

-

Opracowanie analiz
dotyczących
absolwentów
w Wielkopolsce

Wypłacanie środków z tej kwoty
zgodnie z ich przeznaczeniem będzie
kontynuowane w 2012 roku
Wypłacanie środków z tej kwoty
zgodnie z ich przeznaczeniem będzie
kontynuowane w 2012 roku
Kontynuowanie współpracy z GCI
i ABK w celu podniesienia
świadomości pracowników tych
instytucji na temat regionalnego rynku
pracy
Przeanalizowanie danych dotyczących
absolwentów kolejnego rocznika
2010/2011 oraz przygotowanie raportu
skierowanego do organów
prowadzących placówki oświatowe,
samorządów powiatowych, KO w
Poznaniu, DE UMWW, instytucji i
osób zainteresowanych problematyką
kształcenia ponadgimnazjalnego
w Wielkopolsce
Podejmowanie działań ułatwiających
młodzieży szkolnej rozpoznawanie
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zawodową

Poddziałanie 6.1.1
PO KL Wsparcie osób
pozostających bez
zatrudnienia na
regionalnym rynku
pracy
Podziałanie 6.1.3 PO
KL Poprawa
zdolności do
zatrudnienia oraz
podnoszenie poziomu
aktywności
zawodowej osób
bezrobotnych
Działanie 6.2 PO KL
Wsparcie oraz
promocja
przedsiębiorczości
i samozatrudnienia
Działanie 6.3 PO KL
Inicjatywy lokalne na
rzecz podnoszenia
poziomu aktywności
zawodowej na
obszarach wiejskich
Wielkopolska Poradnictwo
Wojewódzka zawodowe
Komenda
świadczone przez
OHP
MCK i MCIZ oraz
pozyskiwanie ofert
pracy dla młodzieży
i pomoc w uzyskaniu
zatrudnienia poprzez
MBP i PPP

życia), w formie spotkań grupowych 270 uczniów (do 18 roku życia).
Zorganizowano 14 edycji spotkań informacyjnych o tematyce
związanej z planowaniem kariery zawodowej, określaniem
predyspozycji i zainteresowań zawodowych

potrzeb rynku pracy i planowanie
rozwoju zawodowego

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1

- 14 930 osób objęto usługą pośrednictwa pracy (w tym: 2 868 w
PPP)
- pozyskano 12 915 miejsc pracy (w tym: 2 050 w PPP)
- zorganizowano 116 giełd pracy (w tym: 40 przez PPP)
- 65 596 osób objęto poradnictwem zawodowym i informacją
zawodową –w tym:
 17 517 MCIZ
 30 145 KP
 10 989 MCK
 6 945 MCK utworzone w ramach projektu „OHP jako
realizator usług rynku pracy”
- utworzono 4 nowe jednostki OHP w ramach projektu „OHP jako
realizator usług rynku pracy” współfinansowanego przez UE (POKL
Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3). Powstały 2 PPP (w
Szamotułach i Kępnie) oraz 2 OSZ (w Jarocinie
i Wolsztynie)

148 522,70

- 46 000,00 zł
środki EFS

Kontynuacja zadań z zakresu
poradnictwa zawodowego i informacji
zawodowej dla młodzieży
- 99 372, 70 zł świadczonych przez MCIZ, MCK i KP.
Fundusz Pracy
Kontynuacja zadań z zakresu
- 3 150, 00 zł pośrednictwa pracy prowadzonego
Budżet OHP przez MBP i PPP.
Kontynuacja realizacji projektu „OHP
jako realizator usług rynku pracy”
– projekt będzie realizowany do
31.12.2013r.
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Zbieranie
i upowszechnianie
wybranych danych
z systemu informacji
oświatowej
KO
w Poznaniu

Uaktualnienie
i opublikowanie
informatora
o możliwościach
kształcenia
w szkołach
ponadgimnazjalnych
Departament Działanie 5.2 WRPO
Wdrażania
Rozwój infrastruktury
Programu
edukacyjnej, w tym
Regionalnego kształcenia
UMWW
ustawicznego kontynuacja
Ułatwianie startu
młodym rolnikom/
Program Rozwoju
Wielkopolski Obszarów Wiejskich
Oddział
Regionalny
ARiMR

Internetowe
Wielkopolska propozycje szkoleń
Sieć Biur
z zakresu
Karier
umiejętności
miękkich
JUNIOR - Program
aktywizacji
zawodowej
absolwentów
Wielkopolski niepełnosprawnych
Oddział
PFRON

1.3 Promocja oraz
wspieranie

WUP
w Poznaniu

Dane adresowe szkół i placówek umieszczone na stronie internetowej
pozwalają na szybki dostęp do informacji kontaktowych szkół.
Istnieje możliwość wejścia na stronę szkoły lub wysłania poczty email bezpośrednio z wyszukiwarki. Baza danych aktualizowana jest
zgodnie z danymi z Systemu Informacji Oświatowej po każdym
zestawieniu
Uczniowie gimnazjów i ich rodzice podejmując decyzję o wyborze
dalszego kierunku kształcenia mają możliwość uzyskania informacji
związanej z naborem do szkół. Młodzież i osoby dorosłe chętnie
korzystają z internetowej formy poszukiwania interesującego
zawodu, szkoły, kierunku kształcenia, przydatnego dla planowania
własnej kariery zawodowej. Opublikowany informator zawiera także
ogólne informacje o szkole w tym także stronę internetową
W ramach Działania 5.2 podpisano 24 umowy z Beneficjentami

W naborze przeprowadzonym w roku 2011 przyjęto 1 461 wniosków
na kwotę 109 575 000,00zł. Wydano 1 011 pozytywnych Decyzji
przyznających Premię na łączną kwotę 75 825 000,00 zł. (decyzje
wydane w roku 2011 z naborów przeprowadzonych od początku
trwania PROGRAMU). Wydane środki przeznaczone są na
stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym poprzez
ułatwienie przejmowania lub zakładania gospodarstw przez osoby
młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
Opracowano kilkanaście modułów dotyczących umiejętności
miękkich, a dalsze są w przygotowaniu. Materiał zawieszono na
stronach akademickiego portalu Youngpro

Do realizacji programu przystąpiło 10 powiatów, które wystąpiły
o dofinansowanie dla 61 absolwentów przewidzianych do odbywania
stażu, w tym 3 ze znacznym, 34 z umiarkowanym i 24 z lekkim
stopniem niepełnosprawności.
W programie uczestniczyli niepełnosprawni absolwenci, którzy:
- rozpoczęli staż u pracodawcy - 61,
- kontynuowali staż u pracodawcy - 48,
- ukończyli staż u pracodawcy - 42,
- uzyskali zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu
stażu - 33.
Liczba pracodawców uczestniczących w programie – 57
Doradztwo zawodowe Uzupełniano zbiory informacji związane z tematyką
z informacją
przedsiębiorczości. Oprócz konsultacji indywidualnych w tym
zawodową
zakresie przeprowadzono 28 edycji zajęć warsztatowych o tematyce

-

Budżet KO

Kontynuacja działań

-

Budżet KO

Kontynuacja działań

45 161 108,94

EFRR

108 100 000,00
EFFROW
(środki
75%
przelane
Środki krajowe
w roku 2011
25%
z naborów
przeprowadzonych od
początku
trwania
PROGRAMU)
-

465 780,00

-

Wypłacanie środków z tej kwoty
zgodnie z ich przeznaczeniem, będzie
kontynuowane w 2012 roku

Kontynuacja zadań związanych
obsługą wniosków złożonych w
ramach w/w działania

Opracowanie programu współpracy z
otoczeniem gospodarczym

Środki PFRON Program będzie kontynuowany w
przypadku pozyskania środków na jego
realizację i ujęcia w planie finansowym
PFRON

-

Kontynuowanie działań doradczych
ukierunkowanych na rozwój
przedsiębiorczości wśród osób
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przedsiębiorczości i
samozatrudnienia
Podziałanie 6.1.3 PO
KL Poprawa
zdolności do
zatrudnienia oraz
podnoszenie poziomu
aktywności
zawodowej osób
bezrobotnych

Działanie 6.2 PO KL
Wsparcie oraz
promocja
przedsiębiorczości
i samozatrudnienia
Poddziałanie 8.1.2
PO KL Wsparcie
procesów
adaptacyjnych
i modernizacyjnych
w regionie
Poddziałanie 8.1.3
PO KL Wzmocnienie
lokalnego partnerstwa
na rzecz
adaptacyjności
Projekt SzkoleniePraktyka –
Zatrudnienie –
Rozwój – IV edycja

Wielkopolska
Wojewódzka
Komenda
OHP

Jestem aktywny
na rynku pracy
Młodzież OHP

związanej z przedsiębiorczością. Przykładowe tematy.: „Działaj,
zostań przedsiębiorcą, „A może własna firma”, ”Przedsiębiorczość
czyli jak zaistnieć na rynku pracy”, „Dotacja unijna na własną firmę”
Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności
gospodarczej (narastająco): 8 630

szukających zatrudnienia

39 665 496,09
(wydatki
dotyczą
wszystkich
typów wsparcia
realizowanych
w ramach
projektów
systemowych
PUP w ramach
Poddziałania
6.1.3)

EFS/FP

Planuje się podpisywanie kolejnych
umów z Beneficjentami a także
monitoring, kontrolę i rozliczanie
projektów

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1

Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów
restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostaną objęci
działaniami szybkiego reagowania (narastająco od początku
wdrażania PO KL do końca 2011 r.):785

19 979 618,51

EFS/BP

Planuje się podpisywanie kolejnych
umów z Beneficjentami, a także
monitoring, kontrolę i rozliczanie
projektów

Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu
lokalnym i regionalnym (narastająco): 13

1 851 448,97

EFS/BP

Planuje się podpisywanie kolejnych
umów z Beneficjentami, a także
monitoring, kontrolę i rozliczanie
projektów

Spośród 260 zgłoszonych osób w Projekcie wzięły udział 252 osoby,
podzielone na dwie grupy wiekowe: 15-18 (110 osób) i 18-25 (150
osób). Wszyscy uczestnicy zostali objęci wparciem psychologicznym
oraz doradztwem zawodowym. Wzięli też udział w kursie
językowym. 72 osoby ukończyły kurs na prawo jazdy kat. B, z czego
egzamin zdało 25 osób.
Grupa 15-18 zrealizowała szkolenie z podstaw obsługi komputera,
mogła też korzystać z zajęć wyrównawczych, wzięła udział
w seminarium dotyczącym Unii Europejskiej połączonym
z konkursem plastycznym. W grupie 18-25 zrealizowano kurs
zawodowy, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
ECDL, praktyki zawodowe u pracodawców. Grupa miała też
możliwość skorzystania z konsultacji prawnych oraz zajęć w zakresie
przedsiębiorczości i wychowania seksualnego
Projekt nierealizowany (nie uzyskał dofinansowania)

1 551 044,00

EFS

-

-

-

-

-

-

Projekt nierealizowany (nie uzyskał dofinansowania)

Kontynuacja projektu w kolejnej edycji
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Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW

Departament
Gospodarki
UMWW

poszerza swoją
wiedzę
Aktywność na rynku
pracy kluczem do
sukcesu
Działanie 1.5 WRPO
Promocja regionalnej
gospodarki

Projekt nierealizowany (nie uzyskał dofinansowania)

Przybliżenie Wielkopolski potencjalnym inwestorom, zarówno
krajowym, jak i zagranicznym, w celu wypromowania regionalnej
gospodarki. Wzrost międzynarodowej aktywności przedsiębiorców
regionalnych. Wypromowanie zarówno potencjału inwestycyjnego,
jak i gospodarki województwa. Wzrost atrakcyjności Wielkopolski
oraz zapewnienie w regionie ciągłego wzrostu gospodarczego, wzrost
konkurencyjności regionu przez wzrost konkurencyjności firm
WRPO na lata 2007- Zrealizowane działania:
2013, Priorytet I
- działania mające na celu rozwój przedsiębiorczości i
Konkurencyjność
internacjonalizację przedsiębiorstw, w szczególności organizacja
przedsiębiorstw,
spotkań biznesowych z zagranicznymi przedsiębiorcami podczas
Działanie 1.5
organizowanych misji i targów zagranicznych (w 2011 r. udział w
Promocja regionalnej Targach IT CeBIT w Hanowerze, Targach meblowych w Mediolanie
gospodarki.
oraz Targach Lotniczych PARIS AIR SHOW w Paryżu ; organizacja
Projekt kluczowy
misji gospodarczych do Brazylii, Kazachstanu, Japonii, Rosji).
„Kompleksowa
- przyciąganie inwestorów do gmin i powiatów w Wielkopolsce,
promocja gospodarki szczególnie podczas targów inwestycyjnych MIPIM w Cannes oraz
i inwestycji
EXPO REAL w Monachium.
w Wielkopolsce”
- działania promocyjne, m.in. druk i rozprowadzanie prezentacji
„Invest in Great Poland”, przygotowanie folderów z terenami
inwestycyjnymi.
Działania nie przekładają się bezpośrednio na wzrost zatrudnienia,
ale w przyszłości mogą spowodować jego wzrost
Otwarty konkurs ofert Zrealizowane działania:
na realizację w formie - zlecono realizację zadań publicznych następującym organizacjom
wspierania zadań
pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust.2.3 Ustawy z dnia 24.04.2003
publicznych
r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:
Województwa
Fundacji Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości,
Wielkopolskiego
Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji,
w dziedzinie
Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej, Unii Gospodarczej Regionu
działalności
Śremskiego, Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Lesznie,
wspomagającej
Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, Stowarzyszeniu BIOREGION
rozwój gospodarczy
Wielkopolska, Fundacji Rozwoju Talentów, Stowarzyszeniu
w roku 2011
Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego w Kaliszu oraz
Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie,
- udzielono wsparcia w realizacji 16 zadań o charakterze doradczym
i szkoleniowym ogólnym lub specjalistycznym (w zakresie finansów,
księgowości i prawa gospodarczego), promocyjnym oraz
warsztatowym:
„Multimedia – postaw na rzeczywistość”, „Rynek rosyjski szansą dla
polskich eksporterów”, „Biznes i nauka – wspólny front w rozwoju
innowacji”, „Szkolenia w zakresie ICT dla rzemieślników”, „Postaw
na przedsiębiorczość”, „Księgowość w Twojej firmie”, „Szkolenia

-

-

-

12 335 252,23

EFRR

-

2 522 766,83

UE-99%
UMWW-1%

Kontynuacja działań

119 713,67

Budżet WW

Kontynuacja konkursu
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Wielkopolski
Oddział
Regionalny
ARiMR

1.4 Promocja mobilności
i aktywnych postaw na
rynku pracy

WUP
w Poznaniu

dla MŚP z zakresu prawa i finansów”, „Zarządzanie
przedsiębiorstwem oraz rozwój działalności gospodarczej w oparciu
o eksport”, „Transfer wiedzy w zakresie odnawialnych źródeł
energii”, „Interaktywna platforma współpracy podmiotów branży
biotechnologicznej i Life Science”, Studia dualne”, „Student na rynku
pracy”, „Budowanie marki Wielkopolski w biznesie”, „Podejście
LEAN w podnoszeniu konkurencyjności firm WKL”, „Kościański
Wirtualny Inkubator Przedsiębiorczości” oraz „Edukacja drogą
budowy marki regionu”
Różnicowanie
Wielkopolski OR przyjął w tegorocznym naborze 3 052 wniosków na 37 024 855,50
w kierunku
łączną kwotę 311 325 501,56 zł, natomiast zakontraktowano środki
działalności
dla 1 133 umów na kwotę 109 398 546,00 zł (umowy podpisane w
nierolniczej/ PROW
roku 2011 z naborów przeprowadzonych od początku trwania
PROGRAMU). Efektem powyższych wyników jest utworzenie
pozarolniczych źródeł dochodów, promocja zatrudnienia poza
rolnictwem na obszarach wiejskich poprzez podejmowanie lub
rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników
działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem
Różnicowanie w
Podczas przeprowadzonego naboru do Wielkopolskiego OR
1 084 793,00
kierunku działalności wpłynęło 209 wniosków na łączną kwotę 15 559 759,64 zł, z czego
nie rolniczej
zakontraktowano umową 28 z nich na 1 991 680,00 zł. Efektem
w ramach Wdrażania powyższych wyników jest utworzenie pozarolniczych źródeł
lokalnych strategii
dochodów, promocja zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach
rozwoju PROW 2007- wiejskich poprzez podejmowanie lub rozwijanie przez rolników,
2013
domowników i małżonków rolników działalności nierolniczej lub
związanej z rolnictwem
Tworzenie i rozwój
Wielkopolski OR przyjął w tegorocznym naborze 3 020 wniosków na 36 932 939,00
mikroprzesiębiorstw/ łączną kwotę 681 363 873,81 zł, natomiast zakontraktowano środki
PROW
dla 670 umów na kwotę 137 576 547,50 zł (umowy podpisane w
roku 2010 z naborów przeprowadzonych od początku trwania
PROGRAMU). Realizacja zadań przyczyniła się do wzrostu
konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwoju
przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrostu
zatrudnienia na obszarach wiejskich
Tworzenie i rozwój
Podczas przeprowadzonego naboru do OR wpłynęło 163 wniosków
483 339,50
mikroprzedsiębiorstw na łączną kwotę 19 750 775,21 zł, z czego zakontraktowano umową
w ramach Wdrażania 14 z nich na 1 198 394,00 zł. Realizacja zadań przyczyniła się do
lokalnych strategii
wzrostu konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich,
rozwoju PROW 2007- rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrostu
2013
zatrudnienia na obszarach wiejskich
Aktywizacja
zawodowa
Patrz Priorytet 1, zadanie 1.2
bezrobotnych
i poszukujących pracy
Doradztwo zawodowe Oprócz konsultacji indywidualnych ukierunkowanych na wspieranie
z informacją
aktywnych postaw na rynku pracy przeprowadzono 301 edycji
zawodową
edukacyjnych spotkań grupowych rozwijających aktywne postawy

-

EFFROW
Kontynuacja zadań związanych
75%
obsługą wniosków złożonych w
Środki krajowe ramach w/w działania
25%

EFFROW
Kontynuacja zadań związanych
75%
obsługą wniosków złożonych w
Środki krajowe ramach w/w działania
25%

EFFROW
Kontynuacja zadań związanych
75%
obsługą wniosków złożonych w
Środki krajowe ramach w/w działania
25%

EFFROW
Kontynuacja zadań związanych
75%
obsługą wniosków złożonych w
Środki krajowe ramach w/w działania
25%

-

Podejmowanie działań doradczych
rozwijających umiejętności w zakresie
aktywnego poszukiwania pracy
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Wyposażenie WUP
w Poznaniu
w informatory nt.
pracy w UE, oferty
pracy sezonowej dla
studentów,
organizacja giełd
pracy

wobec zatrudnienia.. Przykładowa tematyka zajęć: „Powrót na rynek
pracy-warsztaty dla kobiet powracających na rynek pracy po
przerwie związanej z wychowaniem dziecka”, „Szukasz pracy –
naucz się skutecznie wykorzystywać czas”, Nowa praca – nowe
wyzwania”, „Zawód, kariera, satysfakcja zawodowa”, „Aktywni i
efektywni, czyli jak wyznaczać cele”, „Dogonić pracę”, „Rozmawiaj
skutecznie”, „Autoprezentacja – znajdź w sobie mocne strony”
Wyposażono Wydział ds. Pośrednictwa Pracy w informatory na
temat warunków życia i pracy w krajach UE, które były
przekazywane klientom WUP oraz PUP.
Zorganizowano 3 projekty rekrutacyjne dla pracodawców
zagranicznych:
a) Hiszpania – Hotel Garden (24.01.2011r.)
Stanowisko: Animatorzy, Instruktorzy sportowi
Liczba przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych: 14
Liczba osób zatrudnionych: 4
b) Hiszpania – Masia Ciscar (07.02.2011 r.)
Stanowisko: Pracownik sezonowy do zbioru truskawek
Liczba przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych: 58
Liczba osób zatrudnionych: 56
c) Niemcy - Johnson Controls Fibrit GmbH & Co. KG (12.07.2011
r.)
Stanowisko: Pracownik produkcyjny
Liczba przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych: 84
Liczba osób zatrudnionych: 22
Realizowano międzynarodowe pośrednictwa pracy
Rezultaty:
Pozyskano: 323 ofert pracy ( 2957 wakatów)
Liczba osób zatrudnionych: 230
Zaktualizowano i dodrukowano publikację „Informator dla osób
poszukujących pracy”
Rezultaty:
Dodruk 1000 egz. informatora
Zorganizowano Europejskie Dni Pracy – Poznań 2011 (0406.03.2011 r.), w których uczestniczyło: 30 wystawców, w tym 3
pracodawców polskich i 7 pracodawców zagranicznych oraz 17
doradców EURES z: Niemiec, Danii, Szwecji, Norwegii, Wielkiej
Brytanii, Irlandii, Czech, Litwy, Bułgarii oraz Szwajcarii. Wszyscy
pracodawcy zaoferowali ponad 800 stanowisk pracy.
Rezultaty:
Liczba uczestników: ok. 6000 Liczba pracodawców których oferty
były prezentowane podczas targów: 10
Liczba doradców EURES z zagranicy: 17

-

MPiPS

1 280,00

Wojewódzki
Grant EURES

1 274,99

Wojewódzki
Grant EURES

-

-

-

-

2 567,00

FP

112 410,70

Wojewódzki
Grant EURES

Kontynuowanie działania, gdyż daje to
możliwość znalezienia sezonowego
zatrudnienia osobom pochodzącym z
obszarów rolniczych, a także
posiadającym odpowiednie
doświadczenie w tego rodzaju
zatrudnieniu. Ponadto organizacja
rekrutacji dla konkretnego pracodawcy
daje większe szanse na znalezienie
zatrudnienia konkretnej grupie osób
poszukujących pracy.

Kontynuowanie działania, gdyż daje
możliwość znalezienia zatrudnienia
poza granicami Polski przez
najbardziej mobilnych pracowników.

Kontynuowanie działania ze względu
na promocję europejskiego rynku
pracy, a także na dotarcie z ofertą WUP
do szerokiego grona odbiorców.
Doświadczenie pokazuje, że należy
także dużą wagę przywiązać do
konsultacji indywidualnych oraz zajęć
warsztatowych.
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Liczba prezentacji: 10
Liczba uczestników warsztatów: 57
Pracodawcy polscy przeprowadzili 444 rozmowy kwalifikacyjne
3 pracodawców polskich przedstawiło propozycje pracy 4 osobom.
Pracodawcy zagraniczni przedstawili propozycje pracy 116 osobom.
Pomoc pracodawcom w łagodzeniu skutków zwolnień grupowych –
nie zrealizowano spotkań informacyjno – doradczych ze względu na
brak zainteresowania ze strony pracodawców.

-

-

Działanie powinno być kontynuowane
w przypadku zgłoszenia się
pracodawców zainteresowanych
udzieleniem wsparcia pracownikom
zwalnianym w ramach zwolnień
grupowych.

Zorganizowano cykl warsztatów i konsultacji indywidualnych dla
osób powracających do kraju
Rezultaty:
Liczba spotkań warsztatowych i konsultacji indywidualnych: 11
Liczba uczestników: 17

-

-

Kontynuowanie działania, gdyż cieszy
się ono dużym zainteresowaniem oraz
pozytywnym odbiorem uczestników.

Uczestniczono w 3 konferencjach /seminariach/ szkoleniach
organizowanych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy.:
Wrocław (12-14.04.2011 r.), Malbork (28-30.04.2011 r.) oraz
Olsztyn (12-13.10.2011r.).

1 146,20

Wojewódzki
Grant EURES

Kontynuowanie działania ze względu
na możliwość wymiany informacji
pomiędzy uczestnikami spotkań oraz
nawiązania kontaktów z instytucjami
zewnętrznymi.

Przeprowadzono kampanię informacyjną na temat usług EURES
Rezultaty:
Przygotowanie i emisja programu telewizyjnego: „Paszport do pracy”

50 799,00

Wojewódzki
Grant EURES

Kontynuowanie działania ze względu
na możliwość zwiększenia dostępności
do informacji nt. usług EURES,
możliwości podjęcia pracy za granicą
oraz możliwych form pomocy dla osób
planujących powrót na polski rynek
pracy.

Promocja usług świadczonych w ramach EURES
Rezultaty:
Druk artykułów w prasie, w tym w prasie branżowej

11 683,47

Wojewódzki
Grant EURES

Kontynuowanie działania ze względu
na konieczność dotarcia z informacjami
o usługach EURES do jak
największego grona odbiorców.

-

-

Działanie realizowane na prośbę
niemieckich służb zatrudnienia
pomimo faktu, że od 01.05.2011 r. nie
ma potrzeby pośredniczenia
w przekazywaniu dokumentów
studentów oraz uczniów, niezbędnych
do uzyskania pozwolenia na pracę

Pośrednictwo w przekazywaniu informacji
i dokumentów studentów uczelni wyższych oraz uczniów szkół
ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół ogólnokształcących)
zainteresowanych podjęciem pracy na terenie Niemiec (we
współpracy z ABK).
Rezultaty:
Liczba przekazanych dokumentów: 11
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Poddziałanie 6.1.1
PO KL Wsparcie osób
pozostających bez
zatrudnienia na
regionalnym rynku
pracy
Działanie 6.3 PO KL
Inicjatywy lokalne na
rzecz podnoszenia
poziomu aktywności
zawodowej na
obszarach wiejskich
Poddziałanie 8.1.2
PO KL Wsparcie
procesów
adaptacyjnych
i modernizacyjnych
w regionie
Opracowanie analiz
1.
dotyczących rynku
pracy
2.

1.5 Wspieranie instytucji
i organizacji działających
na rzecz aktywizacji
zawodowej w regionie

WUP
w Poznaniu

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1

Patrz priorytet 1, zadanie 1.3

Raport: Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy
i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2010 roku.
Raport: Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa
wielkopolskiego rocznik 2009/2010 na rynku pracy.
3. Raport: Sprawozdanie z wykonania Planu Działań na Rzecz
Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2010 rok.
4. Efektywność zatrudnieniowa w Wielkopolsce w 2010 roku.
5. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach
2008-2009 w województwie wielkopolskim
6. Oblicza bezrobocia rejestrowanego w Wielkopolsce
Raporty zostały przekazane do: MPiPS, SWW, Wojewody
Wielkopolskiego, samorządów powiatowych, WRZ, PRZ, organów
prowadzących placówki oświatowe, KO w Poznaniu, DE UMWW,
parlamentarzystów, instytucji rynku pracy, PUP, OHP, ABK, GCI,
wszelkich instytucji i osób zainteresowanych problematyką rynku
pracy. Opracowania dostępne są na stronie: www.wup.poznan.pl, w
zakładce Działania rynku pracy/Opracowania i analizy.
7. Badanie pracodawców z województwa wielkopolskiego
Pracodawcy jako kreatorzy polityki kadrowej na rynku pracy.
8. Badanie Ocena trwałości wielkopolskich firm powstałych przy
wsparciu środków z Funduszu Pracy.
Na podstawie pozyskanych danych w ramach poz. 7 i 8, wydano
publikację Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce.
9. Zagraniczna i krajowa migracja zarobkowa w województwie
wielkopolskim.
10. Potrzeby informacyjne pracodawców oraz instytucji
województwa wielkopolskiego.
11. Teraźniejszość i przyszłość budownictwa w województwie
wielkopolskim.

10 116,44

FP/EFS/środki
budżetu
państwa/
środki JST

Kontynuowanie przygotowywania
stałych, corocznych raportów
dotyczących sytuacji na rynku pracy w
regionie, przeprowadzanie badań oraz
analiz w celu poszerzenia wiedzy
i świadomości na temat sytuacji na
wielkopolskim rynku pracy

2 749,05***
42 757,26***
66 414,00***
22 945,65***
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12. Raport Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za
2010 i I półrocze 2011 r.
13. Biuletyn Informacyjny WUP.
Raporty zostały przekazane do MPiPS, SWW, Wojewody
Wielkopolskiego, samorządów powiatowych, WRZ, PRZ, organów
prowadzących placówki oświatowe, KO w Poznaniu, DE UMWW,
parlamentarzystów, instytucji rynku pracy, PUP, OHP, ABK oraz
wszelkich instytucji zainteresowanych problematyką rynku pracy

26 125,20***

14. Badanie ewaluacyjne Analiza postępów wdrażania Priorytetu VI
PO KL.
15. Badanie ewaluacyjne Ocena możliwości aktywizacji zawodowej
osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego
PO KL w województwie wielkopolskim.
16. Badanie ewaluacyjne Ocena wpływu interwencji funduszy
strukturalnych UE na rozwój zasobów ludzkich na obszarach
wiejskich w Wielkopolsce.
Raporty z badań ewaluacyjnych dostępne są na stronie
www.efs.wup.poznan.pl, w zakładce Publikacje

162 027,90

17. Projekt badawczy Drogi wychodzenia z kryzysu i
rekomendowane scenariusze rozwoju Wielkopolski do 2020 roku.
18. Kapitał Ludzki w Wielkopolsce. Biuletyn Informacyjny
Komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
Prowadzono sprawozdawczość statystyczną:
• sprawozdanie o rynku pracy MPiPS-01 wraz z załącznikami,
• sprawozdanie dotyczące Funduszu Pracy MPiPS-02,
• sprawozdanie dotyczące osób niepełnosprawnych MPiPS-07,
• sprawozdanie dotyczące zatrudnienia cudzoziemców

215 000,00
79 615,44

Sprawozdawczość
statystyczna
dotycząca sytuacji na
wielkopolskim rynku
pracy
Aktywizacja
zawodowa
Patrz Priorytet 1, zadanie 1.2
bezrobotnych
i poszukujących pracy
Współpraca SWW
z organizacjami
Patrz Priorytet 2, zadanie 2.3
pozarządowymi
Wymiana informacji, Opracowano analizę poradnictwa zawodowego w urzędach pracy w
26 266,00
szkolenia
2010 r. 12 doradców zawodowych WUP uczestniczyło w szkoleniach
merytorycznych pozwalających poznać nowe metody pracy z
klientami poszukującymi zatrudnienia
Zorganizowano 1 szkolenie dla pracowników PUP oraz Oddziałów
Zamiejscowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
zajmujących się tematyką EURES:
30.05.2011 r. szkolenie pt. „Realizacja usług EURES na polskimi
europejskim rynku pracy – otwarcie nowych rynków pracy z dniem 1
maja 2011 r.”

-

FP

-

Kontynuowanie prowadzenia
sprawozdawczości statystycznej

Organizowanie szkoleń doskonalących
dla kadry pup w regionie, uczestnictwo
w szkoleniach rozwijających
kompetencje do pracy z klientami
Kontynuacja organizacji szkoleń ze
względu na fakt, iż umożliwiają one
wymianę informacji dotyczących
tematyki EURES oraz zacieśnienie
współpracy pomiędzy pracownikami
WUP w Poznaniu a pracownikami PUP
z terenu województwa
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wielkopolskiego.

Współpraca z PUP,
GCI i ABK

Zorganizowano 2 szkolenia dla pracowników Wydziału ds. Funduszy
Unii Europejskiej z zakresu tematyki EURES. (25.06.2011 r.,
26.06.2011 r.)

-

-

Kontynuacja organizacji szkoleń ze
względu na fakt, iż umożliwiają one
podniesienie poziomu wiedzy nt..
EURES wśród pracowników WUP w
Poznaniu.

Uczestniczono w charakterze prelegenta w konferencji pt. „Koniec
protekcjonizmu niemieckiego rynku pracy” zorganizowanej przez
Instytut Zachodni w Poznaniu (29.06.2011 r.) oraz spotkaniu
zorganizowanym przez Polsko-Niemieckie Koło Gospodarcze
(12.04.2011 r.)
Uczestniczono w targach pracy organizowanych przez PUP m.in.:
„VI Powiatowe Targi Edukacji i Pracy” zorganizowane przez PUP w
Szamotułach (01.04.2011 r.), „Gnieźnieńskie Powiatowe Targi Pracy
(13.04.2011r.), „Dni Europy” zorganizowane przez PUP w
Wągrowcu (03.05.2011 r.), „Gnieźnieńskie Powiatowe Targi Pracy”
zorganizowane przez PUP w Gnieźnie (04.10.2011 r.), oraz Targach
Pracy organizowanych przez PUP Śrem (21.10.2011 r.).
Rezultaty
Liczba spotkań: 5
Liczba uczestników: ok. 250

-

-

Kontynuowanie działania w przypadku
zgłoszenia się instytucji
zainteresowanych przeprowadzeniem
przez pracownika WUP prelekcji

143,20

Budżet

Uczestniczono w targach pracy organizowanych przez GCI: „V Targi
Edukacji i Pracy” w Mosinie (08.03.2011 r.).
Rezultaty
Liczba spotkań: 1
Liczba uczestników: ok. 50

-

-

j.w.

Uczestniczono w targach pracy organizowanych przez uczelnie
wyższe: „Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości” zorganizowana
przez Biuro Karier UAM (07.03.2011 r.), „VII Targi Pracy”
zorganizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
(28.03.2011 r.), „Targi Pracy” zorganizowane przez Wyższą Szkołę
Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa (06-07.04.2011 r.),
„IX Targi Pracy” zorganizowane przez Biuro Karier AWF
(01.12.2011 r.).
Rezultaty
Liczba spotkań: 4
Liczba uczestników: ok. 200

-

-

W związku z dużym zainteresowaniem,
jakim cieszą się targi pracy ze strony
studentów zasadny jest systematyczny
udział pracowników WUP w tego
rodzaju przedsięwzięciach

34,10

Budżet

Udział pracowników WUP w
kolejnych spotkaniach, w trakcie
których przekazywane są informacje o
usługach i projektach realizowanych
przez WUP w Poznaniu

Uczestniczono w charakterze prelegenta na konferencjach
organizowanych przez uczelnie wyższe m.in. konferencja pt.
„Przemiany na wielkopolskim rynku pracy” zorganizowana przez
Wielkopolską Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w
Jarocinie (13.09.2011 r.) oraz konferencja „Promoting Work – related
Imigration and Spreading Good Practices” zorganizowana przez

Kontynuowanie współpracy, gdyż
dzięki uczestnictwu w tego typu
imprezach pracownicy WUP mają
możliwość dotarcia z ofertami pracy
oraz informacjami do najbardziej
mobilnych osób.
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Centrum Badań Migracyjnych, Instytut Etnologii i Antropologii
Kulturowej UAM (04.10.2011 r.).
Rezultaty
Liczba spotkań: 2
Liczba uczestników: ok. 100
Poddziałanie 6.1.1 PO
KL Wsparcie osób
pozostających bez
Patrz priorytet 1, zadanie 1.1
zatrudnienia na
regionalnym rynku
pracy
Podziałanie 6.1.2 PO Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w
4 492 336,72
EFS/BP
Planuje się kontynuowanie realizacji
KL Wsparcie
szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z
projektów, a także monitoring, kontrolę
powiatowych
punktu widzenia regionalnego rynku pracy (narastająco od początku
i rozliczanie projektów
i wojewódzkich
wdrażania PO KL do końca 2011 r.): 347
urzędów pracy
w realizacji zadań na
rzecz aktywizacji
zawodowej osób
bezrobotnych
w regionie
Priorytet 2. Równy dostęp do zatrudnienia oraz promocja integracji społecznej
Suma wydanych środków (w zł): 110 674 465,20
Aktywizacja
2.1 Aktywizacja zawodowa
zawodowa
osób dyskryminowanych
Patrz Priorytet 1, zadanie 1.2
bezrobotnych
na rynku pracy
i poszukujących pracy
Uczestnictwo w pracach Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego
Realizowanie działań zaplanowanych
realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia – opracowano
w ramach celu Aktywizacja Zawodowa
działania w ramach celu szczegółowego programu pt.: „Aktywizacja
Osób Niepełnosprawnych
zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi”
Monitoring sytuacji
Prowadzono monitoring będący rozszerzeniem podstawy
Prowadzenie monitoringu w kolejnym
osób
statystycznej zawartej w półrocznym sprawozdaniu MPiPS-07
roku w celu uzyskania informacji o
niepełnosprawnych
sytuacji tej grupy osób oraz podjęcie
stosownych działań, aby pomóc tym
WUP
osobom na rynku pracy
w Poznaniu
Współpraca SWW
z organizacjami
Patrz Priorytet 2, zadanie 2.3
pozarządowymi
Doradztwo zawodowe Przeprowadzono konsultacje indywidualne oraz realizowano
Podejmowanie działań doradczych
z informacją
warsztaty ukierunkowane na problematykę osób pozostających w
skierowanych do grup mających
zawodową
trudnej sytuacji na rynku pracy. Przykładowe tematy: „ Komputer
szczególne trudności na rynku pracy
pomocny w poszukiwaniu pracy”, „Chcę, mogę, potrafię”,
„Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy”, „Przełamywanie
wewnętrznych barier”, „Jak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy”,
„Zajęcia psychologiczne dla osób długotrwale bezrobotnych”.
Kontynuowano współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Klubem
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Działanie 7.1 PO KL
Rozwój
i upowszechnienie
aktywnej integracj

ROPS
w Poznaniu

Integracji Społecznej. Uczestniczono w pracach Terenowej Rady do
Spraw Readaptacji Osób Skazanych
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli
udział w projektach dotyczących aktywnej integracji (narastająco od
początku wdrażania PO KL do końca 2011 r.): 10 017

37 704 860,82
(kwota
obejmuje
wydatki w
ramach
Poddziałania
7.1.1 oraz
Poddziałania
7.1.2)
25 623 547,19

EFS/BP

Planuje się podpisywanie kolejnych
umów z Beneficjentami, a także
monitoring, kontrolę i rozliczanie
projektów

EFS/BP

Planuje się podpisywanie kolejnych
umów z Beneficjentami, a także
monitoring, kontrolę i rozliczanie
projektów

12 081 313,63

EFS/BP

Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które
zakończyły udział w projekcie (narastająco): 4 726

24 832 975,01

EFS/BP

Planuje się podpisywanie kolejnych
umów z Beneficjentami, a także
monitoring, kontrolę i rozliczanie
projektów

Dofinansowanie działalności obsługowo-rehabilitacyjnej ZAZ.
Zapewnienie działalności funkcjonujących w Wielkopolsce ZAZ

9 942 124,00

Środki
PFRON

Dofinansowanie wynagrodzenia osób
niepełnosprawnych i pracowników
zatrudnionych w ZAZ

Poddziałanie 7.1.1
PO KL Rozwój
i upowszechnianie
aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy
społecznej
Poddziałanie 7.1.2
PO KL Rozwój
i upowszechnianie
aktywnej integracji
przez powiatowe
centra pomocy
rodzinie
Poddziałanie 7.2.1 PO
KL Aktywizacja
zawodowa i społeczna
osób zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
Dofinansowanie
wynagrodzenia osób
niepełnosprawnych
i pracowników
zatrudnionych w ZAZ

Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zostali objęci
kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów
(narastająco od początku wdrażania PO KL do końca 2011 r.):13 773

Dofinansowanie działalności obsługowo-rehabilitacyjnej ZAZ.
Zapewnienie działalności funkcjonujących w Wielkopolsce ZAZ

789 504,00

Środki SWW

Projekt konkursowy
Nowa jakość
aktywizacji społecznozawodowej
w wielkopolskich
ZAZ-ach
Lider: Polskie
Towarzystwo Walki
z Kalectwem Oddział
Terenowy w Koninie
Partner merytoryczny:
ROPS

Zwiększenie dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych
wykluczeniem poprzez podniesienie ich aktywności zawodowej i
społecznej oraz rozwijanie 9 ZAZ-ów w Wielkopolsce w latach
2010-2011

1 102 580,30

EFS

Większa skuteczność rehabilitacji
społeczno- zawodowej dzięki wsparciu
działalności 9 podmiotów integracji
społecznej w Wielkopolsce
- 186 uczestników projektu
Nowe usługi społeczne, inicjujące
i wspierające przechodzenie osób
niepełnosprawnych na wolny rynek
pracy poprzez
- utworzenie 9 Inkubatorów Pracy
Osób Niepełnosprawnych
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oraz
Powiat Słupecki,
Powiat
Ostrzeszowski,
Gmina Żerków,
Stowarzyszenie
Pomocy Humanitarnej
w Pile,
Gmina Mieścisko,
Gmina Koźmin
Wielkopolski,
Gmina Lisków,
Gmina Borek
Wielkopolski

w Wielkopolskich ZAZ-ach
- 76 osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym uzyskało pracę
Większa aktywność zawodowa
i społeczna osób niepełnosprawnych,
którzy poprzez szkolenia wyposażeni
w kompetencje i kwalifikacje
zawodowe osiągają lepszą pozycję na
wielkopolskim rynku pracy
- 186 uczestników objętych
doradztwem zawodowym
- 130 osób nabyło/podniosło
kwalifikacje zawodowe
- 5 000 godzin szkoleń zawodowych
- 900 godzin szkolen aktywizacji
zawodowej
Lepsza wiedza wielkopolskich
pracodawców na temat
Niepełnosprawnych w Pracy dzięki
Portalowi
- utworzenie 1 portalu pracy
- 216 profili zawodowo-ofertowych
osób niepełnosprawnych na portalu

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW

Wielkopolski
Oddział
Regionalny
ARiMR

Działanie 5.4 WRPO
Wzmocnienie
pozostałej
infrastruktury
społecznej
Renty strukturalne/
PROW

W ramach Działania 5.4 podpisano 14 umów z Beneficjentami

W 2011r. brak naboru wniosków z działania „Renty strukturalne”.
Obsługa systemowa wniosków z naboru 2010 oraz wniosków z
poprzednich kampanii z PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013.
Od uruchomienia programu PROW 2004-2006 do dnia 30-11-2011r.
z programu Renty Strukturalne w obrębie województwa
wielkopolskiego skorzystało 4880 rolników, dla których
zrealizowane zostały środki finansowe w kwocie 417 035 330,21zł.
Od uruchomienia programu PROW 2007-2013 do dnia 30-11-2011r.
z programu Renty Strukturalne w obrębie województwa
wielkopolskiego skorzystało 1943 rolników, dla których
zrealizowane zostały środki finansowe w kwocie 72 075 600,89 zł

20 781 327,17

EFRR

koperta
finansowa
przydzielona dla
województwa
wielkopolskiego
zgodnie z
założeniami
PROW 20072013

EFFROW
75%
Środki
krajowe
25%

Wzrost samodzielności i
doświadczenie osób
niepełnosprawnych poprzez
zatrudnienie
- 11 osób wyszło na rynek pracy
Wypłacanie środków z tej kwoty
zgodnie z ich przeznaczeniem, będzie
kontynuowane w 2012 roku
Dalsza obsługa wniosków RS z
kampanii w ramach PROW 2004-2006
oraz PROW 2007-2013

28

Wielkopolski
Oddział
PFRON

2.2 Wspieranie aktywnej
integracji osób
zagrożonych
wykluczeniem społecznym

Zadania zlecane –
wejście osób
niepełnosprawnych
(beneficjentów
ostatecznych) na
rynek pracy

Dofinansowanie zadań dotyczących organizowania i prowadzenia
zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych
w rynek pracy, w szczególności przez:
a) doradztwo zawodowe,
b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i
zawodowej,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i
pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego
poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych.
Wsparciem objęto 190 osób niepełnosprawnych

905 799,00

Aktywizacja
zawodowa
Patrz Priorytet 1, zadanie 1.2
bezrobotnych
i poszukujących pracy
Doradztwo zawodowe Przeprowadzenie szkolenia dla liderów klubów pracy z PUP pracy
nadającego uprawnienia w zakresie korzystania z nowego
podręcznika „Szukam pracy”, opracowanie analizy działalności
klubów pracy na terenie Wielkopolski za rok 2010 r.
Poddziałanie 7.1.1
PO KL Rozwój
WUP
i upowszechnianie
w Poznaniu
aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy
społecznej
Patrz priorytet 2, zadanie 2.1
Poddziałanie 7.1.2
PO KL Rozwój
i upowszechnianie
aktywnej integracji
przez powiatowe
centra pomocy
rodzinie
Nasza Przyszłość III
W projekcie wzięło udział 30 osób, w wieku 15-17 lat, objętych
191 221,00
dozorem kuratora lub korzystających z opieki społecznej. W grupie
znalazło się 12 kobiet i 18 mężczyzn. 24 osoby otrzymały promocję
do kolejnej klasy. U wszystkich uczestników nastąpił wzrost
kompetencji. Wzięli udział w konsultacjach psychologicznych,
zajęciach motywująco-aktywizujących, wyrównawczych,
Wielkopolska
socjoterapii. Uczestnicy byli objęci indywidualnym wsparciem
Wojewódzka
psychologa, planowaniem ścieżki zawodowej i edukacyjnej,
Komenda
badaniem zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Prowadzono
OHP
koła zainteresowań, działania kulturalno-edukacyjne. Uczestnicy
wzięli udział w obozie terapeutycznym
Kształtowanie wśród - objęcie programem 3463 osób – uczestników OHP w Wielkopolsce
150 000,00
młodzieży ze
- organizacja konkursu pod nazwą „Aktywność dobry wybór”,
środowisk
w który włączyło się 165 uczestników z 12 jednostek
zagrożonych
organizacyjnych. Konkurs polegał na opracowaniu projektu
marginalizacją postaw Inicjatywy Samorządowej. 4 jednostki zostały nagrodzone na

Środki
PFRON

Kontynuacja w przypadku przyjęcia do
realizacji zgłoszonych projektów oraz
pozyskania środków na ich realizację i
ujęcia w planie finansowym PFRON

-

Prowadzenie monitoringu działalności
Klubów Pracy w regionie, wspieranie
merytoryczne kadry

EFS

Kontynuacja projektu w kolejnej edycji

Budżet OHP

Kontynuacja działań opiekuńczo
– wychowawczych w jednostkach
organizacyjnych, funkcjonowanie
Klubu Aktywnych i Klubu
Absolwentów, organizacja
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aktywnych

szczeblu wojewódzkim: Próchnowo, Kalisz, Konin, Czarnków.
- organizacja konkursu „Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy”
w zawodach: fryzjer – 7 uczestników, kucharz – 136 uczestników,
murarz – 59 uczestników, stolarz – 31 uczestników, razem 233
uczestników z 15 jednostek organizacyjnych.
- organizacja konkursu wiedzy z BHP i prawa pracy dla wszystkich
uczestników z 20 jednostek organizacyjnych.
- działalność Klubu Aktywnych – liczba absolwentów zrzeszonych w
Klubie wynosi 380 osób,
- zaangażowanie uczestników i absolwentów OHP w działania pro
– społeczne inicjowane przez OHP: honorowe krwiodawstwo,
wolontariat (np. w Środowiskowym Domu Społecznym
w Głebockiem, Klubie Seniora, Fundacji „Centaurus” – Schronisku
Miejskim dla Zwierząt we Wrześni i Czarnkowie,
- wykonywanie przez uczestników OHP prac porządkowych na
terenie obiektów sportowych.
- porządkowanie przez uczestników OHP mogił i grobów na
cmentarzach.
- udział młodzieży w obchodach patriotycznych i uroczystościach
państwowych. Obchody rocznicowe nie ograniczają się do fizycznej
obecności naszych wychowanków podczas manifestacji, pochodów,
składania kwiatów itp. Młodzież przygotowywana jest do nich
podczas różnorodnych zajęć wychowawczych, konkursów, nauki
recytacji, opracowywania inscenizacji, malowania plansz,
sporządzania dekoracji itp. Przygotowania w tym zakresie służą
współpracy z innymi oddziałami szkół czy ośrodkami kultury

regionalnych spotkań młodzieży,
promowanie inicjatyw samorządowych
poprzez organizację konkursów,
postawy aktywne, pro – społeczne
i ukierunkowane na zainteresowanie
własnym rozwojem zawodowym

By osiągnąć jak najlepsze efekty wychowawcze, kadra pedagogiczna
WWK w roku 2011 skupiła swoje działania wokół:
- wychowania w aspekcie rozwojowym poprzez wspomaganie
młodzieży w ich rozwoju fizycznym i psychicznym;
- wychowania w aspekcie społecznym, które miało być czymś więcej
niż tylko próbą przystosowania wychowanka do warunków i
sytuacji, w jakich wypadnie mu żyć. Oczekiwano,
iż będzie on naśladować konstruktywne wzory postępowania
i przyswajać sobie system wartości i norm wysoko cenionych
w społeczeństwie;
- wychowania w aspekcie kulturowym: w wychowaniu tym - oprócz
bezpośredniego przekazywania dorobku kulturowego pokoleń dużą wagę przywiązywano do wyzwalania
u wychowanków ciekawości i zainteresowania nim, a tym
samym do samodzielnego jego poznawania; wychowania
w aspekcie religijnym, które zakłada, że człowiek wymaga
wsparcia także ze strony religii. Umożliwia ona odpowiedź na
pytania natury egzystencjalnej, pomaga w chwilach rozczarowań,
porażek i samotności
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Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW
Wielkopolski
Oddział
PFRON

Działanie 5.4 WRPO
Wzmocnienie
pozostałej
infrastruktury
społecznej
Program Komputer
dla Homera 2010

Współdziałanie
z Wojewódzką Radą
Zatrudnienia
w Poznaniu

2.3 Wspieranie wysokiej
jakości usług społecznych

WUP
w Poznaniu

Patrz priorytet 2 zadanie 2.1
W ramach programu udzielono dofinansowań dla 153 pełnoletnich,
aktywnych zawodowo lub uczących się osób niepełnosprawnych z
powodu dysfunkcji narządu wzroku i innych sprzężonych
niepełnosprawności posiadających orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
W 2011 r. WRZ odbyła 3 posiedzenia.
W ramach prac Rady podjęto 6 uchwał:
1. Uchwała nr 1/2011 WRZ z dn. 16 marca 2011r. w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Starej Łubiance, ul. Kościuszkowców 2A kierunku kształcenia
technik urządzeń i systemów energii odnawialnej.
2. Uchwała nr 2/2011 WRZ z dn. 16marca 2011r. w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Medycznym Studium Zawodowym
w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 99 kierunku kształcenia
ortoptystka.
3. Uchwała nr 3/2011 WRZ z dn. 16 marca 2011r. w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Medycznym Studium zawodowym
w Rawiczu, ul. Gen. Roweckiego6 kierunku kształcenia opiekun
osoby starszej.
4. Uchwała nr 4/2011 WRZ z dn. 14 kwietnia 2011r. w sprawie
wykazu zawodów , w których za przygotowanie zawodowe
młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja
kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i
składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu
przygotowania zawodowego
5. Uchwała nr 5/2011 WRZ z dn.14 kwietnia 2011r. w sprawie
opinii dotyczącej utworzenia w Medycznym Studium
Zawodowym w Kościanie, Pl. Paderewskiego 1 kierunków
kształcenia opiekun osoby starszej i opiekunka dziecięca.
6. Uchwała nr 6/2011 WRZ z dn.14 kwietnia 2011r. w sprawie
opinii dotyczącej utworzenia w Wielkopolskim Centrum Edukacji
Medycznej w Poznaniu, ul. Mostowa 6 kierunków kształcenia
dietetyk oraz technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

981 803,72

Środki
PFRON

1 361,67

Budżet WUP

Program będzie kontynuowany w
przypadku pozyskania środków na jego
realizację i ujęcia w planie finansowym
PFRON
Podejmowanie uchwał, opiniowanie
i przyjmowanie raportów oraz
dokumentów, według potrzeb rynku
pracy

Rada podjęła jedno stanowisko:
1. Stanowisko WRZ z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie dokonania
zmian w projekcie ustawy budżetowej na rok 2011 w części
dotyczącej planu finansowego Funduszu Pracy.
Rada zaopiniowała i przyjęła:
1. Sprawozdanie z wykonania Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia
w Województwie Wielkopolskim na 2010.
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2. Raport Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy
i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2010 roku.
3. Raport Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa
wielkopolskiego rocznik 2009/2010 na rynku pracy.

Współpraca SWW
z organizacjami
pozarządowymi

Rada omówiła informacje dot. wielkopolskiego rynku pracy
1. Informacja dotycząca podsumowania działalności WRZ
w Poznaniu w 2010 roku.
2. Informacja dotycząca wydatkowania środków Funduszu Pracy na
aktywizację bezrobotnych według samorządów powiatowych
w 2010 r. oraz kwoty przydzielone samorządom powiatowym
w oparciu o kryteria podziału środków FP na finansowanie
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych
fakultatywnych zadań w 2011 r.
3. Plany działań dla Priorytetów VI-IX na rok 2011.
4. Stan realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
5. Badanie zrealizowane w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL
„Drogi wychodzenia z kryzysu i rekomendowane scenariusze
rozwoju Wielkopolski do 2010 roku”.
6. Badanie zrealizowane przez WORP „Potrzeby informacyjne
pracodawców oraz instytucji województwa wielkopolskiego”.
7. Badanie zrealizowane przez WORP „Bezrobocie absolwentów
wybranych zasadniczych szkół zawodowych w województwie
wielkopolskim. Uwarunkowania i możliwości poprawy sytuacji”
1. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację,
w formie wspierania, zadań publicznych Województwa
Wielkopolskiego w dziedzinie promocji zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej w 2011 roku. W ramach konkursu zorganizowano
warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne na rynku pracy,
przygotowujące do skutecznego poruszania się po rynku pracy osoby
niedowidzące i niewidome. Wsparcie finansowe na realizację ww.
zadań otrzymały 3 organizacje pozarządowe z obszaru województwa
wielkopolskiego, tj.: Polski Związek Niewidomych Okręg
Wielkopolski w Poznaniu, Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka
PODAJ DALEJ w Koninie oraz Stowarzyszenie Rodziców
i Terapeutów na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „OPUS”
w Jarocinie.

60 000,00

Budżet SWW

1. Przeprowadzenie otwartego
konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w dziedzinie promocji
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
w 2012 roku. W ramach konkursu
planuje się przeprowadzenie:
a) cyklu warsztatów aktywizujących,
przygotowujących do skutecznego
poruszania się po rynku pracy osoby
niedosłyszące i niesłyszące z
orzeczeniem o stopniu
niepełnosprawności (z możliwością
wykorzystania języka migowego),
zgodnie z ustawą o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze
zm.),
b) cyklu warsztatów przygotowujących
do skutecznego poruszania się po
rynku pracy dla osób z zaburzeniami
psychicznymi z orzeczeniem o stopniu
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niepełnosprawności, zgodnie z ustawą
o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 127, poz. 721 ze zm.).

Wydział
Polityki
Społecznej
WUW

Poddziałanie 7.1.3
PO KL Podnoszenie
kwalifikacji kadr
pomocy i integracji
społecznej
Organizowanie
i finansowanie
szkoleń pracowników
PUP.
Wydawanie licencji
zawodowych
pośredników pracy
i licencji zawodowych
doradców
zawodowych I i II
stopnia dla osób
zatrudnionych
w publicznych

2. Przyznano dofinansowanie Polskiemu Stowarzyszeniu WIDOKI
w Chodzieży w ramach trybu pozakonkursowego, tzw. małych
grantów na realizację zadania publicznego obejmującego pomoc
osobom niepełnosprawnym w aktywnym poszukiwaniu pracy.

10 000,00

Budżet SWW

2. W 2012 roku WUP w Poznaniu,
z uwagi na ograniczone środki
finansowe na realizację zadań
publicznych w dziedzinie promocji
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
w bieżącym roku, nie planuje zlecania
zadań organizacjom pozarządowym
w trybie tzw. małych grantów.
Ponadto, krótki czas realizacji zadania
(do 90 dni), nie przekłada się na
efektywność wsparcia osób mających
trudności na rynku pracy.

3. Udział pracowników WUP w pracach Zespołu Konsultacyjno –
Opiniującego w sprawie współpracy SWW z organizacjami
pozarządowymi

-

-

Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej
bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku
wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie
pozaszkolnym (narastająco): 1296

4 194 898,30
****

EFS/BP

3. Kontynuacja prac Zespołu, tj.
ujednolicanie procedur postępowań
konkursowych, konsultowanie treści
ogłoszeń konkursowych na realizację
zadań publicznych, współdziałanie
przy tworzeniu rocznego programu
współpracy z organizacjami
pozarządowymi, wymiana
doświadczeń w ramach współpracy
poszczególnych departamentów z
organizacjami pozarządowymi
Planuje się podpisanie kolejnego
aneksu do umowy z ROPS a także
monitoring, kontrolę i rozliczanie
projektu

10 800,00

FP

1.Sztuka kierowania ludźmi w praktyce – 20 osób,
2. Profesjonalizm w kontakcie z klientem ze szczególnym
uwzględnieniem sytuacji trudnych – 18 osób,
3. Rozliczanie projektów współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego kapitał
ludzki – 13 osób.
- wydano 93 licencje zawodowe dla pośredników pracy
- wydano 55 licencji zawodowych dla doradców zawodowych
- wydano łącznie 2 225 zezwoleń na pracę cudzoziemców na
terytorium RP

Stałe zwiększanie oferty szkoleń
Systematyczne podnoszenie
kwalifikacji pracowników PUP
Systematyczne legalizowanie
podejmowanej pracy przez
cudzoziemców na terytorium RP
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2.4 Wzmocnienie
i rozwój instytucji pomocy
i integracji społecznej

służbach zatrudnienia.
Wydawanie zezwoleń
na pracę
cudzoziemców na
terytorium RP
Departament Działanie 5.4 WRPO
Wdrażania
Wzmocnienie
Programu
pozostałej
Patrz priorytet 2 zadanie 2.1
Regionalnego infrastruktury
UMWW
społecznej
Poddziałanie 7.2.1
PO KL Aktywizacja
zawodowa i społeczna
Patrz priorytet 2, zadanie 2.1
osób zagrożonych
wykluczeniem
WUP w
społecznym
Poznaniu
Poddziałanie 7.2.2
Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS
6 345 527,05
PO KL Wsparcie
(narastająco): 172
ekonomii społecznej
Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii
społecznej (narastająco): 5772 osoby
Projekt systemowy
Dążąc do podwyższenia jakości i poszerzenia oferty usług
4 194 898,30
Podnoszenie
socjalnych, przeprowadzono szkolenia dla pracowników instytucji
****
kwalifikacji kadr
pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce. Szkolenia
pomocy i integracji
przeprowadzono w zakresie następujących modułów:
społecznej
− zarządzanie projektami współfinansowanymi z Europejskiego
Wielkopolsce
Funduszu Społecznego;
realizowany w ramach − zarządzanie instytucją, zadaniami, zasobami ludzkimi w
Poddziałania 7.1.3
instytucjach pomocy społecznej;
PO KL
− prawo i administracja;
− metody pracy socjalnej, w tym z osobami niepełnosprawnymi
− nowe specjalistyczne formy i metody wsparcia osób zagrożonych
lub wykluczonych społecznie, w tym osób niepełnosprawnych
− zarządzanie zasobami ludzkimi;
ROPS
− specjalistyczne metody wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem
w Poznaniu
społecznym.
W ramach szkoleń zorganizowano 2 519 miejsc szkoleniowych, które
1 493 osoby wykorzystały uczestnicząc w 2-3 dniowych lub
zjazdowych szkoleniach.

EFS/BP

Planuje się podpisywanie kolejnych
umów z Beneficjentami, a także
monitoring, kontrolę i rozliczanie
projektów

EFS

Wzrost kwalifikacji kadr pomocy
i integracji społecznej.
Podwyższenie interdyscyplinarnej
współpracy pomiędzy podmiotami
polityki społecznej.
Pogłębienie diagnozy problemów
społecznych.
Kreowanie prospołecznych postaw
mieszkańców Wielkopolski wobec
osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym

W celu sprawnego i efektywnego wdrażania i realizacji zadań na
rzecz aktywnej integracji przeprowadzono specjalistyczne doradztwo
dla kadry instytucji pomocy i integracji społecznej. Przeprowadzono
ponad 40 spotkań doradczych. Średnio w jednym spotkaniu
doradczym uczestniczyło ponad 20 osób. W ramach doradztwa dla
przedstawicieli instytucji pomocy społecznej zorganizowano 2 wizyty
studyjne promujące dobre praktyki w zakresie wielkopolskich
rozwiązań realizowanych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem
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społecznym.
Przeprowadzono kampanię promocyjno-informacyjną pod hasłem
„Aktywność sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu” promującą ideę wolontariatu i kreowania właściwych
postaw wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Przygotowano i wyemitowano cykl audycji radiowych i
telewizyjnych oraz przeprowadzono konferencje i kampanię
plakatową pod hasłem „Otwórz się na wolontariat”.
Prowadzono badania z zakresu polityki społecznej, na które
wskazywały priorytety „Strategii Polityki Społecznej dla
Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. Badania dotyczyły
następującej tematyki:
1. „Problemy społeczne w Wielkopolsce w perspektywie
przeprowadzonych badań i analiz”;
2. „ Kompleksowe i pogłębione studium położenia społecznego
dzieci i młodzieży z województwa wielkopolskiego, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin
zaliczanych do kategorii wysokiego ryzyka socjalnego”;
3. „ Kompleksowe i pogłębione studium położenia społecznego
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z woj. wielkopolskiego oraz
ich otoczenia w zakresie edukacji i sytemu wsparcia”.
Promowano i upowszechniano ekonomię społeczną w regionie
poprzez:
- przygotowanie wieloletniego planu działań na rzecz ekonomii
społecznej,
- zorganizowanie II Targów Przedsiębiorczości Społecznej;
- zorganizowanie 3 wizyt studyjnych dla przedstawicieli władz
samorządów lokalnych promujących dobre praktyki w zakresie
ekonomii społecznej, realizowanych w innych województwach.
Podjęto współpracę i nawiązano partnerstwo z podmiotami polityki
społecznej na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu:
- wypracowano z przedstawicielami instytucji pomocy społecznej
Wielkopolski Model Asystenta Rodziny;
- w ramach interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy podmiotami
polityki społecznej przygotowano „Program przeciwdziałania
przemocy w rodzinie”;
- w partnerstwie z samorządem Miasta Piły zorganizowano Festiwal
Talentu i Sztuki Osób Niepełnosprawnych ;
- we współpracy z TVP – Oddział w Poznaniu w celu
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych
przygotowano cykl reportaży pt. „Wielkopolska Otwarta dla Osób
Niepełnosprawnych”
Cel: Podwyższenie jakości pracy pracowników instytucji pomocy
i integracji społecznej poprzez podwyższenie poziomu wiedzy
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Projekt konkursowy
CESON – Centrum
Ekonomii Społecznej
Osób
Niepełnosprawnych
Lider: Fundacja
im. Królowej Polski
św. Jadwigi
Partner: ROPS

Wielkopolskie
Centrum Ekonomii
Solidarności
Społecznej –
koordynacja na rzecz
zapewnienia trwałości
funkcjonowania
instytucji ekonomii
społecznej

i umiejętności oraz rozwój współpracy i dialogu na rzecz rozwiązania
problemów społecznych
Utworzono Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Dostarczano wiedzy i umiejętności dotyczącej ES poprzez
prowadzenie szkoleń.
Przeprowadzano konsultacji z ekspertem.
Budowano lokalne sieci partnerstw publiczno-prywatno-społecznych
poprzez organizowanie spotkań w powiatach i gminach Wielkopolski
Promowano ES wśród osób niepełnosprawnych, ale również wśród
uczestników spotkań partnerstwa w szczególności wśród lokalnych
przedsiębiorców.
Zorganizowano dwie wizyty studyjne w PES-ach w Kołobrzegu,
Szczecinie, Wrocławiu i Krośnicach

Przeprowadzono procedurę wyboru partnerów do wspólnej realizacji
projektu. Uchwała w sprawie ogłoszenia wyników Nr 960/2011
Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 sierpnia 2011 r.
- dokonano podziału zadań pomiędzy partnerów projektu
- umowa partnerska nr 101/2011 z dnia 19 sierpnia 2011roku
- opracowano księgę procedur projektu WCES
-zespół projektu brał udział w spotkaniach zespołu organizacyjnoprogram owego ds. utworzenia WCES, który zajmuje się
opracowaniem możliwości stworzenia operatora ES w Wielkopolsce
- cyklicznie odbywały się spotkania Grupy Sterującej, w skład której
wchodzą przedstawiciele partnerów i lidera projektu
- opracowany został model koordynacji działań w obszarze ES, na
który składają się cztery modele stworzone przez partnerów oraz
system monitoringu ES i opracowania możliwości wariantów
prawnego funkcjonowania operatora,
- na potrzeby tworzonych modelów odbyły się spotkania z ekspertami
dot. założeń merytorycznych modelu partnerstw prywatnospołecznych i programu edukacyjnego dla animatorów/tutorów ES,
- spotkania informacyjne z ośrodkami pomocy społecznej i
studentami,
- stworzenie strony internetowej projektu, która stanowi podstawę
tworzonego portalu ES,
- zrealizowano trzy badania na potrzeby pogłębionej diagnozy
problemu wskazanego w projekcie,
- zrealizowano badanie na potrzeby tworzonego systemy
informatycznego dot. ekonomiczno-gospodarczych i
informatycznych podstawy modelu systemu informatycznego,
- opracowano strategię wdrażania projektu innowacyjnego, która
została złożona do oceny na regionalne Sieci Tematyczne
- zorganizowano II Dni Kultury Solidarności, jest to cykl wielu
wydarzeń społecznych i kulturalnych, jak również konferencji i
sympozjów naukowych, warsztatów tematyczny z zakresu szeroko

1 922 793,60

EFS

746 889,56

EFS

- prowadzenie spotkań dotyczących
powołania partnerstw publ-prywatspołecz.,
- promocja ES ze szczególnym
uwzględnieniem form aktywizacji
zawodowej (np. poprzez powoływanie
spółdzielni socjalnych)
- propagowanie idei ES i polityki
społecznej ROPS wśród mieszkańców
Wielkopolski poprzez uczestniczenie w
różnego rodzaju konferencjach,
spotkaniach lokalnych.
- organizowanie wizyt studyjnych w
PES-ach w Polsce
-rekrutacja beneficjentów na potrzeby
modelu preinkubacji/inkubacji,
- testowanie metody koordynacji
działań w obszarze ES (każdy model
składający się na metodę testowany
będzie osobno)
- ciąg dalszy prac związanych z
systemem monitoringu ES
- ewaluacji tworzonego produktu
finalnego,
- opracowanie ostatecznej wersji
produktu finalnego,
- walidacja produktu finalnego,
- działania upowszechniające i
włączające w główny nurt polityki.
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rozumianej polityki społecznej
Departament Działanie 5.4 WRPO
Wdrażania
Wzmocnienie
Programu
pozostałej
Patrz priorytet 2 zadanie 2.1
Regionalnego infrastruktury
UMWW
społecznej
Priorytet 3. Rozwój przedsiębiorstw, przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie
Suma wydanych środków (w zł): 62 102 428,87
Doradztwo zawodowe Oprócz konsultacji indywidualnych zrealizowano zajęcia poświecone
Prowadzenie doradztwa zawodowego
3.1 Doskonalenie kadr
ocenie własnych predyspozycji i rozwijaniu kompetencji
ukierunkowanego na określanie
przedsiębiorstw
ułatwiających funkcjonowanie w środowisku pracy: „Poznaj swoją
kompetencji sprzyjających
kreatywność”, „ Skuteczna komunikacja w życiu i pracy”, „ Pracuję
efektywnemu funkcjonowaniu w
w zespole – osiągam lepsze efekty”, „Zarządzanie czasem”, „Trening
środowisku pracy
umiejętności asertywnych”, „Jak radzić sobie ze stresem”, „Zawód,
kariera, satysfakcja zawodowa” W diagnostyce kompetencji i
predyspozycji zawodowych wykorzystywano narzędzia testowe
Poddziałanie 8.1.1
Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie
47 340 874,64
EFS/BP
Planuje się podpisywanie kolejnych
PO KL Wspieranie
projektów szkoleniowych (projekty o charakterze regionalnym,
umów z Beneficjentami a także
rozwoju kwalifikacji
narastająco): 3703
monitoring, kontrolę i rozliczanie
zawodowych
projektów
WUP
i doradztwo dla
w Poznaniu
przedsiębiorstw
Poddziałanie 8.1.2
PO KL Wsparcie
procesów
adaptacyjnych
i modernizacyjnych
Patrz priorytet 1, zadanie 1.3
w regionie
Poddziałanie 8.1.3
PO KL Wzmacnianie
lokalnego partnerstwa
na rzecz
adaptacyjności
Projekt szkoleniowy
Szkolenie merytoryczne dla kadry opiekuńczo wychowawczej objęło
Finansowane
EFS
Objęcie szkoleniem językowym 47
dla kadry
zasięgiem 17 osób. 3 osoby realizują studia podyplomowe
przez Komendę
osób (angielski, niemiecki, rosyjski,
wychowawczej OHP z zakresu Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej
Główną
włoski, w tym 33 merytorycznym,
Wielkopolska
Kontynuacja studiów podyplomowych
Wojewódzka
3 osoby. W programie przewidziano
Komenda
5 dniowe wyjazdy studyjne do Danii,
OHP
Włoch i Wielkiej Brytanii, podczas
których realizowane będą spotkania
w placówkach partnerskich projektu.
Inicjowanie
Urząd oferował pomoc osobom zwalnianym oraz przedsiębiorstwom
Kontynuowanie udzielania pomocy
3.2 Doradztwo dla małych,
i realizacja
w procesie zwolnień grupowych poprzez przedstawianie propozycji
przedsiębiorstwom oraz osobom
średnich
przedsięwzięć
opracowania i realizowania programów outplacementu dla
zwalnianym w wyniku restrukturyzacji,
i restrukturyzowanych
WUP
mających na celu
przedsiębiorców zgłaszających plany w tym zakresie, realizowanie
poprzez podejmowanie działań
przedsiębiorstw
w Poznaniu
rozwiązanie lub
wybranych przez pracodawcę elementów programów wsparcia.
informacyjnych i współpracę oraz
łagodzenie
Monitorowano zadania realizowane przez PUP na rzecz
realizowanie programów
problemów
przedsiębiorstw planujących zwolnienia grupowe. Podjęto
outplacementu
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związanych
z planowanymi
zwolnieniami
grupowymi
pracowników
z przyczyn
dotyczących zakładu
pracy, w tym
realizacja programów
wsparcia dla tych
przedsiębiorstw
Ocena formalna
i merytoryczna
wniosków
przedsiębiorców
w przejściowych
trudnościach
finansowych
Europejski Fundusz
Dostosowania do
Globalizacji (EFG)

Poddziałanie 8.1.2
PO KL Wsparcie
procesów
adaptacyjnych
i modernizacyjnych
w regionie
Działanie 1.1 WRPO
Departament
Rozwój
Wdrażania
mikroprzedsiębiorstw
Programu
Schemat II:
Regionalnego
Specjalistyczne
UMWW
projekty doradcze

współpracę z 2 pracodawcami w zakresie wsparcia zwalnianych
pracowników

Dokonano oceny formalnej oraz merytorycznej 1 wniosku.
Wydano 1 zaświadczenie uznające, że przedsiębiorca znajduje się w
przejściowych trudnościach finansowych zgodnie z art.3 ust.1 ustawy
z dnia 1 lipca 2009r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego
dla pracowników i przedsiębiorców, co powinno przyczynić się do
złagodzenia negatywnych skutków kryzysu ekonomicznego

-

FP/FGŚP

Zapisy ustawy antykryzysowej
obowiązywały do końca 2011 roku

PUP w Lesznie, Ostrzeszowie, Rawiczu przygotował wnioski o
płatność za okres od 11.05.2009-31.12.2010, natomiast PUP w
Poznaniu za okres od 03.11.2009-31.12.2010.
PUP prowadziły stały monitoring realizowanych działań dotyczących
pracowników zwolnionych z firm:
a) SEWS Polska oraz Leoni Autokabel Polska S.A. - w latach 20092011 zaktywizowano 440 osób, na co wydano 1 963 943,83 zł.
b) H. Cegielski Poznań SA oraz ich kooperantów, tj. Sulzer
Chemtech Polska Sp. z o.o., H. Cegielski – Logocentrum Sp. z
o.o., H. Cegielski – Remocentrum Sp. z o.o. i Arwimont
Spółdzielnia Pracy - w latach 2009-2011 zaktywizowano łącznie
285 osób, na co wydano 573 043,10 zł.
WUP w Poznaniu przeprowadził kontrole realizacji działań w ramach
wniosku o wkład finansowy ze środków EFG w 4 PUP
zaangażowanych w ich realizację

2 536 986,93
*****

FP

Realizacja projektu zakończyła się
31grudnia 2011 roku

Patrz priorytet 1, zadanie 1.3

W ramach Działania 1.1 II schemat podpisano 3 umowy z
Beneficjentami

86 000,00

EFRR

Wypłacanie środków z tej kwoty
zgodnie z ich przeznaczeniem, będzie
kontynuowane w 2012 roku

38

Działanie 8.2 PO KL
Transfer wiedzy

3.3 Transfer wiedzy

WUP
w Poznaniu

Departament
Gospodarki
UMWW

Poddziałanie 8.2.1
PO KL Wsparcie dla
współpracy sfery
nauki
i przedsiębiorstw
Działanie 8.2 Transfer
Wiedzy, Poddziałanie
8.2.2 Regionalne
Strategie Innowacji
PO KL, Projekt:
Budowa
Wielkopolskiego
Systemy Innowacji

Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach
praktycznych (narastająco): 95, w tym:
a) liczba pracowników przedsiębiorstw w jednostkach
naukowych: 9
b) liczba pracowników naukowych w przedsiębiorstwach: 86
Liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie rozpoczynania
własnej działalności gospodarczej typu spin off lub spin out
(narastająco): 1 660

Zrealizowano działania w ramach pięciu stref: koordynacji systemu,
wdrożenia, konsultacji i doradztwa oraz obserwatorium.
Podjęte i wdrożone zostały następujące działania:
- przyjęcie przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego
zaktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na
lata 2010-2020,
- organizacja 4 posiedzeń Wielkopolskiej Rady Trzydziestu,
- realizacja konkursu „Revita Wielkopolsko”,
- realizacja projektu „Foresight Regionalny dla Wielkopolski – etap
budowy alternatywnych scenariuszy rozwoju”,
- produkcja i emisja 9 odcinków programu edukacyjnoinformacyjnego „Wielkopolski Odkrywca”,
- inauguracja procesu budowy Marki Wielkopolski „Wielkopolska
Brand”,
- wdrożenie inicjatyw subregionalnych : Centrum Doskonalenia
Badań Kół Zębatych oraz Lokalne Centrum Innowacji Północnej
Wielkopolski,,
- realizacja III edycji konkursu „Wielkopolski Lider Innowacji”,
- budowa innowacyjnego urzędu poprzez organizację warsztatów
edukacjno-informacyjnych dla pracowników UMWW,
przygotowanie identyfikacji wizualnej działań „Innowacyjna
Wielkopolska” oraz modernizację platformy Innowacyjna
Wielkopolska
Działanie 8.2 Transfer Zrealizowano działania w ramach trzech stref: promocji kultury
Wiedzy, Poddziałanie innowacji, rozwoju sieci współpracy oraz rozwoju sektora
8.2.2 Regionalne
kreatywnego, w tym design.
Strategie Innowacji
Podjęte i wdrożone zostały następujące działania:
PO KL, Projekt:
- organizacja III Forum Samorządowo-Bankowe „Instrumenty
Regionalne sieci
finansowe wspierające inwestycje i rozwój MŚP”,
innowacji i promocja - realizacja konkursu „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla
innowacji w regionie Wielkopolski”,
- organizacja V edycji Światowych Dni Innowacji wraz z imprezami
towarzyszącymi (Polsko-Ukraińskie Forum Gospodarcze, spotkania z
ekspertami ŚDI oraz forum dyskusyjne „Wielkopolska’s way to
Excellence”),
- edycja 4 numerów magazynu „design_pl”,
- współorganizacja wydarzenia „arena DESIGN”,
- realizacja projektu „Wola. Innowacja i Kreacje”,

16 240 366,30

EFS/BP

Planuje się podpisywanie kolejnych
umów z Beneficjentami a także
monitoring, kontrolę i rozliczanie
projektów

6 319 738,27
(kwota została
ujęta w ramach
Działania 8.2)

EFS/BP

Planuje się realizację projektu
systemowego UMWW, a także
monitoring, kontrolę i rozliczanie
projektu

3 812 381,50

UE – 85%
BP- 7,5%
UMWW-7,5%

4 543 434,46

UE-85%
BP-7,5%
UMWW-7,5%
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- organizacja konferencji i warsztatów FOOD DESIGN,
- organizacja konferencji i warsztatów DESIGN W PRZESTRZENI
PUBLICZNEJ,
- organizacja wyjazdów studyjnych zespołu d.s.design do Chorwacji i
Słowenii,
- realizacja konkursu „Kuźnia Talentów”
Priorytet 4. Podniesienie poziomu oraz dostępności kształcenia mieszkańców
Suma wydanych środków (w zł): 157 938 511,35
Poddziałanie 9.1.1
Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały
14 770 369,11
EFS/BP
Planuje się podpisywanie kolejnych
4.1 Wyrównywanie szans
PO KL Zmniejszanie wsparcie w ramach Priorytetu (narastająco do końca 2011 r.): 151
umów z Beneficjentami a także
edukacyjnych
nierówności
monitoring, kontrolę i rozliczanie
w stopniu
projektów
upowszechnienia
edukacji
przedszkolnej
Poddziałanie 9.1.2
Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych
55 876 113,49
EFS/BP
Planuje się podpisywanie kolejnych
PO KL
prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty
umów z Beneficjentami a także
Wyrównywanie szans rozwojowe w ramach Priorytetu (narastająco): 638, w podziale na:
monitoring, kontrolę i rozliczanie
edukacyjnych
obszary miejskie: 269
projektów
WUP w
uczniów z grup
obszary wiejskie: 369
Poznaniu
o utrudnionym
dostępnie do edukacji
oraz zmniejszanie
różnic
w jakości usług
edukacyjnych
Poddziałanie 9.1.3
Liczba wniosków, które w 2011 r. spłynęły w odpowiedzi na
1 317 135,61
EFS/BP
Planuje się organizację kolejnego
PO KL Pomoc
konkurs o przyznanie pomocy stypendialnej dla uczniów szkół
programu stypendialnego oraz wypłatę
stypendialna dla
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z obszaru województwa
stypendiów dla uczestników programu
uczniów szczególnie
wielkopolskiego: 1026; Liczba stypendiów przyznanych w ramach
z 2011 r.
uzdolnionych
konkursu ogłoszonego w 2010 r. dla uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z obszaru województwa wielkopolskiego: 444
Pomoc stypendialna
Stypendia dla uczniów, słuchaczy i studentów z terenu województwa
963 500,00
Budżet SWW Stypendium będzie kontynuowane w
dla uczniów,
wielkopolskiego realizowane przez Urząd Marszałkowski
w tym:
roku 2012
słuchaczy
Województwa Wielkopolskiego.
i studentów
Stypendium ma charakter pomocy socjalnej.
477 500,00 –
O przyznanie stypendium mogły ubiegać się osoby spełniające
kwota
łącznie trzy następujące warunki:
wydatkowana
1) uczą się lub studiują w trybie dziennym;
na stypendia dla
Departament
2) osiągają dobre wyniki w nauce;
uczniów
Edukacji
3) pozostają w trudnych warunkach materialnych.
i Nauki
Stypendium dla uczniów wynosi 250 zł, a dla słuchaczy i studentów
486 000,00 –
UMWW
350 zł na miesiąc.
kwota
Stypendium otrzymało 191 uczniów (w okresie od 01.01.2011 r. do
wydatkowana
30.06.2011* r. i od 01.09.2011 r. do 31.12.2011 r.).
na stypendia dla
Stypendium otrzymało 180 słuchaczy i studentów (w okresie od
słuchaczy i
01.01.2011 do 30.06.2011* i od 01.10.2011 r. do 31.12.2011).
studentów
* przerwa wakacyjna
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Jednorazowe
stypendia naukowe
dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych,
słuchaczy kolegiów
i studentów uczelni
wyższych

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW
4.2 Upowszechnienie
kształcenia ustawicznego
WUP
w Poznaniu

KO
w Poznaniu

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznaje jednorazowe
57 000,00
Budżet SWW
stypendia naukowe uczniom szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczom
w tym:
kolegiów i studentom uczelni wyższych, którzy zamieszkują na stałe
w Województwie Wielkopolskim.
30.000,00 zł Jednorazowe stypendium naukowe może otrzymać osoba ucząca się
kwota
lub studiująca w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.
wydatkowana
Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium mogą być: na stypendia dla
1) wyniki uzyskane w olimpiadach lub konkursach o charakterze
uczniów.
naukowym, organizowane na szczeblu międzynarodowym lub
krajowym,
27.000,00 zł –
2) wysoko ocenione pod względem naukowym lub praktycznego
kwota
zastosowania prace dyplomowe uczniów, słuchaczy i studentów,
wydatkowana
3) udokumentowane i ocenione pod względem naukowym lub
na stypendia dla
praktycznego zastosowania prace uczniów, słuchaczy i studentów,
słuchaczy i
wykonane i zgłoszone w okresie nauki lub studiów.
studentów.
Jednorazowe stypendium naukowe otrzymało w 2011 roku:
- 16 uczniów,
- 10 studentów

Działanie 5.2 WRPO
Rozwój infrastruktury
edukacyjnej, w tym
Patrz priorytet 1 zadanie 1.2
kształcenia
ustawicznego
Prowadzenie
Na koniec 2011 r. w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych aktywny
i udostępnianie
wpis posiadało 970 instytucji szkoleniowych z terenu Wielkopolski
Rejestru Instytucji
Szkoleniowych
Działanie 9.3 PO KL
Upowszechnienie
formalnego
kształcenia
ustawicznego
Powoływanie komisji
egzaminacyjnych do
przeprowadzania
egzaminów
kwalifikacyjnych na
tytuły zawodowe oraz
na tytuły mistrza
w zawodzie

Akredytacja
placówek kształcenia
ustawicznego

Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w
formalnym kształceniu ustawicznym w ramach Priorytetu
(narastająco): 4397
W roku 2011 Wielkopolski Kurator Oświaty powołał 8 nowych
komisji egzaminacyjnych, z których 6 nabyło uprawnienia do
przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły zawodowe.
33 komisje egzaminacyjne przeprowadziły 65 postępowań, w wyniku
których 346 osób po zdaniu egzaminu uzyskało dodatkowe
kwalifikacje w tym 152 otrzymało dyplom mistrza w zawodzie,
a 194 otrzymało świadectwo uzyskania tytułu zawodowego. Zdający
uzyskali kwalifikacje w następujących zawodach: rolnik, ogrodnik,
sprzedawca, kucharz małej gastronomii, mechanik-operator pojazdów
i maszyn rolniczych, operator maszyn i urządzeń przemysłu
spożywczego, górnik eksploatacji otworowej
W roku 2011 złożono 22 wnioski o przyznanie akredytacji kuratora
oświaty dla pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego.
Rozpatrzono 22 wnioski, w dwóch przypadkach postępowanie
umorzono ze względu na nieuprawniony podmiot. Wśród

-

Stypendium będzie kontynuowane w
roku 2012.
W roku 2012 planowana jest zmiana
regulaminu przyznawania
jednorazowych stypendiów naukowych

Prowadzenie Rejestru Instytucji
Szkoleniowych

Realizacja Działania nie będzie
kontynuowana po 1 stycznia 2012 r.

8 613 846,77

EFS/BP

-

Budżet KO

Kontynuacja działań

-

Budżet KO

Kontynuacja działań

41

Wielkopolski
Oddział
PFRON

wnioskodawców działających na podstawie ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej był 1 podmiot ubiegający się po raz drugi
o akredytację (pierwsza decyzja z roku 2006) oraz podmiot, który
złożył 2 wnioski w ciągu roku 2011.
Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu
zamieszczone są następujące informacje: raport „Monitoring
działalności placówek akredytowanych prowadzących kształcenie
w formach pozaszkolnych” z badania przeprowadzonego przez
Centrum Badań Edukacyjnych Wyższej Szkoły HumanistycznoEkonomicznej w Łodzi, wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
dotyczące prawa zwolnienia od podatku świadczeń przyznawanych
pracownikom, stanowisko Departamentu Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w sprawie możliwości uzyskania akredytacji przez
podmiot prowadzący oświatową działalność gospodarczą na terenie
kilku województw, a ponadto podstawowe informacje na temat
procedury akredytacyjnej, wykaz akredytowanych form kształcenia
ustawicznego oraz linki do rozporządzenia i Bazy MEN instytucji
akredytowanych.
Przeprowadzono 1 przegląd poakredytacyjny, pod kątem spełniania
nadal wymogów akredytacji.
Zorganizowano konferencję pn. Akredytacja a jakość pracy placówki,
skierowaną do podmiotów posiadających akredytację lub
zainteresowanych jej uzyskaniem, przedstawicieli jst, urzędów pracy,
związków pracodawców.
Obserwuje się wzrost zainteresowania uzyskiwaniem akredytacji
przez różne podmioty – przeprowadzono kilkadziesiąt konsultacji,
w tym ponad połowę telefonicznie, pozostałe połączone z wizytą
w urzędzie osoby zainteresowanej.
Zauważalnych jest wiele działań ukierunkowanych na poprawę
jakości usług edukacyjnych świadczonych przez placówki, (rozwój
bazy, rozszerzenie oferty, stosowanie nowoczesnych technologii,
zatrudnianie odpowiednio przygotowanej kadry) oraz podejmowanie
starań o przyznanie funduszy unijnych
Program „STUDENT Z programu skorzystało 2 299 osób niepełnosprawnych z orzeczonym
II – kształcenie
znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
ustawiczne osób
uczących się w szkołach policealnych, na studiach pierwszego lub
niepełnosprawnych” drugiego stopnia, na studiach podyplomowych oraz doktoranckich.
Dofinansowaniem zostały objęte następujące rodzaje kosztów: czesne,
zakwaterowanie, dojazdy, zakup przedmiotów ułatwiających lub
umożliwiających naukę, zajęcia mające na celu podniesienie
sprawności fizycznej lub psychicznej, wyjazdy organizowane w
ramach zajęć szkolnych, programy komputerowe, instalacja i
abonament internetowy
Program
Do realizacji programu w 2011 r. przystąpiły trzy wyższe uczelnie.
PITAGORAS
W ramach programu udzielono dofinansowania kosztów usług
tłumacza języka migowego

5 149 269,48

Środki
PFRON

Program będzie kontynuowany w
przypadku pozyskania środków na jego
realizację i ujęcia w planie finansowym
PFRON

258 510,00

Środki
PFRON

Program będzie kontynuowany w
przypadku pozyskania środków na jego
realizację i ujęcia w planie finansowym
PFRON
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Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW
4.3 Dostosowanie oferty
edukacyjnej szkół do
potrzeb rynku pracy

WUP
w Poznaniu

KO
w Poznaniu

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW
Departament
Edukacji
i Nauki
UMWW

Działanie 5.2 WRPO
Rozwój infrastruktury
edukacyjnej, w tym
Patrz priorytet 1 zadanie 1.2
kształcenia
ustawicznego
Opracowanie analiz
dotyczących rynku
Patrz Priorytet 1, zadanie 1.2.
pracy
Badanie popytu na
Przygotowano raport Monitoring zawodów deficytowych
pracę
i nadwyżkowych za 2010 i I półrocze 2011 r.
Monitorowano stan bezrobocia według zawodów/grup zawodowych
oraz ofert pracy skierowanych do PUP według zawodów/grup
zawodowych. Opracowano listy zawodów deficytowych
i nadwyżkowych w powiatach i województwie.
Raport został przekazany do MPiPS, SWW, Wojewody
Wielkopolskiego, samorządów powiatowych, PRZ, organów
prowadzących placówki oświatowe, KO w Poznaniu, DE UMWW,
OHP, OKE w Poznaniu, PUP, ABK
Działanie 9.2 PO KL Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły
27 628 804,57
Podniesienie
programy rozwojowe: 274
atrakcyjności
i jakości szkolnictwa
zawodowego
Opiniowanie nowych W roku kalendarzowym 2011 Wielkopolski Kurator Oświaty
zawodów
rozpatrzył 65 wniosków złożonych przez szkoły w sprawie
wyrażenia opinii dotyczącej wprowadzenia nowych kierunków
kształcenia. Efektem działania było wydanie przez WKO 150
pozytywnych opinii dla kształcenia w 47 zawodach. Najczęściej
wybieranymi zawodami były: technik usług kosmetycznych, technik
bezpieczeństwa i higieny pracy, technik administracji, technik
informatyk, opiekun medyczny, technik rolnik, asystent osoby
niepełnosprawnej, technik prac biurowych, technik rachunkowości,
technik organizacji reklamy, technik obsługi turystycznej, technik
handlowiec, opiekunka środowiskowa, technik spedytor, technik
weterynarii, technik logistyk, technik usług fryzjerskich, technik
cyfrowych procesów graficznych
Działanie 5.2 WRPO
Rozwój infrastruktury
edukacyjnej, w tym
Patrz priorytet 1 zadanie 1.2
kształcenia
ustawicznego
„Wielkopolski system Lider partnerstwa: Politechnika Poznańska, Partnerzy: Województwo
2 074 070,09
monitorowania i
Wielkopolskie, Miasto Poznań, Central Ostrobothnia University of
prognozowania”
Applied Sciences Unit Ylivieska.
projekt realizowany
Instytucja współpracująca: PUPw Poznaniu
w ramach Działania
Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych w zakresie
9.2 Podniesienie
dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
atrakcyjności i
W ramach realizowanych zadań projektu uczniowie szkół

-

EFS/BP

Budżet KO

EFS

Opracowanie monitoringu zawodów
deficytowych i nadwyżkowych za 2011
rok i I półrocze 2012 r.

Planuje się podpisywanie kolejnych
umów z Beneficjentami a także
monitoring, kontrolę i rozliczanie
projektów
Kontynuacja działań

1) wdrożenie w Województwie
Wielkopolskim systemu oraz
narzędzia informatycznego do jego
obsługi do powszechnego
stosowania.
2) rozszerzenie systemu o dodatkowe
moduły: absolwenci szkół
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jakości szkolnictwa
zawodowego PO KL

zawodowych otrzymają aktualną, krótką i treściwą informację
o pożądanych przez pracodawców kompetencjach, natomiast
pracodawcy pozyskają zindywidualizowaną informację
o pracownikach z odpowiednimi kompetencjami. Szkoły, samorządy
i instytucje rynku pracy uzyskają dedykowane raporty
z kompleksową informacją na temat luk kompetencji na rynku pracy,
co przyczyni się do eliminowania nieefektywnych i tworzenia
nowych kierunków zawodowych w Wielkopolsce.
Do stworzenia systemu monitorowania i prognozowania posłużyły
doświadczenia i rozwiązania zaczerpnięte z fińskiego systemu
kształcenia zawodowego.
Strona www.zawodowcy.org
Projekt trwa od 01.05.2010 r. do 30.06.2012 r.
„eSzkoła – Moja
Lider partnerstwa: Województwo Wielkopolskie,
Wielkopolska”
Partnerzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
projekt realizowany
Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej Oddział
w ramach Działania
w Poznaniu.
9.1 Wyrównywanie
Celem projektu jest rozbudowa i realizacja w latach 2011-2014
szans edukacyjnych i w 105 szkołach Wielkopolski (70 gimnazjów i 35 liceów
zapewnienie wysokiej ogólnokształcących) programów rozwojowych szkół w zakresie
jakości usług
stosowania w nauczaniu TIK – w szczególności platform
edukacyjnych
edukacyjnych oraz wdrożenia do szkolnej praktyki nauczania metod
świadczonych w
projektowych i problemowych (szczególnie w nauczaniu
systemie oświaty PO przedmiotów matematyczno-przyrodniczych).
KL
Projekt trwa od 1.07.2011 r. do 31.10.2014 r.
„Liderzy oświaty”
Projekt realizowany przez Medyczne Studium Zawodowe im. PCK
projekt realizowany
w Poznaniu.
w ramach Działania
Celem projektu jest poprawa jakości i adekwatności kształcenia
9.4. Wysoko
zawodowego poprzez wprowadzenie atrakcyjnych kursów
wykwalifikowane
specjalistycznych i doskonalących dla nauczycieli w szkołach
kadry systemu
policealnych Województwa Wielkopolskiego o profilu medyczno –
oświaty PO KL
społecznym w latach 2011 – 2012.
Okres realizacji projektu: od 28.03.2011 r. do 27.03.2012 r.
„Mój zawód – moja
Projekt realizowany przez Medyczne Studium Zawodowe im. PCK
pasja” projekt
w Poznaniu.
realizowane w
Cel projektu:
ramach Działania 9.2. Poprawa jakości i adekwatności kształcenia zawodowego poprzez
Podniesienie
wprowadzenie atrakcyjności zajęć pozalekcyjnych na kierunkach
atrakcyjności i
technik dentystyczny, higienistka stomatologiczna, asystentka
jakości szkolnictwa
stomatologiczna i ratownik medyczny w WCEM w roku szkolnym
zawodowego PO KL 2010/2011.
Okres realizacji projektu: od 01.10.2010 r. do 31.12.2011 r.
„Zajęcia
Projekt realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.
pozalekcyjne –
Cele projektu:
kluczem do sukcesu
1. Udzielenie kompleksowego wsparcia, wytypowanym wspólnie z
wielkopolskiego
Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu po analizie wyników
gimnazjalisty”
egzaminu gimnazjalnego z 2009 roku, 64 szkołom, 256 nauczycielom
projekt realizowane
języka polskiego, matematyki, fizyki i chemii uczącym w tych

zawodowych, uczniowie dorośli,
bezrobotni.
3) kontynuowanie upowszechniania
wiedzy o systemie, szczególnie
wśród przedsiębiorców

28 528 260,59

EFS

1) wdrożenie w 105 szkołach objętych
projektem platformy edukacyjnej
on-line.
2) wdrożenie metody projektów w
zajęciach pozalekcyjnych w
szkołach

325 030,00

EFS

Projekt kończy się w 2012 roku.

447 702,00

EFS

Projekt ukończony w 2011 roku

7 675 211,00

EFS

Projekt kończy się w 2012 roku
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w ramach
Poddziałania 9.1.2.
Wyrównanie szans
edukacyjnych
uczniów z grup o
utrudnionym dostępie
do edukacji oraz
zmniejszanie różnic
w jakości usług
edukacyjnych PO KL

4.4 Podnoszenie jakości
kadr systemu oświaty

WUP
w Poznaniu

Departament
Edukacji
i Nauki
UMWW

Działanie 9.4 PO KL
Wysoko
wykwalifikowane
kadry systemu
oświaty
Wspomaganie
rozwoju zawodowego
nauczycieli
poszczególnych
specjalności szkół
podstawowych
i gimnazjalnych
poprzez ciągłe
ulepszanie form
dokształcania
i doskonalenia
w ODN

szkołach oraz 2000 uczniom, którzy do egzaminu przystąpią w roku
2012.
2. Podniesienie wyników egzaminu gimnazjalnego poprzez udział
2000 uczniów w zajęciach pozalekcyjnych zapewniających wzrost
poziomu poszczególnych umiejętności.
3. Wypracowanie przykładów dobrej praktyki w zakresie analizy
wyników egzaminów zewnętrznych i wykorzystania ich do
podnoszenia skuteczności pracy szkoły.
4. Uzyskanie przez szkoły uczestniczące w projekcie wyniku na
egzaminie gimnazjalnym mieszczącego się w wyższej staninie niż w
roku 2009.
5. Zdobycie przez uczniów wyższych wyników w nauce z
przedmiotów objętych zajęciami dodatkowymi.
6. Zdobycie nowych wiadomości i umiejętności niezbędnych na
dalszym etapie kształcenia, pracy zawodowej i życiu codziennym.
7. Nabycie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej w
procesie nauki.
8. Rozwijanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce.
Okres realizacji projektu: od 01.02.2010 r. do 31.07.2012 r.
Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym
w krótkich formach (narastająco): 2 847, w tym m.in.:
a) nauczyciele na obszarach wiejskich: 988
b) nauczyciele kształcenia zawodowego 526
W ramach zadania Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, dla których
organem prowadzącym jest Samorząd Województwa
Wielkopolskiego przeprowadziły w roku 2011 formy dokształcania i
doskonalenia (kursy, warsztaty, seminaria, szkolenia, wizyty
studyjne, konferencje problemowo-metodyczne itd.) dla nauczycieli
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w takich
obszarach tematycznych jak:
1. kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych
podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych.
2. zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w
procesie dydaktycznym, multimedia;
3. języki obce.
ODN w Poznaniu.
W okresie 01.01.2011-31.12.2011 r. zorganizowano łącznie 3097
godzin form dokształcania i doskonalenia dla 1556 nauczycieli, w
tym:
- 1824 godziny kursów kwalifikacyjnych dla 284 uczestników,
- 685 godzin kursów dla 752 uczestników w obszarze tematycznym
zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w
procesie dydaktycznym, multimedia,
- 588 godzin kursów dla 529 uczestników w obszarze tematycznym:
języki obce.

4 212 749,64

EFS/BP

-

Środki
finansowe w
dyspozycji
Departamentu
Edukacji i
Nauki (budżet
SWW)

Planuje się podpisywanie kolejnych
umów z Beneficjentami a także
monitoring, kontrolę i rozliczanie
projektów
Systematyczne ulepszanie oferty
doskonalenia w ODN zgodnie z
potrzebami, a w szczególności:
- doskonalenie zawodowe nauczycieli
szkół i placówek oświatowych
Województwa Wielkopolskiego,
oświatowej kadry kierowniczej,
pracowników nadzoru pedagogicznego
oraz pracowników jednostek
samorządu terytorialnego;
- opracowanie materiałów
dydaktycznych i programów
edukacyjnych do zajęć lekcyjnych;
- zwrócenie uwagi na bardziej
efektywne wykorzystanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych i ich
wykorzystanie w administrowaniu daną
szkołą czy placówką,
- wspomaganie nauczyciela we
wprowadzaniu i utrwalaniu zmian
programowych i nowych programów
nauczania,
- działania mające na celu podnoszenie
jakości doradztwa metodycznego
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ODN w Kaliszu.
W okresie 01.01.2011-31.12.2011 r. zorganizowano łącznie 632
godzin form dokształcania i doskonalenia dla 443 nauczycieli, w
tym:
- 210 godzin kursów kwalifikacyjnych dla 19 uczestników,
- 404 godziny kursów dla 373 uczestników w obszarze
tematycznym zastosowanie technologii informacyjnokomunikacyjnych w procesie dydaktycznym, multimedia,
- 18 godzin kursów dla 51 uczestników w obszarze tematycznym:
języki obce.
ODN w Koninie.
W okresie 01.01.2011-31.12.2011 r. zorganizowano łącznie 441
godziny form dokształcania i doskonalenia dla 696 nauczycieli, w
tym:
- 339 godziny kursów dla 452 uczestników w obszarze tematycznym
zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w
procesie dydaktycznym, multimedia,
- 102 godziny kursów dla 244 uczestników w obszarze
tematycznym: języki obce.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.
W okresie 01.01.2011-31.12.2011 r. zorganizowano łącznie 2043
godzin form dokształcania i doskonalenia dla 421 nauczycieli, w
tym:
- 1552 godzin kursów kwalifikacyjnych dla 107 uczestników,
- 413 godzin kursów dla 196 uczestników w obszarze tematycznym
zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w
procesie dydaktycznym, multimedia,
- 78 godzin kursów dla 118 uczestników w obszarze tematycznym:
języki obce.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.
W okresie 01.01.2011-31.12.2011 r. zorganizowano łącznie 646
godzin form dokształcania i doskonalenia dla 822 nauczycieli, w
tym:
- 320 godzin kursów kwalifikacyjnych dla 22 uczestników,
- 243 godziny kursów dla 439 uczestników w obszarze tematycznym
zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w
procesie dydaktycznym, multimedia,
- 83 godziny kursów dla 361 uczestników w obszarze tematycznym:
języki obce
Projekt LeQuaEuro
Koordynator projektu: Województwo Wielkopolskie, partnerzy:
w ramach
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Zespół Szkół
COMENIUS Regio
Budownictwa Nr 1 im. gen. W. Andersa w Poznaniu, Zespół Szkół
Partnerskie Projekty
Ekonomicznych im. S. Staszica w Poznaniu.
Program „Uczenie się Rezultaty podjętych działań:
przez całe życie”
1) poznanie i wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania

40 939,00

środki UE,
Fundacja
Rozwoju
Systemu
Edukacji –
Narodowa

Projekt będzie kontynuowany do marca
2012 r.
Planowane jest przygotowanie
międzynarodowej konferencji
specjalistycznej poświęconej
kształceniu zawodowemu. Konferencja
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Tytuł projektu:
Polsko-niemieckie
kształcenie i
doskonalenie
nauczycieli szkół
zawodowych na
konkretnych
przykładach zajęć

Uzyskanie przez
nauczycieli i kadrę
oświatową
dodatkowych
kwalifikacji oraz
uzupełnienie
brakujących
kwalifikacji

KO
w Poznaniu

systemu oświaty w Polsce i w Niemczech przez nauczycieli z
Wielkopolski i Hesji podczas wzajemnych wizyt studyjnych,
2) obserwacja zajęć z matematyki i przedmiotów ekonomicznych,
wizyta w miejscu praktyk uczniowskich, ustalenia projektowe
dotyczące harmonogramu dalszych prac, weryfikacja programów
nauczania dotycząca wspólnych treści z zakresu przedmiotów
ekonomicznych.
3) uczestnictwo w seminarium doskonalącym dla nauczycieli
referendarzy w Giessen i wizyty nauczycieli z Seminarium
Nauczycielskiego Giessen w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu. Wymiana doświadczeń na temat doskonalenia
nauczycieli,
4) przygotowanie przez szkoły zaangażowane w projekcie video dokumentacji fragmentów lekcji,
5) przygotowanie przez ODN w Poznaniu konferencji na temat
kształcenia zawodowego w Polsce i w Niemczech w ramach XV
Targów Edukacyjnych (marzec 2011). Konferencja dotyczyła
problematyki Europejskich ram kwalifikacji zawodowych,
6) przygotowanie strony internetowej projektu
http://www.europaseminar-giessen.de/comenius/
Dwujęzyczna strona funkcjonuje od maja 2011 r. , zawiera pełny
opis projektu, zrealizowane działania i mobilności
Wielkopolski Kurator Oświaty wydał zgody na realizację 89 kursów
kwalifikacyjnych zorganizowanych przez 5 publicznych i 8
niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli mających swą
siedzibę na terenie Wielkopolski, z czego 82 zostało zakończonych
lub jest w trakcie realizacji. 7 kursów nie uruchomiono z powodu
braku pełnego naboru. Dodatkowe kwalifikacje zdobyło lub
uzupełniło niepełne kwalifikacje 1686 nauczycieli. Nauczyciele
ukończyli kursy kwalifikacyjne z zakresu:
- pedagogiki leczniczej – 60 osób,
- oligofrenopedagogiki – 565,
- pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej – 30,
- bibliotekoznawstwa – 121,
- dla oświatowej kadry kierowniczej – 310,
- terapii pedagogicznej – 200,
- zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie" – 65,
- pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego – 20,
- pedagogiczny – 270,
- tyflopedagogika – 20,
- przedmiotu "Przyroda" – 25,
Nauczyciele udoskonalili swój warsztat pracy oraz umiejętności
zarządzania szkołą/placówką, przyczyniając się do podniesienia
jakości kształcenia oraz efektywnego funkcjonowania
szkół/placówek oświatowych

-

Agencja
Programu
„Uczenie się
przez całe
życie”

odbędzie się w marcu 2012 r., w
Niemczech i będzie stanowiła
podsumowanie projektu

Budżet KO

Kontynuacja działań
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Doskonalenie
warsztatu pracy
nauczycieli i kadry
kierowniczej poprzez
realizację grantów
edukacyjnych

Ograniczanie
zatrudnienia
nauczycieli bez
wymaganych
kwalifikacji oraz
osób niebędących
nauczycielami.

Podnoszenie
kwalifikacji
instruktorów
praktycznej nauki
zawodu

Priorytet 5. Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Zrealizowano program, który służył podniesieniu jakości pracy
szkół/placówek w zakresie kształcenia i wychowania dzieci
i młodzieży oraz przygotowania nauczycieli i dyrektorów
szkół/placówek do realizacji aktualnych zadań polityki oświatowej.
Tematykę doskonalenia nauczycieli przygotowano w oparciu
o badanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia
przeprowadzone przez Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki
Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz prośby wykonawców
o realizację tzw. zamówień uzupełniających. Tematyka szkoleń
dotyczyła zarówno doskonalenia kompetencji wychowawczych
i metodycznych, jak i stosowania prawa w oświacie. W szkoleniach
i konferencjach wzięło udział 5597 nauczycieli
Wpłynęły 363 wnioski o zgodę na zatrudnienie osób bez
odpowiednich kwalifikacji, z czego 69 % zostało rozpatrzonych
pozytywnie. Zgodnie z przyjętą procedurą Wielkopolski Kurator
Oświaty wydał 188 zgód na zatrudnienie nauczycieli
nieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego
stanowiska oraz 61 zgód na zatrudnienie osób niebędących
nauczycielami do realizacji zajęć edukacyjnych. Na podstawie
szczegółowej analizy wydanych przez Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty zgód na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających
wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska oraz
osób niebędących nauczycielami do realizacji zajęć edukacyjnych
w roku szkolnym 2010/2011 można stwierdzić, iż brakowało przede
wszystkim nauczycieli realizujących następujące zajęcia edukacyjne:
języki obce, w szczególności język angielski, wychowanie
przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, nauczycieli szkół
i placówek specjalnych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem
umysłowym oraz innymi niepełnosprawnościami, zagrożonych
niedostosowaniem społecznym, teoretyczne przedmioty zawodowe.
Wielkopolski Kurator Oświaty nie posiada danych na temat szkół
poszukujących osób niebędących nauczycielami do realizacji zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego. Nowelizacją
z 19 marca 2009 r. ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r.
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) dodano w art. 7
ust. 1d ustalający kompetencję organu prowadzącego daną szkołę
do zajmowania stanowiska w tej sprawie
Zatwierdzono 2 programy kursów pedagogicznych dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu. 51 jednostek uprawnionych do
prowadzenia szkolenia zorganizowało 48 kursy pedagogiczne,
po ukończeniu których 520 osób uzyskało kwalifikacje niezbędne do
pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu. Jak wynika
z informacji napływających ze szkół i organów gmin, znacznie
zmniejszyła się liczba przypadków, w których osoby prowadzące
praktyczną naukę zawodu nie posiadały pełnych kwalifikacji

-

Budżet KO

Kontynuacja działań

-

Budżet KO

Kontynuacja działań

-

Budżet KO

Kontynuacja działań

Suma wydanych środków (w zł): 41 386 576,23
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5.1 Wspieranie inicjatyw
i paktów lokalnych na
rzecz rozwoju obszarów
wiejskich
WUP
w Poznaniu

Działanie 6.3 PO KL
Inicjatywy lokalne na
rzecz podnoszenia
poziomu aktywności
zawodowej na
obszarach wiejskich
Działanie 7.3 PO KL
Inicjatywy lokalne na
rzecz aktywnej
integracji
Działanie 9.5 PO KL
Oddolne inicjatywy
edukacyjne na
obszarach wiejskich
Usługi doradcze dla
rolników i posiadaczy
lasów/ PROW

Wielkopolski
Oddział
Regionalny
ARiMR

5.2 Rozwój kapitału
ludzkiego i społecznego na
obszarach wiejskich

WUP
w Poznaniu

Departament
Programów
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
UMWW

Działanie 6.3 PO KL
Inicjatywy lokalne na
rzecz podnoszenia
poziomu aktywności
zawodowej na
obszarach wiejskich
Działanie 7.3 PO KL
Inicjatywy lokalne na
rzecz aktywnej
integracji
Działanie 9.5 PO KL
Oddolne inicjatywy
edukacyjne na
obszarach wiejskich
Funkcjonowanie
lokalnych grup
działania, nabywanie
umiejętności
i aktywizacja
(działanie 4.31
PROW 2007-2013)

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1

Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz
aktywizacji i integracji społeczności lokalnych (narastająco): 271

1 982 720,11

EFS/BP

Realizacja Działania nie będzie
kontynuowana po 1 stycznia 2012 r.

Liczba oddolnych inicjatyw społecznych, które zostaną podjęte: 348

2 072 565,81

EFS/BP

- przeprowadzony został trzeci nabór wniosków w ramach działania
Korzystanie z usług doradczych dla rolników i posiadaczy lasów.
Wnioski były przyjmowane w terminie od 03 stycznia do 31 grudnia
2011r.
- w wyżej wskazanym okresie zostało złożonych 2490 szt. wniosków
o przyznanie pomocy na łączną kwotę 13 799 600,00zł;
(1989 szt. rozpatrzono pozytywnie na kwotę 11 012 350,00zł; 195
szt. rozpatrzono negatywnie na łączną kwotę 1 128 350,00zł; 306 szt.
pozostało do rozpatrzenia)
- do końca grudnia 2011r. w ramach naboru 2011 zostało złożonych
499 szt. wniosków o przyznanie płatności na łączną kwotę
2 119 828,77zł)

1 130 289,75

EFFROW
75%
Środki
krajowe
25%

Nie planuje się ogłaszania nowych
konkursów w 2012 r. Planuje się
monitoring, kontrolę i rozliczanie
realizowanych dotychczas projektów
- kontynuacja obsługi wniosków
złożonych w roku 2010 i 2011 tj.
wydanie decyzji w sprawie przyznania
pomocy dla pozostałych wniosków
oraz wydanie decyzji o przyznaniu
płatności.
- od 02 stycznia 2012r. przyjmowane są
wnioski w ramach naboru 2012

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1

Patrz priorytet 5, zadanie 5.1

Podpisano 28 umów z Lokalnymi Grupami Działania. Działanie
zapewnia sprawną i efektywną pracę LGD wybranych w ramach
realizacji osi 4 PROW 2017-2013 oraz doskonalenie zawodowe osób
uczestniczących w realizacji lokalnych strategii rozwoju. Działanie
przyczynia się także do budowania kapitału społecznego na wsi, a
poprzez to do pobudzenia zaangażowania społeczności lokalnej w
rozwój obszaru oraz lepszego wykorzystania potencjału obszarów
wiejskich

36 201 000,56

80%
EFRROW,
20% budżet
państwa

Działanie będzie kontynuowane w
2012 roku
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*Kwota 132 827 100,00 zł (Priorytet 1, zadanie 1.1) zawiera kwotę wydaną na Poddziałanie 6.1.3 PO KL Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych,
tj. 39 665 496,09 zł.
** Kwota 4 323,45 (Priorytet 1, zadanie 1.2) została zawarta w kwocie 10 116,44 zł (Priorytet 1, zadanie 1.5) i do sumy wydanych środków w ramach działań w 2011 roku, wliczona została raz.
*** Zaznaczone kwoty (Priorytet 1, zadanie 1.5) zostały zawarte w kwocie 600 950,76 zł (Priorytet 1, zadanie 1.1) i do sumy wydanych środków w ramach działań w 2011 roku, wliczone zostały raz.
**** Środki wydane w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej zostały wykazane przez dwie instytucje: WUP w Poznaniu jako Instytucję Pośredniczącą (Priorytet 2,
zadanie 2.3) oraz ROPS w Poznaniu jako realizatora zadania (Priorytet 2, zadanie 2.4) i do sumy wydanych środków w ramach działań w 2011 roku, wliczone zostały raz.
***** Wskazane wydatki w ramach działań aktywizacyjnych EFG pochodzą ze środków Funduszu Pracy, które SWW otrzymał w latach 2009-2011 (Priorytet 1, zadanie 1.1), poniesione zostały przez PUP w Poznaniu,
Lesznie, Ostrzeszowie i Rawiczu w latach 2009-2011, w związku z tym podana kwota nie została wliczona do sumy wydanych środków w ramach działań w 2011 roku.
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