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Wykaz skrótów
ABK – Akademickie Biura Karier
ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
BP – budżet państwa
CIS – Centra Integracji Społecznej
DE UMWW – Departament Edukacji UMWW
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
ES – ekonomia społeczna
FP – Fundusz Pracy
GCI – Gminne Centra Informacji
JST – jednostki samorządu terytorialnego
KO – Kuratorium Oświaty
KP – Kluby Pracy
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
MSP – małe i średnie przedsiębiorstwa
NGO – Organizacje Pozarządowe
ODN – Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli
OHP – Ochotnicze Hufce Pracy
OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej
OSZ – Ośrodki Szkolenia Zawodowego
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

5

RIS – Rejestr Instytucji Szkoleniowych
ROPS – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
SWW – Samorząd Województwa Wielkopolskiego
UE – Unia Europejska
UMWW – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
WORP – Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy
WRPO – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
WRZ – Wojewódzka Rada Zatrudnienia
WTZ – Warsztaty Terapii Zajęciowej
WUP – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
WUW – Wielkopolski Urząd Wojewódzki
ZAZ – Zakład Aktywności Zawodowej
ZPChr- Zakłady Pracy Chronionej

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

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 Niepełnosprawnych

www.pfron.org.pl

(PFRON)
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (ROPS)

www.rops.poznan.pl
www.rops.poznan.pl/obserwatoriumintegracji-spolecznej.html

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 (ARiMR)

www.arimr.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (WUP)

www.wup.poznan.pl
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I. Wprowadzenie
Zgodnie z Uchwałą nr 1487/2012 z dnia 05 stycznia 2012 r. Zarząd Województwa
Wielkopolskiego powołał Regionalny Zespół ds. Opracowania Planu Działań na Rzecz
Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2012 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 2012 roku, spośród członków Regionalnego Zespołu ds. Opracowania Planu
Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2012 rok, 12 instytucji
zgłosiło działania do realizacji, a 4 instytucje pełniły funkcje opiniotwórcze.
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.
Funkcje opiniotwórcze i konsultacyjne pełniły:
1) Departament Polityki

Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Wielkopolskiego,

7

2) Konwent Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Wielkopolskiego,
3) Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego,
4) Wojewódzka Rada Zatrudnienia.
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 2012 rok zostały zrealizowane, za
wyjątkiem projektów zgłoszonych przez:
a) Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu - Priorytet 1, Zadanie 1.4 – „Warsztaty i konsultacje
indywidualne dla osób powracających do kraju” - spotkań nie zrealizowano ze względu na
brak zainteresowania osób, które powróciły do kraju. Działanie będzie realizowane
w 2013 roku w przypadku zgłoszenia się osób zainteresowanych uczestnictwem
w spotkaniach.
b) Wielkopolską Wojewódzką Komendę OHP - Priorytet 1, Zadanie 1.3 – „Szkolenie –
Praktyka – Zatrudnienie – Rozwój V edycja” –

kolejna edycja projektu nie została

rozpisana i w związku z tym WWK OHP nie przystąpiło do realizacji.
Zrealizowano także dodatkowe zadania, których nie uwzględniono w Planie Działań
na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2012 rok, zgłoszone przez
Wielkopolską Wojewódzką Komendę OHP:
a) Priorytet 1, Zadanie 1.2 – utworzono Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego
Młodzieży w Poznaniu, którego celem jest organizacja szkoleń umożliwiających
młodzieży nabycie, zmianę lub podwyższenie kompetencji zawodowych,
b) Priorytet 1, Zadanie 1.3 – zrealizowano projekty „Nowe perspektywy” oraz „Młodzieżowa
Akademia Umiejętności 2”.
Ponadto, realizacja większości projektów zgłoszonych przez instytucje biorące udział
w Planie w 2012 roku, będzie kontynuowana w roku 2013, co wskazane zostało
w tabeli w rozdziale IV. Działania zrealizowane w 2012 roku w województwie wielkopolskim,
kolumna 7 „Zalecenia na następny rok”.
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II. Sytuacja na wielkopolskim rynku pracy w 2012 roku
W 2012 roku stopa bezrobocia w regionie wzrastała z poziomu 9,1% w grudniu 2011
roku do 10,0% w lutym 2012 roku. Od marca do sierpnia tego roku, następował spadek stopy
bezrobocia, do 9,0%. Wzrost tego wskaźnika nastąpił ponownie we wrześniu (9,1%), aby
w grudniu 2012 roku osiągnąć poziom 9,9%.
Status

bezrobotnego

zarejestrowanego

w

urzędach

pracy

województwa

wielkopolskiego na koniec grudnia 2012 roku posiadały 147 902 osoby, tj. o 12 948 osób
(9,6%) więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
W stosunku do roku poprzedniego zwiększyła się liczba osób bezrobotnych do 25
roku życia na rynku pracy, których w grudniu 2012 roku było 33 641 osób, zmniejszył się
natomiast ich odsetek w stosunku do ogólnej liczby osób bezrobotnych na koniec roku
(22,74%). W analogicznym okresie roku poprzedniego młode osoby stanowiły 24,18%
(32 637 osób) ogółu osób zarejestrowanych jako bezrobotne.
Zwiększyła się także liczba osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (z 26 581 osób
w grudniu 2011 roku do 30 195 w grudniu 2012 roku) oraz długotrwale bezrobotnych
(z 58 282 do 62 958). Udział procentowy tych grup w całej populacji bezrobotnych na koniec
2012 roku stanowił odpowiednio 20,4% (wzrost o 0,7 punktu procentowego) i 42,6 (spadek
o 0,6 punktu procentowego).
W 2012 roku pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 62 299 ofert pracy,
tj. o 1,2% więcej niż w roku poprzednim.
W 2012 roku zgłoszono zamiar zwolnienia 3 459 osób, z tego zwolnionych zostało
2 708 osób, w 2011 roku było to odpowiednio 4 596 osób objętych zamiarem zwolnień,
natomiast zwolnionych zostało 3 098 osób.
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III. Działania podjęte w 2012 roku 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 2012 roku
w ramach Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim, wydano
łącznie 1 740 839 150,99 zł, w tym, w ramach poszczególnych priorytetów:
Priorytet 1 Wzrost zatrudnienia i aktywności zawodowej mieszkańców:
1 380 108 529,10 zł,
Priorytet 2 Równy dostęp do zatrudnienia oraz promocja integracji społecznej:
125 296 842,58 zł,
Priorytet 3 Rozwój przedsiębiorstw, przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie:
75 040 031,10 zł,
Priorytet 4 Podniesienie poziomu oraz dostępności kształcenia mieszkańców:
145 406 526,60 zł,
Priorytet 5 Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich:
14 987 221,61 zł.
Wybrane działania podjęte w 2012 roku:
1. Aktywizacja osób bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy województwa
wielkopolskiego – w 2012 roku aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu objęto
łącznie 29 904 osoby, w tym:
 11 781 osób skorzystało z możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez
odbycie stażu u pracodawców,
 w ramach szkoleń kwalifikacje zawodowe podniosło 6 541 osób,
 środki na uruchomione działalności gospodarczej uzyskały 3 894 osoby, natomiast
poprzez dofinansowanie pracodawcy utworzyli nowe miejsca pracy dla 2 673 osób,
 umożliwiono 1 609 osobom podjęcie pracy w ramach robót publicznych oraz 2 121
osobom w ramach prac społecznie użytecznych,
 1 084 osoby podjęły zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych,
 51 osób znalazło zatrudnienie w ramach przygotowania zawodowego,
 dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej pochodzące ze środków innych niż
Fundusz Pracy, otrzymało 150 osób.
2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych do wymogów rynku pracy poprzez ukończenie
szkolenia/kursu przez osoby pracujące:
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 przeszkolenie 60 pracowników powiatowych urzędów pracy,
 zdobycie dodatkowych lub uzupełnienie niepełnych kwalifikacji oraz przeszkolenie
w celu podniesienia jakości kształcenia – 80 272 nauczycieli,
 uzyskanie kwalifikacji do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu 500 osób.
3. Objęcie poradnictwem zawodowym ponad 80 tys. osób.
4. Objęcie działaniami na rzecz kształtowania postaw aktywnych ponad 3 tysięcy osób
młodych ze środowisk zagrożonych marginalizacją.
5. Uzyskanie stypendiów o charakterze pomocy socjalnej przez 190 uczniów oraz
180 słuchaczy i studentów, uzyskanie jednorazowych stypendiów naukowych przez 12
uczniów i 12 studentów.
6. Wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez:
 poradnictwo i pośrednictwo zawodowe (w tym ze środków PFRON – 163 osoby
niepełnosprawne),
 zaktywizowanie 75 osób niepełnosprawnych, w tym osób z zaburzeniami
psychicznymi, niepełnosprawnych ruchowo oraz niedowidzących i niewidomych,
w ramach 3 otwartych konkursów ofert,
 objęcie kształceniem ustawicznym 2 150 osób niepełnosprawnych,
 umożliwienie odbycia stażu u pracodawcy 90 niepełnosprawnych absolwentom.
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IV. Działania zrealizowane w 2012 roku w województwie wielkopolskim
Szczegółowy opis zrealizowanych działań
Zadanie
Instytucja

Nazwa
działania/programu

Wydatkowane środki
Rezultaty podjętych działań

1
2
3
4
Kwota wydanych środków finansowych na działania realizowane w 2012 roku: 1 740 839 150,99 zł

Zalecenia na następny rok

Kwota
w złotych

Źródło

5

6

7

Priorytet 1. Wzrost zatrudnienia i aktywności zawodowej mieszkańców
Suma wydanych środków: 1 380 108 529,10 zł
WUP
Określenie
Przygotowano Sprawozdanie z wykonania Planu Działań na Rzecz
Przygotowanie raportu Sprawozdanie
1.1 Wspieranie aktywności
w Poznaniu i koordynowanie
Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2011rok,
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 za kolejny 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
www.wup.poznan.pl/”Działania Rynku Pracy”
pracy w Wielkopolsce
Przygotowano Raport z realizacji Strategii Zatrudnienia dla
Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, obejmujący okres
sprawozdawczy 2010-2011
Dokonanie podziału
Decyzją MPiPS SWW otrzymał w 2012r. na realizację programów na 175 762 400,00
FP
Stały monitoring wydatkowania
środków FP pomiędzy rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
*
środków FP
samorządy powiatowe i aktywizacji zawodowej kwotę 126 570,4 tys. zł, z tego 82 919,2 tys.
Wielkopolski
zł podzielono według kryteriów przyjętych uchwałą XLII/592/09
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2009
roku. Pozostałą kwotę w wysokości 43 651,2 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
Opracowano nowe kryteria podziału środków, które zostały przyjęte
Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXVIII/532/12
z dnia 26 listopada 2012 r. Przyjęte kryteria, to:
- liczba bezrobotnych powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w
PUP, wg stanu na dzień 31 października roku poprzedzającego rok,
dla którego jest ustalana wysokość środków Funduszu Pracy;
- liczba bezrobotnych do 25 roku życia zarejestrowanych w PUP, wg
stanu na dzień 31 października roku poprzedzającego rok, dla którego
jest ustalana wysokość środków Funduszu Pracy;
- liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, zmniejszona o liczbę
bezrobotnych powyżej 50 roku życia oraz bezrobotnych do 25 roku
życia, wg stanu na dzień 31 października roku poprzedzającego rok,
dla którego jest ustalana wysokość środków Funduszu Pracy;
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- zaangażowanie powiatu w realizację projektów w ramach działania
6.1.3 PO KL;
- efektywność zatrudnieniowa MPiPS;
- stopa bezrobocia w powiecie, wg stanu na dzień 31 października
roku poprzedniego określająca tzw. współczynnik korygujący
zmienne;
- stosunek liczby wyrejestrowanych bezrobotnych (odpływ) w
powiecie, w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 31
października roku poprzedniego do liczby nowo zarejestrowanych w
tym okresie bezrobotnych (napływ) w powiecie określający tzw.
współczynnik korygujący zmienne.
Według nowych kryteriów dokonano podziału środków FP
przyznanych przez MPiPS dla województwa wielkopolskiego na 2013
rok, w wysokości 187 126,4 tys. zł, w tym 98 464,4 tys. zł na
realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, a 88 662,0 tys. zł na
realizację Poddziałania 6.1.3 PO KL
Pozyskanie
Dodatkowo z „rezerwy” MPiPS pozyskano środki w wysokości
dodatkowych
49 420,0 tys. zł, w tym:
środków FP z rezerwy - 921,9 tys. zł przeznaczono na aktywizację bezrobotnych na terenach,
Ministra Pracy i
na których miały miejsce klęski żywiołowe,
Polityki Społecznej
- 2 153,4 tys. zł na program aktywizacji zawodowej bezrobotnych
zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz
pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi,
w tym współfinansowane z wkładu finansowego Europejskiego
Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG)
- 5 798,3 tys. zł na programy specjalne,
- 16 884,9 tys. zł na program zwiększający aktywność zawodową
bezrobotnych poniżej 30 roku życia,
- 2 562,4 tys. zł na program zwiększający aktywność zawodową
bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
- 14 620,6 tys. zł na program aktywizacji osób bezrobotnych
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z art. 49
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- 6 478,5 tys. zł na inne programy z rezerwy MPiPS
Działania
W ramach projektu kontynuowano współpracę z PUP w zakresie
podejmowane przez
pozyskiwania informacji do monitorowania sytuacji społecznoWielkopolskie
gospodarczej w regionie. Przeprowadzono badania:
Obserwatorium
1. Badanie pracodawców z województwa wielkopolskiego
Rynku Pracy na lata
Pracodawcy jako kreatorzy polityki kadrowej na rynku pracy.
2010-2013 w ramach
2. Badanie kobiet Postawy bezrobotnych kobiet wobec
Poddziałania 6.1.2
poszukiwania pracy i rozwoju kariery zawodowej w
PO KL
Wielkopolsce.
Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz opracowano raporty:
1. Pracodawcy jako kreatorzy polityki kadrowej na rynku pracy –
prognoza zatrudnienia w regionie 2012.
2. Postawy bezrobotnych kobiet wobec poszukiwania pracy i
rozwoju kariery zawodowej w Wielkopolsce.
3. Aktywizacja na wielkopolskim rynku pracy w 2011 r.

Pozyskanie dodatkowych środków FP
według potrzeb samorządów
powiatowych oraz prowadzenie
monitoringu wydatkowanych
środków FP przez samorządy
powiatowe

769 108,64

EFS

Stałe monitorowanie sytuacji
społeczno-gospodarczej w regionie
poprzez współpracę z PUP.
Kontynuacja i zakończenie badań
dotyczących sytuacji na lokalnych
rynkach pracy na podstawie danych
pozyskiwanych dzięki współpracy z
PUP:
1. Badanie pracodawców z
województwa wielkopolskiego
Pracodawcy jako kreatorzy
polityki kadrowej na rynku pracy.
2. Badanie kobiet Postawy
bezrobotnych kobiet wobec
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4. Ocena trwałości wielkopolskich firm powstałych przy wsparciu
środków z Funduszu Pracy w 2009 r.
Utworzono bazę edukacyjną województwa wielkopolskiego.
Zorganizowano dwa konkursy dla uczniów gimnazjum:
1.
Pierwsze kroki na rynku pracy.
2.
Jak zdobyć wymarzony zawód?
Konkursy miały na celu zainteresowanie uczniów gimnazjum
zagadnieniami związanymi z wyborem zawodu oraz pierwszych
doświadczeniach na rynku pracy.
Zrealizowano trzy badania społeczne:
1. Perspektywy wielkopolskiego handlu.
2. Uwarunkowania rozwoju przetwórstwa przemysłowego w
Wielkopolsce.
3. Znaczenie sektora MŚP dla rozwoju Wielkopolski.
Przeprowadzono procedurę pzp i podpisano umowę na realizację
badania Sytuacja kobiet na wielkopolskim rynku pracy wobec wyzwań
demograficznych do 2030 roku.
Raporty z przeprowadzonych badań zostały wydane w formie
publikacji, a wyniki zaprezentowano na seminariach
podsumowujących badania. Informacje nt. prac WORP oraz
prowadzonych badań ukazały się w „Głosie Wielkopolskim” oraz
„Monitorze Wielkopolski”.
Opracowano prognozę demograficzną Region Wielkopolska w latach
2012-2035, w której określono strukturę ludności według płci i
wykształcenia w subregionach województwa wielkopolskiego,
strukturę ludności według ekonomicznych grup wieku w
subregionach województwa wielkopolskiego oraz zapotrzebowanie na
zawody dla województwa wielkopolskiego do 2020 roku.
Opublikowano informator dla uczniów Zaplanuj przyszłość,
zawierającego wskazówki związane z aktywnością zawodową,
planowaniem ścieżki kariery oraz zdobywaniem doświadczenia
przydatnego w przyszłej pracy.
Na bieżąco aktualizowano stronę internetową, na której zamieszczono
wszystkie raporty z badań oraz wiele innych informacji o działaniach
WORP
Doradztwo zawodowe W roku 2012 doradcy zawodowi WUP objęli usługami w formie
z informacją
konsultacji indywidualnych 11287 klientów, a w formie spotkań
zawodową
grupowych 3544 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”,
realizację trzech wydarzeń w ramach Partnerstwa na Rzecz
Wielkopolskiego Rynku Pracy

23 679,00

FP

poszukiwania pracy i rozwoju
kariery zawodowej w
Wielkopolsce.
Realizacja badania: Sytuacja kobiet
na wielkopolskim rynku pracy wobec
wyzwań demograficznych do 2030
roku.
Aktualizacja bazy edukacyjnej
województwa wielkopolskiego.
Kontynuacja projektu WORP (20132015). Kompleksowe badanie
uwarunkowań społecznogospodarczych i aktualnych trendów
rozwojowych oraz systematyczne
dostarczanie aktualnej i rzetelnej
wiedzy na ten temat, co ma pozwalać
na racjonalne kreowanie polityki
zatrudnienia w regionie. Realizacja
badania zapotrzebowania na zawody,
kwalifikacje i kompetencje. Badanie
własne dotyczące sytuacji osób
młodych na rynku pracy.
Diagnozowanie obszarów
wykazujących potencjał
zatrudnieniowy. Dostarczanie
młodzieży informacji na temat
aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz
możliwości wyboru ścieżki
zawodowej, w tym promowanie
pozyskiwania deficytowych na
lokalnym/regionalnym rynku pracy
zawodów i kwalifikacji. Opracowanie
i opublikowanie informatora dla
uczniów. Promocja działań WORP w
mediach lokalnych. Bieżąca
aktualizacja strony internetowej
Świadczenie usług doradczych dla
mieszkańców regionu, rozwijanie
różnorodnych form poradnictwa
grupowego
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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

Departament Działanie 1.1 WRPO
Wdrażania
Rozwój
Programu
mikroprzedsiębiorstw
Regionalnego
UMWW
Działanie 1.2 WRPO
Wsparcie rozwoju
MSP - Schemat I
Projekty inwestycyjne
oraz Schemat II
Specjalistyczne
projekty doradcze
Działanie 6.1 WRPO
Turystyka

Wielkopolska OHP jako realizator
Wojewódzka usług rynku pracy
Komenda
OHP

Liczba osób, które zakończyły udział w projektach realizowanych w
ramach Działania (narastająco do końca 2012 r.): 54 403**

Liczba osób, które otrzymały środki na podjecie działalności
gospodarczej (narastająco do końca 2012 r.): 1 340

29 784 467,26
***

EFS/BP

Planuje się dalszą realizację
Poddziałania/Działania, w tym
monitoring, kontrolę i rozliczanie
projektów

51 145 054,04
***

EFS/FP

Planuje się dalszą realizację
Poddziałania/Działania, w tym
monitoring, kontrolę i rozliczanie
projektów

48 396 625,23
***

EFS/BP

Planuje się dalszą realizację
Poddziałania/Działania, w tym
monitoring, kontrolę i rozliczanie
projektów

Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje (narastająco do
końca 2012 r.): 1 340
Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych (narastająco
do końca 2012 r.): 0
Rozwój gospodarczy i społeczny regiony poprzez bezpośrednie
34 857 636,59
wparcie mikroprzedsiębiorstw, zwłaszcza w kresie inkubacji, celem
wzmocnienia ich potencjału i wzrostu konkurencyjności. Poprawa
oferty produktowej i technologicznej oraz dostosowanie do wymogów
UE. Do dnia 31.12.2012 r. podpisano w ramach Działania 1.1. 261
umów na kwotę dofinansowania z EFRR 34 857 636,59 PLN
Rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez bezpośrednie
635 004 478,59
wsparcie przedsiębiorstw sektora MSP mające na celu podniesienie
poziomu innowacyjności przedsiębiorstw, rozszerzenie ich
działalności, bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby regionalnej
gospodarki i tworzenie nowych miejsc pracy. Do dnia 31.12.2012 r. w
ramach Działania 1.2 podpisano 969 umów z Beneficjentami na
kwotę dofinansowania z EFRR 635 004 478,59 PLN
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej Wielkopolski i
124 356 463,75
stworzenie nowych miejsc pracy, co z kolei jest czynnikiem
zwiększającym potencjał gospodarczy województwa, wzmacniający
jego konkurencyjność.
Do dnia 31.12.2012 r. w ramach Działania 6.1 podpisano 69 umów z
Beneficjentami na kwotę dofinansowania z EFRR 124 356 463,75
PLN
 Liczba osób objętych usługą pośrednictwa pracy w PPP w 2012
1 249 593,30
roku: 778 osób
 Liczba osób objętych usługą poradnictwa zawodowego w MCK
w 2012 roku: 674 osoby
 Liczba osób korzystających ze szkoleń zawodowych w ramach
OSZ w 2012 roku: 92 osoby

EFRR

Wypłacanie środków z tej kwoty
zgodnie z ich przeznaczeniem będzie
kontynuowane w 2013 roku

EFRR

Wypłacanie środków z tej kwoty
zgodnie z ich przeznaczeniem będzie
kontynuowane w 2013 roku

EFRR

Wypłacanie środków z tej kwoty
zgodnie z ich przeznaczeniem będzie
kontynuowane w 2013 roku

środki EFS:
1 099 485,14

Kontynuacja zadań z poradnictwa
zawodowego, pośrednictwa pracy
i informacji zawodowej dla młodzieży
świadczonych przez Punkty
Pośrednictwa Pracy i Młodzieżowe
Centra Kariery.

Budżet OHP:
150 108,16
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ROPS
w Poznaniu
/Fundacja im.
Królowej
Polski św.
Jadwigi

Projekt CESON
Centrum Ekonomii
Społecznej Osób
Niepełnosprawnych

ROPS
w Poznaniu
/Stowarzyszen
ie na Rzecz
Spółdzielni
Socjalnych

Projekt WTZ
Innowacyjny model
aktywizacji
zawodowej
uczestników
Warsztatów Terapii
Zajęciowej

Fundacja
Aktywności
Lokalnej/
ROPS w
Poznaniu

Projekt Mam dziecko
– pracuję.
Analiza, testowanie
oraz wdrożenie
innowacyjnych
rozwiązań
wspomagających
godzenie życia
zawodowego i
prywatnego w
Wielkopolsce,
opartych na idei
flexicurity”

Liczba beneficjentów w ramach projektu w 2012 roku: 1703
osoby
Liczba zorganizowanych giełd i targów pracy w 2012 roku: 18
Liczba nowych jednostek utworzonych w ramach projektu w
2012 roku: 5 jednostek tj.: OSZ Wolsztyn, PPP Turek, OSZ
Gniezno, MCK Międzychód , OSZ Turek.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach
Priorytetu I POKL, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3
Dostarczano wiedzy i umiejętności dotyczących ES poprzez
prowadzenie szkoleń.
Przeprowadzano konsultacje 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 trzy wizyty studyjne w PES-ach w Krakowie, Łodzi,
Bytomiu, woj. dolnośląskim i w Warszawie
Zadanie 1. Przygotowanie produktów - „badanie dotyczące
aktywizacji osób niepełnosprawnych przy wykorzystaniu modeli
zakładających tworzenie spółdzielni socjalnych przy warsztatach
terapii zajęciowej”, „badanie potencjału środowiska lokalnego do
tworzenia spółdzielni socjalnych osób prawnych przy WTZ w
kontekście opracowania modelu budowania partnerstw publicznospołeczno-prywatnych wokół powstających spółdzielni socjalnych
przy WTZ”, badanie biznesu pod kątem współpracy ze spółdzielniami
socjalnymi powstałymi przy WTZ, badanie rozwiązań systemowych
w rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
intelektualnie na przykładzie Szwecji, W. Brytanii i Niemiec w celu
przeniesienia dobrych praktyk na system polski.
-wyodrębnienie kilku grup inicjatywnych w celu tworzenia
spółdzielni socjalnych osób prawnych przy WTZ
-prowadzenie punktu informacyjnego,
-udzielanie doradztwa użytkownikom,
- nawiązywanie współpracy międzysektorowej,
-prace nad narzędziami służącymi do monitoringu i ewaluacji
prowadzonych działań,
- wypracowanie rozwiązań, narzędzi, metod i procedur wspierających
współpracę międzysektorową w obszarze realizacji projektu,
- współudział w warsztatach, konferencjach, wspierających proces
budowania partnerstwa publiczno-społecznego oraz prace nad
produktem finalnym,
- udział w Komisji Rekrutacyjnej powołanej w celu wyboru
społeczności lokalnej do udziału w projekcie,
- działania promocyjne i upowszechniające,
-współudział w wypracowywaniu strategii wdrażania,

Kontynuacja zadań w zakresie
realizacji szkoleń zawodowych przez
Ośrodki Szkolenia Zawodowego.
Kontynuacja realizacji projektu do
30.06.2014 roku

492 360,00

71 985,00

223 840,00

Dalsza 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
Projekt
Zad.2. Wdrożenie produktów –
współfinansow- wdrożenie produktów
any ze środków wypracowanych w zad.1, założenie 3
europejskich spółdzielni socjalnych według modeli
EFS
Projekt
współfinansowany ze środków
europejskich
EFS

Projekt
współfinansowany ze środków
europejskich
EFS

Dalsza identyfikacja oraz
utrzymywanie kontaktów z
interesariuszami zajmujących się
tematyką flexicurity związaną z
godzeniem życia zawodowego i
prywatnego, w szczególności
rodziców (matek i ojców) dzieci do
lat 3.
Identyfikacja punktów w
Wielkopolsce, utrzymywanie
kontaktów, analiza warunków i
standardów opieki nad dziećmi w
regionie
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upowszechniania i wdrażania do nurtu polityki zgodnie z
regionalnymi dokumentami.

1.2 Aktywizacja zawodowa
młodzieży

WUP w
Poznaniu

Aktywizacja
zawodowa
bezrobotnych
i poszukujących pracy

Projekt na rzecz wzrostu konkurencyjności Wielkopolski poprzez
wzmocnienie adaptacyjności matek i ojców na rynku pracy w wyniku
analizy, testowania i wdrożenia w latach 2011-2014 modelu
współpracy międzysektorowej wspierającego godzenie życia
zawodowego i prywatnego opartego o ideę flexicurity
Przekazywano do GCI i ABK informacje na temat wielkopolskiego
rynku pracy w formie przygotowanych przez WUP raportów z badań i
analiz

-

Przygotowano raport Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa
wielkopolskiego rocznik 2010/2011 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 W roku 2012 doradcy zawodowi WUP objęli swoimi usługami w
z informacją
formie indywidualnych konsultacji informacyjnych 1373 uczniów
zawodową
(do 18 roku życia),w formie spotkań grupowych 539 uczniów (do 18
roku życia). Zorganizowano 24 edycje spotkań informacyjnych o
tematyce związanej z planowaniem kariery zawodowej, określaniem
predyspozycji i zainteresowań zawodowych
Poddziałanie 6.1.1
PO KL Wsparcie osób
pozostających bez
zatrudnienia na
regionalnym rynku
pracy
Podziałanie 6.1.3 PO
KL Poprawa
zdolności do
Patrz Priorytet I, zadanie 1.1
zatrudnienia oraz
podnoszenie poziomu
aktywności
zawodowej osób
bezrobotnych
Działanie 6.2 PO KL
Wsparcie oraz
promocja
przedsiębiorczości
Opracowanie analiz
dotyczących
absolwentów
w Wielkopolsce

-

-

-

Kontynuowanie współpracy z GCI
i ABK w celu podniesienia
świadomości pracowników tych
instytucji na temat regionalnego
rynku pracy
Przeanalizowanie danych
dotyczących absolwentów kolejnego
rocznika 2011/2012 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
potrzeb rynku pracy i planowanie
rozwoju zawodowego
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Wielkopolska
Wojewódzka
Komenda
OHP

i samozatrudnienia
Realizowanie
poradnictwa
zawodowego
i informacji
zawodowej przez
MCK i MCIZ, pomoc
w aktywnym
poszukiwaniu pracy
świadczona przez KP
oraz realizowanie
pośrednictwa pracy
przez MBP i PPP

„Konkurs Sprawny w
zawodzie bezpieczny w pracy”

KO
w Poznaniu

Zbieranie
i upowszechnianie
wybranych danych
z systemu informacji
oświatowej

Uaktualnienie
i opublikowanie
informatora
o możliwościach
kształcenia w
szkołach
ponadgimnazjalnych

Liczba osób objętych usługą pośrednictwa pracy – 15 055 (w tym:
3664 w PPP)
Liczba pozyskanych miejsc pracy – 11 916 (w tym: 1961 w PPP)
Liczba zorganizowanych giełd pracy – 123 (w tym: 58 przez PPP)
Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym i informacją
zawodową – 66 023 w tym:
 17 420 MCIZ
 28 143 KP
 11 665 MCK
 8 795 MCK utworzone w ramach projektu „OHP jako
realizator usług rynku pracy”.
Utworzenie 5 nowych jednostek OHP w projekcie „OHP jako
realizator usług rynku pracy” współfinansowanym przez Unię
Europejską (POKL Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3).
Powstał PPP (w Turku), 3 OSZ (Wolsztynie, Gnieźnie, Jarocinie)
i 1 MCK (w Międzychodzie).
Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 22 lipca 2011 roku (Dz. U. z 2011r. nr155 poz. 920)
Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP zarządzeniem
Wojewódzkiego Komendanta OHP Nr 24 z dnia 12.12.2011r.
utworzyła Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży w
Poznaniu. Celem ROSZM jest organizacja szkoleń umożliwiających
młodzieży nabycie, zmianę lub podwyższenie kompetencji
zawodowych. W roku 2012 przeszkolono 64 osoby
Zorganizowanie konkursu „Sprawny w zawodzie”:
- fryzjer – 8 uczestników,
- kucharz małej gastronomii – 68 uczestników,
- murarz – 21 uczestników,
- stolarz – 20 uczestników,
- mechanik pojazdów samochodowych – 44 uczestników.
Razem:161 uczestników z 12 jednostek organizacyjnych.
Organizacja konkursu wiedzy z zakresu BHP i prawa pracy dla 1295
uczestników z 20 jednostek organizacyjnych
Na stronie internetowej KO w Poznaniu są opublikowane: dane
adresowe szkół i placówek województwa wielkopolskiego,
wyszukiwarka szkół, linki do strony MEN z danymi szkół
ogólnopolskich. Internetowe bazy danych są aktualizowane corocznie
(na 30 września) wg dany z Systemu Informacji Oświatowej. Dane
SIO są również udostępniane na indywidualne prośby odbiorców
zewnętrznych
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 adres strony internetowej

226 561,23

122 950,00
Środki EFS w
tym:
- 59 200, 00 zł
na realizację
działań
- 63 750,00 zł
na utworzenie
nowych
jednostek

Kontynuacja zadań z poradnictwa
zawodowego dla zawodowego i
informacji zawodowej dla młodzieży
świadczonych przez MCIZ, MCK i
KP.
Kontynuacja zadań z zakresu
pośrednictwa pracy prowadzonego
przez MBP, PPP, OSZ

- 98 991,23 zł
Fundusz Pracy
- 4 620, 00 zł
Budżet OHP

18 190,61

Środki
budżetowe

Kontynuacja konkursu „Sprawny
w zawodzie”

-

Budżet KO

Kontynuacja działań

-

Budżet KO

Kontynuacja działań
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1.3 Promocja oraz
wspieranie
przedsiębiorczości i
samozatrudnienia

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW
Wielkopolski
Oddział
Regionalny
ARiMR

Działanie 5.2 WRPO
Rozwój infrastruktury
edukacyjnej, w tym
kształcenia
ustawicznego
Ułatwianie startu
młodym rolnikom/
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Wielkopolski
Oddział
PFRON

JUNIOR - Program
aktywizacji
zawodowej
absolwentów
niepełnosprawnych

Stowarzyszenie na rzecz
Spółdzielni
Socjalnych (w
ramach
projektu
realizowanego
przez ROPS w
Poznaniu)

Projekt innowacyjny
testujący:
„Wielkopolskie
Centrum Ekonomii
Solidarności –
koordynacja na rzecz
zapewnienia trwałości
funkcjonowania
instytucji ekonomii
społecznej”
Doradztwo zawodowe Uzupełniano zbiory informacji związane z tematyką
z informacją
przedsiębiorczości. Oprócz konsultacji indywidualnych w tym
zawodową
zakresie przeprowadzono 19 edycji edukacyjnych zajęć grupowych
o tematyce związanej z przedsiębiorczością: „ABC
przedsiębiorczości”, „Własna firma”, ”Przedsiębiorczość czyli jak
zaistnieć na rynku pracy”, „Dotacja unijna na własną firmę”
Podziałanie 6.1.3 PO Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności
KL Poprawa
gospodarczej (narastająco do końca 2012 r.): 10 478
zdolności do
zatrudnienia oraz
podnoszenie poziomu
aktywności
zawodowej osób
bezrobotnych
Działanie 6.2 PO KL
Patrz Priorytet I, Zadanie 1.1
Wsparcie oraz

WUP
w Poznaniu

Poprawa warunków kształcenia, unowocześnienie i wzbogacenie bazy 47 911 293,07
EFRR
regionalnych placówek oświatowych, wyrównanie szans w dostępie
do edukacji.
Do 31.12.2012 r. w ramach Działania 5.2 podpisano 26 umów z
Beneficjentami na kwotę dofinansowania z EFRR 47 911 293,07 PLN
W roku 2012 nie przeprowadzono naboru wniosków.
85 575 000,00
EFRROW
Wydano 283 pozytywne Decyzje przyznające Premię na łączną kwotę (środki przelane
75%
21 225 000,00 zł (decyzje wydane w roku 2012 z naborów
w roku 2012 Środki krajowe
przeprowadzonych od początku trwania PROGRAMU). Wydane
z naborów
25%
środki przeznaczone są na stymulowanie zmian strukturalnych w
przeprowasektorze rolnym poprzez ułatwienie przejmowania lub zakładania
dzonych od
gospodarstw przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach
początku trwania
zawodowych
PROGRAMU)
Do realizacji programu przystąpiło 10 powiatów, które wystąpiły
482 895,00
Środki PFRON
o dofinansowanie dla 90 absolwentów przewidzianych do odbywania
stażu, w tym 3 ze znacznym, 55 z umiarkowanym i 32 z lekkim
stopniem niepełnosprawności.
W programie uczestniczyli niepełnosprawni absolwenci, którzy:
- rozpoczęli staż u pracodawcy - 89,
- kontynuowali staż u pracodawcy - 1,
- ukończyli staż u pracodawcy - 89,
- uzyskali zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu stażu - 46
Przetestowanie modelu preinkubacji i inkubacji osób zagrożonych
546 802,00
85% EFS
wykluczeniem społecznym. W testowaniu wzięło udział 123 osoby
15% Budżet
(40 os. nieaktywnych zawodowo, 80 os. bezrobotnych). W ramach
Państwa
etapu preinkubacji osoby uczestniczyły w testowaniu szkoleń oraz
doradztwa, w ramach etapu inkubacji oprócz szkoleń i doradztwa
oferowano również kursy i szkolenia zawodowe

-

Wypłacanie środków z tej kwoty
zgodnie z ich przeznaczeniem będzie
kontynuowane w 2013 roku
Kontynuacja zadań związanych
obsługą wniosków złożonych
w ramach w/w działania

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

Wdrożenie modelu po walidacji

Kontynuowanie działań doradczych
ukierunkowanych na rozwój
przedsiębiorczości wśród osób
szukających zatrudnienia

Patrz Priorytet I, zadanie 1.1
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promocja
przedsiębiorczości
i samozatrudnienia
Poddziałanie 8.1.2
PO KL Wsparcie
procesów
adaptacyjnych
i modernizacyjnych
w regionie

Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami procesów
restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostaną objęci
działaniami szybkiego reagowania (narastająco do końca 2012 r.):
923.
Liczba osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych
procesami restrukturyzacyjnymi, które zostały objęte działaniami
szybkiego reagowania (narastająco do końca 2012 r.): 607
Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu
lokalnym i regionalnym (narastająco do końca 2012 r.): 31

20 047 654,90
***

EFS/BP

Planuje się dalszą realizację
Poddziałania/Działania, w tym
monitoring, kontrolę i rozliczanie
projektów

Poddziałanie 8.1.3
2 379 422,51
EFS/BP
Planuje się dalszą realizację
PO KL Wzmocnienie
***
Poddziałania/Działania, w tym
lokalnego partnerstwa
monitoring, kontrolę i rozliczanie
na rzecz
projektów
adaptacyjności
Wielkopolska Szkolenie – Praktyka Nie realizowano – kolejna edycja projektu nie została rozpisana i w związku z tym WWK OHP nie przystąpiło do realizacji
Wojewódzka – Zatrudnienie –
Komenda
Rozwój V edycja
OHP
Nowe Perspektywy
Projekt realizowany w okresie wrzesień 2012-czerwiec 2013. W
75 792,86
62 955,09 zł
W następnym roku kontynuowane
ramach projektu we wrześniu 2012 roku rekrutowano 90 osób w tym:
środki EFS:
będą działania rozpoczęte w roku
50K i 40M. W ramach projektu uczestnikom zaoferowano
2012, polegające na przeprowadzeniu
następujące rodzaje wsparcia:
12 837,77 zł
90 godzin zajęć indywidualnych
 Wsparcie opiekuńczo wychowawcze dla 90 osób
budżet OHP: z psychologiem, przeprowadzenie
 Grupowe zajęcia z doradcą zawodowym dla 90 osób
kursów językowych dla uczestników,
 Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym dla 90 osób
warsztaty wyrównawcze
 Grupowe zajęcia z psychologiem dla 87 osób
z przedmiotów szkolnych -360
 Indywidualne zajęcia z psychologiem- w 2012 roku
godzin, zakup wyprawek
przeprowadzono 180 godzin zajęć
edukacyjnych, przeprowadzenie
 Przeprowadzono warsztaty wyrównawcze z przedmiotów
warsztatów informatycznych dla
szkolnych-120 godzin zajęć
uczestników, przeprowadzenie
 Przeprowadzono kurs przedsiębiorczości dla 49 osób
kursów ECDL Start, przeprowadzenie
kursów prawa jazdy kat B,
przeprowadzenie kursów
zawodowych dla uczestników,
organizacja praktyk dla uczestników
Młodzieżowa
W okresie lipiec-wrzesień 2012 do projektu rekrutowano 45
79 367,38
67 462,24 zł
W następnym roku kontynuowane
Akademia
uczestników w tym 18K i 27M. Projekt realizowany w okresie od
środki EFS:
będą działania rozpoczęte w roku
Umiejętności 2
lipca 2012 do maja 2013. W ramach projektu w roku 2012 udzielono
2012, polegające na przeprowadzeniu
następującego rodzaju wsparcia:
11 905,14 zł
praktyk zawodowych u pracodawców
 Wsparcie opiekuńczo- wychowawcze dla 45 osób
budżet OHP: w zakresie odbytych przez
 Spotkania wychowawcze motywujące do udziału w projekcie
uczestników szkoleń
dla 45 osób
specjalistycznych, przeprowadzenie
 Szkolenie kształtujące umiejętności radzenia sobie w trudnych
kursów językowych organizacja
sytuacjach życiowych dla 45 uczestników
lokalnego sprawdzianu umiejętności
 Przeprowadzenie warsztatów planowania ścieżki edukacyjnej i
zawodowych
zawodowej dla 45 BO
 Przeprowadzono warsztaty aktywizacji zawodowej dla 45 BO
 Przeprowadzono Indywidualne badanie predyspozycji
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zawodowych dla 45 BO
Przeprowadzono specjalistyczne szkolenia w zawodach
profesjonalna obsługa kas fiskalnych i obsługa programu do
prowadzenia gospodarki magazynowej oraz montaż, regulacja i
obsługa samochodowych instalacji gazowych dla 45 BO
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
Zrealizowane działania:
- działania mające na celu rozwój przedsiębiorczości
i internacjonalizację przedsiębiorstw, w szczególności spotkania
biznesowe z zagranicznymi przedsiębiorcami / inwestorami /
partnerami podczas organizowanych misji i targów zagranicznych
(w 2012 r. udział w Targach IT CeBIT w Hanowerze, Targach
designu w Mediolanie; organizacja misji gospodarczych do Chin
i Korei Południowej, Gruzji, Kurdystanu, Danii, Rosji).
- przyciąganie inwestorów do gmin i powiatów w Wielkopolsce
podczas targów inwestycyjnych MIPIM w Cannes oraz EXPO REAL
w Monachium.
- działania promocyjne, m.in. przygotowanie folderów z terenami
inwestycyjnymi, ogłoszenia prasowe w prasie lokalnej (Głos
Wielkopolski), ogólnokrajowej (Gazeta Wyborcza), branżowej
(dotyczącej rynku nieruchomości – CityInvest Poland 2012);
uaktualnienie elektronicznej bazy ofert inwestycyjnych EBOI)
Działania nie przekładają się bezpośrednio na wzrost zatrudnienia, ale
w przyszłości mogą spowodować jego wzrost
W roku 2012 nie przeprowadzono naboru wniosków.
Zakontraktowano środki dla 1 060 umów na kwotę 99 366 357,50 zł
(umowy podpisane w roku 2012 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


Departament Działanie 1.5 WRPO
Wdrażania
Promocja regionalnej
Programu
gospodarki
Regionalnego
UMWW

Departament
Gospodarki
UMWW

WRPO na lata 20072013, Priorytet I
Konkurencyjność
przedsiębiorstw,
Działanie 1.5
Promocja regionalnej
gospodarki.
Projekt kluczowy
„Kompleksowa
promocja gospodarki
i inwestycji
w Wielkopolsce”

Wielkopolski
Oddział
Regionalny
ARiMR

Różnicowanie w
kierunku działalności
nierolniczej/ Program
Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Różnicowanie w
kierunku działalności
nie rolniczej w
ramach Wdrażania
lokalnych strategii
rozwoju PROW 20072013

Podczas przeprowadzonego w 2012 roku naboru do Wielkopolskiego
OR wpłynęło 169 wniosków na łączną kwotę 13 807 379,29 zł.
Zakontraktowano środki dla 47 umów na kwotę 3 537 191,44 zł
(umowy podpisane w roku 2012 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

12 335 252,23

EFRR

2 207 467,51
PLN,
w tym EFRR
2 170 543,18
PLN

środki EFRR
środki własne

74 023 678,50
EFRROW
(środki przelane
75%
w roku 2012 Środki krajowe
z naborów
25%
przeprowadzonych od
początku
trwania
PROGRAMU)
2 101 253,85
EFRROW
(środki przelane
75%
w roku 2012
Środki krajowe
z naborów
25%
przeprowadzonych od
początku
trwania
PROGRAMU)

Wypłacanie środków z tej kwoty
zgodnie z ich przeznaczeniem będzie
kontynuowane w 2013 roku

Kontynuacja wcześniej podjętych
działań

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

Kontynuacja zadań związanych
obsługą wniosków złożonych
w ramach w/w działania
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1.4 Promocja mobilności
i aktywnych postaw na
rynku pracy

WUP
w Poznaniu

Tworzenie i rozwój
mikroprzesiębiorstw/
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich

W roku 2012 nie przeprowadzono naboru wniosków.
Zakontraktowano środki dla 401 umów na kwotę 91 296 315,96 zł
(umowy podpisane w roku 2012 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
mikroprzesiębiorstw w
ramach Wdrażania
lokalnych strategii
rozwoju PROW 20072013

Podczas przeprowadzonego w 2012 roku naboru do Wielkopolskiego
OR wpłynęło 205 wniosków na łączną kwotę 22 311 257,87 zł.
Zakontraktowano środki dla 40 umów na kwotę 3 900 872,99 zł
(umowy podpisane w roku 2012 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

Aktywizacja
zawodowa
bezrobotnych
i poszukujących pracy

74 265 590,05
EFRROW
(środki przelane
75%
w roku 2012
Środki krajowe
z naborów
25%
przeprowadzonych od
początku
trwania
PROGRAMU)
1 239 283,00
EFRROW
(środki przelane
75%
w roku 2012
Środki krajowe
z naborów
25%
przeprowadzonych od
początku
trwania
PROGRAMU)

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

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

Patrz Priorytet 1, zadanie 1.2

Doradztwo zawodowe Oprócz konsultacji indywidualnych ukierunkowanych na wspieranie
z informacją
aktywnych postaw na rynku pracy przeprowadzono 345 edycji
zawodową
edukacyjnych spotkań grupowych (porady grupowe, zajęcia
aktywizacyjne, spotkania informacyjne) rozwijających aktywne
postawy wobec zatrudnienia
Wyposażenie WUP
Wyposażono Wydział ds. Pośrednictwa Pracy w informatory na temat
w Poznaniu
warunków życia i pracy w krajach UE, które były przekazywane
w informatory nt.
klientom WUP oraz PUP
pracy w UE, oferty
pracy sezonowej dla
studentów,
Zorganizowano 3 projekty rekrutacyjne dla pracodawców
organizacja giełd
zagranicznych:
pracy
Hiszpania – Hotel Garden (23.01.2012 r.)
Stanowisko: Animatorzy, Instruktorzy sportowi
Liczba przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych: 11
Liczba osób zatrudnionych: 4
Finlandia – Ihalan tila (30.08.2012 r.)
Stanowisko: Pracownik przy sadzonkach truskawek
Liczba przeprowadzonych rozmów: 6
Liczba osób zatrudnionych: 0
Hiszpania – Hotels VIVA (10.12.2012 r.)
Stanowisko: Animatorzy, instruktorzy sportowi / Hotels Viva
Liczba przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych: 22

Podejmowanie działań doradczych
rozwijających umiejętności w
zakresie aktywnego poszukiwania
pracy

-

-

-

MPiPS

Działanie powinno być
kontynuowane ze względu na
zainteresowanie poszukujących pracy
publikacjami na temat warunków
życia i pracy

1 250,00

Wojewódzki
Grant EURES

-

-

1 224,00

Wojewódzki
Grant EURES

Działanie powinno być
kontynuowane, gdyż przede
wszystkim daje możliwość
znalezienia sezonowego zatrudnienia
osobom pochodzącym z obszarów
rolniczych, a także posiadających
odpowiednie doświadczenie w tego
rodzaju zatrudnieniu. Ponadto
organizacja rekrutacji dla
konkretnego pracodawcy daje
większe szanse na znalezienie
zatrudnienia konkretnej grupie osób
poszukujących pracy

Łącznie:
2 474,00
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Liczba osób zatrudnionych: min. 3 osoby
(stan na 10.12.2012 r.)
Realizowano międzynarodowe pośrednictwo pracy.
Rezultaty:
Liczba pozyskanych ofert pracy: 534
Liczba wakatów: 3961
Liczba przyjętych CV: 439
Liczba osób zatrudnionych: 55
Zorganizowano Europejskie Dni Pracy – Poznań 2012 (20.03.2012
104 225,28
Wojewódzki
r.), w których uczestniczyło: 20 przedstawicieli Publicznych Służb
Grant EURES
Zatrudnienia / Doradców EURES z 12 państw UE/EOG oraz 3
pracodawców zagranicznych i 9 z Polski, którzy łącznie oferowali
kilkadziesiąt ofert pracy i ponad 300 miejsc pracy (316). Targi
odwiedziło około 1000 osób z całego kraju.
Rezultaty:
Liczba uczestników: ok. 1000
Liczba wystawców: 38
Liczba pracodawców których oferty były prezentowane podczas
targów: 12
Liczba przedstawicieli Publicznych Służb Zatrudnienia / doradców
EURES z zagranicy: 20
Liczba prezentacji: 11
Liczba uczestników warsztatów: 53
Pracodawcy przeprowadzili 102 rozmowy kwalifikacyjne
Pracodawcy przedstawili propozycje pracy 23 osobom
Nie zorganizowano warsztatów i konsultacji indywidualnych dla osób powracających do kraju, ze
względu na brak zainteresowania osób, które powróciły do kraju
Uczestniczono w 2 spotkaniach organizowanych przez Wojewódzkie
Urzędy Pracy.:
„Europejski Dzień Informacyjno – Rekrutacyjny”
w Łodzi (27.04.2012 r.), „Europejskie Targi Pracy – Białystok 2012”
i „Dzień Informacyjny EURES”
w Białymstoku (15-16.05.2012 r.)
Przeprowadzono kampanię informacyjną na temat usług EURES
Rezultaty:
Wydruk 5000 egzemplarzy broszury informacyjnej

1 068,74

Wojewódzki
Grant EURES

861,00

Wojewódzki
Grant EURES

Promowano usługi świadczone w ramach EURES
Rezultaty:
Druk 5 artykułów w prasie, w tym 1 w prasie branżowej

7 725,88

Wojewódzki
Grant EURES

Działanie powinno być
kontynuowane, ponieważ daje
możliwość znalezienia zatrudnienia
poza granicami Polski przez
najbardziej mobilnych pracowników
Działanie powinno być
kontynuowane 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

Działanie będzie realizowane
w przypadku zgłoszenia się osób
zainteresowanych uczestnictwem
w spotkaniach
Działanie powinno być
kontynuowane ze względu na
możliwość wymiany informacji
pomiędzy uczestnikami spotkań oraz
nawiązania kontaktów z instytucjami
zewnętrznymi
Działanie powinno być
kontynuowane 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
Działanie powinno być
kontynuowane ze względu na
konieczność dotarcia z informacjami
o usługach EURES do jak
największego grona odbiorców
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Pośredniczono w przekazywaniu informacji i dokumentów studentów
uczelni wyższych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych (z
wyjątkiem szkół ogólnokształcących) zainteresowanych podjęciem
pracy wakacyjnej w 2013 r. na terenie Niemiec (we współpracy z
ABK).
Rezultaty:
Liczba przekazanych dokumentów: 21 (dokumenty przekazano w
styczniu 2013 r.)
Zorganizowano 2 spotkania w ramach zawiązanego „Partnerstwa na
Rzecz Rozwoju Wielkopolskiego Rynku Pracy” tj. „Bądź aktywny na
rynku pracy” (19.04.2012 r.) oraz spotkanie „ Dzień Kształcenia
Ustawicznego w Wielkopolsce” (17.11.2012 r.)
Rezultaty:
Liczba zorganizowanych spotkań: 2
Uczestniczono w II Poznańskich Targach Przedsiębiorczości
zorganizowanych przez Urząd Miasta Poznania (17-18.04.2012 r.)

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

Poddziałanie 6.1.1
PO KL Wsparcie osób
pozostających bez
zatrudnienia na
regionalnym rynku
pracy
Poddziałanie 8.1.2
PO KL Wsparcie
procesów
adaptacyjnych
i modernizacyjnych
w regionie
Wielkopolska Opracowanie systemu
Sieć Biur
współpracy uczelni z
Karier
otoczeniem
gospodarczym
WUP
Opracowanie analiz
w Poznaniu dotyczących rynku
pracy

-

-

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

28 016,03

FP

1 863,45

Budżet

-

-

Inicjatywy w ramach Partnerstwa na
Rzecz Rozwoju Wielkopolskiego
Rynku Pracy będą realizowane
w przypadku dostępności środków
z FP oraz zainteresowania Partnerów
wspólną realizacją działań
Należy kontynuować współpracę,
gdyż dzięki uczestnictwu w tego typu
wydarzeniach pracownicy WUP mają
możliwość dotarcia z ofertami pracy
oraz informacjami do najbardziej
mobilnych osób

Patrz Priorytet 1, Zadanie 1.1

Patrz Priorytet 1, Zadanie 1.3

Organizacja spotkań z pracodawcami i środowiskiem naukowym
(przedstawiciele wydziałów). Uczestnictwo przedstawicieli sieci w
spotkaniach z przedsiębiorcami. Współpraca z Urzędem Miasta –
Wydział Gospodarczy
1. Raport: Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy
i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2011 roku.
2. Raport: Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa
wielkopolskiego rocznik 2010/2011 na rynku pracy.
3. Raport: Sprawozdanie z wykonania Planu Działań na Rzecz
Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2011 rok.
4. Raport z realizacji Strategii Zatrudnienia dla Województwa
Wielkopolskiego na lata 2007-2013, obejmujący okres
sprawozdawczy 2010-2011.
5. Efektywność zatrudnieniowa w Wielkopolsce w 2011 roku.
6. Wybrane działania organizacji pozarządowych na rzecz
wielkopolskiego rynku pracy. Współpraca Samorządu

-

-

FP/EFS/BP/
JST

Działanie będzie kontynuowane

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.
Przygotowane zostaną następujące
raporty, analizy, biuletyny:
- Ocena sytuacji na wielkopolskim
rynku pracy i realizacji zadań w
zakresie polityki rynku pracy w 2012
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Województwa Wielkopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Poznaniu z organizacjami pozarządowymi w latach 2011 –
2012.
7. Młodzi bezrobotni i osoby powyżej 45/50 roku życia na
wielkopolskim rynku pracy w latach 2009-2011.
8. Zwolnienia grupowe w Wielkopolsce w I półroczu 2012 roku.
9. Niepełnosprawni bezrobotni w Wielkopolsce w I półroczu 2012
roku.
10. Podsumowanie realizacji projektu w ramach Europejskiego
Funduszu Dostosowania do Globalizacji w województwie
wielkopolskim.
Raporty zostały zamieszczone na stronie: www.wup.poznan.pl, w
zakładce Działania rynku pracy/Opracowania i analizy.
Pisma z informacją o przygotowanych opracowaniach 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
11. Raport Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za
2011 i I półrocze 2012 r., dostępny na stronie
www.wup.poznan.pl w zakładce Działania rynku
pracy/Opracowania i analizy.
12. Biuletyn Informacyjny WUP, dostępny na stronie
www.wup.poznan.pl, w zakładce Statystyka w Wielkopolsce.
13. Badanie Perspektywy wielkopolskiego handlu.
14. Badanie Uwarunkowania rozwoju przetwórstwa przemysłowego
w Wielkopolsce.
15. Badanie Znaczenie sektora MŚP dla rozwoju Wielkopolski.
Raporty z badań (13-15) zostały rozpowszechnione oraz
zamieszczone na stronie www.obserwatorium.wup.poznan.pl w
zakładce Badania i analizy.
16. Kapitał Ludzki w Wielkopolsce. Biuletyn Informacyjny
Komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
Badania ewaluacyjne:
17. Ocena skuteczności działań realizowanych w ramach
komponentu regionalnego PO KL w województwie
wielkopolskim.
18. Wpływ projektów szkoleniowych oraz staży realizowanych w
ramach Priorytetu VIII PO KL na regionalny rynek pracy
19. Ocena interwencji PO KL w zakresie kształcenia ustawicznego
w województwie wielkopolskim

590,40

61 500,00 ****
159 654,00
****
98 277,00 ****

42 828,60

96 555,00

190 650,00
179 591,07

roku.
- Ocena sytuacji absolwentów szkół
województwa wielkopolskiego rocznik
2011/2012 na rynku pracy.
- Sprawozdanie z wykonania Planu
Działań na Rzecz Zatrudnienia w
Województwie Wielkopolskim na
2012 rok.
- Strategia Zatrudnienia dla
Województwa Wielkopolskiego na
lata 2014-2020
- Sytuacja kobiet na wielkopolskim
rynku pracy w latach 2008-2012
- Sytuacja osób zamieszkujących
tereny wiejskie na wielkopolskim
rynku pracy w latach 2005-2012
- Efektywność zatrudnieniowa w
Wielkopolsce w 2012 roku.
- Zwolnienia grupowe w Wielkopolsce
w II półroczu 2012 roku, I półroczu
2013 roku
- Niepełnosprawni bezrobotni w
Wielkopolsce w II półroczu 2012
roku, I półroczu 2013 roku
- Kapitał Ludzki w Wielkopolsce.
Biuletyn Informacyjny Komponentu
Regionalnego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
- Sytuacja kobiet na wielkopolskim
rynku pracy wobec wyzwań
demograficznych do 2030 roku
- Biuletyn Informacyjny WUP
- Raport Monitoring zawodów
deficytowych i nadwyżkowych za
2012 rok i I półrocze 2013 roku
- Ocena wykorzystania środków
komponentu regionalnego PO KL na
realizację przez gminy województwa
wielkopolskiego zadań związanych z
edukacją publiczną oraz pomocą
społeczną,
- Ocena skuteczności Działania 9.2
komponentu regionalnego PO KL w
województwie wielkopolskim.
Przewidziano także środki na
przeprowadzenie badania
ewaluacyjnego ad hoc,
odpowiadającego na mogące się
pojawić problemy dotyczące
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aktualnego lub przyszłego okresu
programowania
Aktywizacja
zawodowa
bezrobotnych
i poszukujących pracy
Współpraca SWW
z organizacjami
pozarządowymi
Wymiana informacji,
szkolenia.
Współpraca z PUP,
GCI i ABK

Patrz priorytet 1, zadanie 1.2

Patrz Priorytet 2, zadanie 2.3
Opracowano analizę poradnictwa zawodowego w urzędach pracy w
2011 r. 13 doradców zawodowych WUP uczestniczyło w szkoleniach
merytorycznych pozwalających doskonalić warsztat pracy doradcy
zawodowego. Zorganizowano dwie edycje szkolenia z zakresu
radzenia sobie ze stresem w kontaktach z trudnymi klientami: dla
doradców zawodowych i liderów klubów pracy z pup
Zorganizowano 2 szkolenia dla pracowników PUP oraz Oddziałów
Zamiejscowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu
zajmujących się tematyką EURES:
Rezultaty:
07.02.2012 r. szkolenie pt. „Realizacja usług EURES na polskimi
europejskim rynku pracy – profesjonalna pomoc
i współpraca z pracodawcami, rekrutacja i selekcja, marketing i
reklama pośrednictwa pracy”.
Liczba uczestników 1-ego szkolenia: 30 pracowników PUP oraz 4
pracowników Oddziałów Zamiejscowych WUP
w Poznaniu oraz 7 pracowników WUP w Poznaniu,

54 400,00

FP

Organizowanie szkoleń
doskonalących dla kadry pup w
regionie, uczestnictwo w szkoleniach
rozwijających kompetencje do pracy z
klientami

Łącznie:
5 155,89
w tym:

Wojewódzki
Grant EURES

2 792,10

Wojewódzki
Grant EURES

Należy kontynuować organizowanie
szkoleń ze względu na fakt, iż
szkolenia umożliwiają wymianę
informacji dotyczących tematyki
EURES oraz zacieśnienie współpracy
pomiędzy pracownikami WUP w
Poznaniu a pracownikami PUP z
terenu województwa wielkopolskiego

22.05.2012 r. szkolenie pt. „Realizacja usług EURES na polskim i
europejskim rynku pracy – techniki negocjacyjne w pośrednictwie
pracy”.
Liczba uczestników 2-ego szkolenia: 28 pracowników PUP oraz 4
pracowników Oddziałów Zamiejscowych WUP
w Poznaniu oraz 6 pracowników WUP w Poznaniu
Zorganizowano 3 szkolenia nt. działań i usług oferowanych przez
EURES dla pracowników WUP niebędących kadrą EURES (1618.05.2012 r.)
Rezultaty:
Liczba szkoleń: 3
Liczba przeszkolonych pracowników WUP: 87
Uczestniczono w targach pracy organizowanych przez Powiatowe
Urzędy Pracy m.in.: „VII Powiatowe Targi Edukacji i Pracy”
zorganizowane przez PUP w Szamotułach (30.03.2012 r.),
„Gnieźnieńskie Powiatowe Targi Pracy (03.04.2012 r.)
Rezultaty
Liczba spotkań: 2
Liczba uczestników: ok. 100
Uczestniczono w targach pracy organizowanych przez GCI: „VI Targi
Edukacji i Pracy” w Mosinie (13.03.2012 r.).

2 363,79

Wojewódzki
Grant EURES

-

-

Należy kontynuować organizowanie
szkoleń ze względu na fakt, iż
szkolenia umożliwiają podniesienie
poziomu wiedzy nt. EURES wśród
pracowników WUP w Poznaniu

50,40

Budżet

Należy kontynuować współpracę,
gdyż dzięki uczestnictwu w tego typu
wydarzeniach pracownicy WUP mają
możliwość dotarcia z ofertami pracy
oraz informacjami do najbardziej
mobilnych osób

11,60

Budżet

Należy kontynuować współpracę,
gdyż dzięki uczestnictwu w tego typu
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Rezultaty
Liczba spotkań: 1
Liczba uczestników: ok. 50
Uczestniczono w targach pracy organizowanych przez uczelnie
wyższe: „X Targi Pracy” zorganizowane przez Biuro Karier AWF w
Poznaniu (31.05.2012 r.), „Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości”
zorganizowana przez Biuro Promocji Zawodowej Studentów i
Absolwentów UAM (29.10.2012 r.).
Rezultaty
Liczba spotkań: 2
Liczba uczestników: ok. 100
Uczestniczono w charakterze prelegenta w konferencji
zorganizowanej przez uczelnię wyższą: przedstawiono prezentację pt.
„Polscy pracownicy na europejskim rynku pracy” podczas spotkania
ze studentami Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego
(05.03.2012 r.).
Rezultaty
Liczba spotkań: 1
Liczba uczestników: ok. 50
Uczestniczono w „Targach Edukacji i Pracy” zorganizowanych przez
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Poznaniu (1516.10.2012 r.)
Rezultaty:
Liczba spotkań: 1
Liczba uczestników: 50
Poddziałanie 6.1.1 PO
KL Wsparcie osób
pozostających bez
zatrudnienia na
regionalnym rynku
pracy
Podziałanie 6.1.2 PO
KL Wsparcie
powiatowych
i wojewódzkich
urzędów pracy
w realizacji zadań na
rzecz aktywizacji
zawodowej osób
bezrobotnych
w regionie
Wielkopolska Nowoczesne
Wojewódzka Kompetencje Kadry
Komenda
opiekuńczo –
OHP
wychowawczej
Ochotniczych Hufców
Pracy (kontynuacja)

wydarzeniach pracownicy WUP mają
możliwość dotarcia z ofertami pracy
oraz informacjami do najbardziej
mobilnych osób
W związku z dużym
zainteresowaniem, jakim cieszą się
targi pracy ze strony studentów
zasadny jest systematyczny udział
pracowników WUP w tego rodzaju
działaniach

-

-

-

-

Działanie powinno być
kontynuowane w przypadku
zgłoszenia się instytucji
zainteresowanych przeprowadzeniem
przez pracownika WUP prelekcji

-

-

Należy uczestniczyć w spotkaniach
w trakcie których przekazywane są
informacje o usługach i projektach
realizowanych przez WUP
w Poznaniu

Patrz Priorytet I, Zadanie 1.1

Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział w
szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych z
punktu widzenia regionalnego rynku pracy (narastająco do końca
2012 r.): 591

W projekcie wzięło udział 50 Beneficjentów.
W ramach projektu odbyły się w 2012 roku szkolenia z zakresu
udzielania pierwszej pomocy dla 4 Beneficjentów, szkolenia z
zakresu animacji wolnego czasu dla 4 osób , szkolenia z zakresu
nowych metod diagnostycznych dla 4 osób i szkolenia z zakresu
przejawów dyskryminacji płci w aspekcie edukacyjno-

4 822 579,70
***

EFS/BP

Planuje się monitoring, kontrolę i
rozliczanie projektów

61 740,00

52 479,00 zł
środki EFS

Projekt zakończono w 2012 roku

9 261,00 zł
budżet OHP
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wychowawczym dla 4 osób.
Realizacja projektu w okresie 01.07.2011-31.08.2012. 3 osoby
ukończyły studia podyplomowe z zakresu psychologii kryzysu i
interwencji kryzysowej
Priorytet 2. Równy dostęp do zatrudnienia oraz promocja integracji społecznej
Suma wydanych środków: 125 296 842,58 zł
WUP
Aktywizacja
2.1 Aktywizacja zawodowa
w Poznaniu zawodowa
osób dyskryminowanych
Patrz Priorytet 1, zadanie 1.2
bezrobotnych
na rynku pracy
i poszukujących pracy
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
Przygotowano analizę Niepełnosprawni bezrobotni w Wielkopolsce w
sytuacji tej grupy osób oraz podjęcie
I półroczu 2012 roku
stosownych działań, aby pomóc tym
osobom na rynku pracy.
Przygotowanie raportu za II półrocze
2012 r. oraz I półrocze 2013 r.
Współpraca SWW
z organizacjami
Patrz Priorytet 2, zadanie 2.3
pozarządowymi
Doradztwo zawodowe Oprócz konsultacji indywidualnych realizowano warsztaty
Podejmowanie działań doradczych
z informacją
ukierunkowane na problematykę osób pozostających w trudnej
skierowanych do grup mających
zawodową
sytuacji na rynku pracy. Przykładowe tematy: „ Komputer pomocny
szczególne trudności na rynku pracy
w poszukiwaniu pracy”, „Uwierz w siebie”, „Przełamywanie
wewnętrznych barier” „Chcę, mogę, potrafię”, „Warsztaty aktywnego
poszukiwania pracy”, „Jaki jestem? Mój potencjał”, „Autoprezentacja
– znajdź w sobie mocne strony”, „Dogonić pracę”. Uczestniczono
w spotkaniach Terenowej Rady do Spraw Readaptacji Osób
Skazanych. Udzielano konsultacji podczas Drzwi Otwartych ZUS dla
osób niepełnosprawnych
Regionalny Program
Dostosowywano usługi z zakresu poradnictwa zawodowego
Realizacja przyjętego na bieżący rok
Ochrony Zdrowia
i międzynarodowego pośrednictwa pracy do potrzeb klientów
harmonogramu
Psychicznego –
z problemami adaptacyjnymi. Zrealizowano konkurs dla organizacji
aktywizacja
pozarządowych na cykl warsztatowy przygotowujący do skutecznego
zawodowa osób z
poruszania się po rynku pracy osoby z zaburzeniami psychicznymi –
zaburzeniami
patrz pkt 2.3.
psychicznymi
Realizowano działania w ramach Priorytetu VII, patrz poniżej:
Działanie 7.2, 7.2.1,7.4.
Poddziałanie 7.1.1
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli
36 001 716,81
EFS/BP
Planuje się podpisywanie kolejnych
PO KL Rozwój
udział w projektach dotyczących aktywnej integracji (narastająco do
***
umów z Beneficjentami a także
i upowszechnianie
końca 2012 r.): 14 867
monitoring, kontrolę i rozliczanie
aktywnej integracji
projektów
przez ośrodki pomocy Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych kontraktami
społecznej
socjalnymi w ramach realizowanych projektów (narastająco do końca
2012 r.): 16 429
Poddziałanie 7.1.2
22 243 955,61
EFS/BP
Planuje się monitoring, kontrolę i
PO KL Rozwój
***
rozliczanie realizowanych projektów
i upowszechnianie
aktywnej integracji
przez powiatowe
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centra pomocy
rodzinie
Poddziałanie 7.2.1 PO
KL Aktywizacja
zawodowa i społeczna
osób zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
Działanie 7.4 PO KL
Niepełnosprawni na
rynku pracy
Stowarzyszenie na rzecz
Spółdzielni
Socjalnych (w
ramach
projektu
realizowanego
przez ROPS w
Poznaniu)

Projekt innowacyjny
testujący:
„Wielkopolskie
Centrum Ekonomii
Solidarności –
koordynacja na rzecz
zapewnienia trwałości
funkcjonowania
instytucji ekonomii
społecznej”
Departament Działanie 5.4 WRPO
Wdrażania
Wzmocnienie
Programu
pozostałej
Regionalnego infrastruktury
UMWW
społecznej
Wielkopolski Zadania zlecane –
Oddział
wejście osób
PFRON
niepełnosprawnych
(beneficjentów
ostatecznych) na
rynek pracy

Wydział
Polityki

Prowadzenie wykazu
ZPCHR i ZAZ

Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które
zakończyły udział w projekcie (narastająco do końca 2012 r.): 7 403

19 651 596,77
***

EFS/BP

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

Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział w
projektach realizowanych w ramach Działania (narastająco do końca
2012 r.): 0

-

EFS/BP

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

Patrz Priorytet 1, Zadanie 1.2

Dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb oraz warunków
występujących w województwie wielkopolskim.
W ramach Działania 5.4 do dnia 31.12.2012 podpisano 14 umów z
Beneficjentami na kwotę dofinansowania z EFRR 20 058 542,85 PLN

20 058 542,85

EFRR

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 163 osoby niepełnosprawne
W 2012 r. w Wielkopolsce funkcjonowało 220 ZPCHR i 9 ZAZ

647 251,61

Środki PFRON

Wypłacanie środków z tej kwoty
zgodnie z ich przeznaczeniem, będzie
kontynuowane w 2013 roku
Kontynuacja w przypadku przyjęcia
do realizacji zgłoszonych projektów
oraz pozyskania środków na ich
realizację i ujęcia w planie
finansowym PFRON
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Społecznej
WUW

2.2 Wspieranie aktywnej
integracji osób
zagrożonych
wykluczeniem społecznym

Wydawanie decyzji o
przyznaniu i utracie
statusu przez
ZPCHR i ZAZ – art.
art. 30 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji
zawodowej i
społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
(Dz.U. z 2011 nr 127
poz.721 t.j.)

ZPCHR:
- Nadanie statusu – 8
- Utrata statusu – 74
ZAZ :
- Nadanie statusu – 0
- Uchylenie statusu – 0

-

Aktywizacja
zawodowa
Patrz Priorytet 1, zadanie 1.2
bezrobotnych
i poszukujących pracy
Doradztwo zawodowe Przeprowadzenie szkolenia dla lidera klubu pracy z powiatowego
urzędu pracy nadającego uprawnienia w zakresie korzystania
z podręcznika „Szukam pracy”, opracowanie analizy działalności
klubów pracy na terenie Wielkopolski za rok 2011r.
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
Patrz Priorytet II, Zadanie 2.1
centra pomocy
rodzinie
Poddziałanie 7.2.1 PO
KL Aktywizacja
zawodowa i społeczna
osób zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
Działanie 7.4 PO KL
Niepełnosprawni na
rynku pracy
Wielkopolska Kształtowanie wśród Objęcie programem 3337 osób - uczestników OHP w Wielkopolsce.
168 430, 93
Wojewódzka młodzieży ze
Zaangażowanie uczestników i absolwentów OHP w działania pro
Komenda
środowisk
– społeczne inicjowane przez OHP:
OHP
zagrożonych
 honorowe krwiodawstwo
marginalizacją postaw
 wolontariat (np. w Środowiskowym Domu Społecznym

-

Nadzór nad pracodawcami w
zakresie spełniania warunków
posiadania statusu ZPCHR i ZAZ

-

Prowadzenie monitoringu działalności
Klubów Pracy w regionie, wspieranie
merytoryczne kadry

WUP
w Poznaniu

Środki
budżetowe
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aktywnych

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.
By osiągnąć jak najlepsze efekty wychowawcze, kadra pedagogiczna
WWK w roku 2012 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.
Działalność Klubu Aktywnych – 141 osób z 20 jednostek
organizacyjnych.
Zorganizowanie spotkań w subregionach województwa
wielkopolskiego (Piła, Kalisz, Konin, Leszno, Poznań).
Zorganizowanie wojewódzkiego spotkania Rad Młodzieży i Klubu
Aktywnych, którego celem było opracowanie projektu inicjatywy
samorządowej na ogólnopolski konkurs „Aktywność dobry wybór”.
Zorganizowanie Regionalnego Spotkania Rad Młodzieży i Klubów
Aktywnych z udziałem uczestników z województwa
zachodniopomorskiego oraz uczestników CKiW w Pleszewie

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW

Działanie 5.4 WRPO
Wzmocnienie
pozostałej
infrastruktury
społecznej

Patrz Priorytet 2, Zadanie 2.1
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Wydział
Polityki
Społecznej
WUW

ROPS w
Poznaniu/
Fundacja im.
Królowej
Polski Św.
Jadwigi
ROPS w
Poznaniu/
Stowarzyszenie na Rzecz
Spółdzielni
Socjalnych

Prowadzenie rejestru
Centrów Integracji
Społecznej i Klubów
Integracji Społecznej
art. 5 ust. 5 ustawy z
dnia 13.06.20113r. o
zatrudnieniu
socjalnym (Dz.U. z
2011 r. nr 43 poz. 225
ze zm.)
Wydawanie decyzji o
przyznaniu i utracie
statusu przez CIS –
art. 5 i 6 ww.ustawy
Projekt CESON
Centrum Ekonomii
Społecznej Osób
Niepełnosprawnych

Projekt WTZ
Innowacyjny model
aktywizacji
zawodowej
uczestników
Warsztatów Terapii
Zajęciowej
Fundacja
Projekt innowacyjny
Pomocy
testujący:
Wzajemnej „Wielkopolskie
Barka
Centrum Ekonomii
(w ramach
Solidarności –
projektu
koordynacja na rzecz
realizowanego zapewnienia trwałości
przez ROPS) funkcjonowania
instytucji ekonomii
społecznej”
ROPS w
Zakłady aktywności
Poznaniu
zawodowej
2.3 Wspieranie wysokiej
jakości usług społecznych

WUP
w Poznaniu

Współdziałanie
z Wojewódzką Radą
Zatrudnienia
w Poznaniu

W 2012 roku w Wielkopolsce funkcjonowały 22 CIS

CIS
- przyznanie statusu CIS – 7
- odmowa przyznania statusu CIS - 0

-

-

Pomoc w usamodzielnieniu się i
reintegracji ze środowiskiem osób
wykluczonych oraz powrót do
aktywności zawodowej i społecznej

Patrz Priorytet 1, Zadanie 1.1

Patrz Priorytet 1, Zadanie 1.1

Przetestowanie modelu edukacyjnego szkoleń animatorów/tutorów
ekonomii społecznej. W testowaniu wzięło udział ponad 140 osób
(przedstawiciele JST oraz organizacje pozarządowe), które mają
pracować na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w swoich lokalnych
społecznościach. W ramach testowania osoby uczestniczyły w
programie szkoleniowo-formacyjnym, przygotowującym je do
działania na rzecz aktywnej integracji osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym

365 000,00

85% EFS
15% Budżet
Państwa

Dofinansowanie kosztów działania zakładów aktywności zawodowej
ze środków PFRON będących w dyspozycji SWW i środków budżetu
SWW
W 2012 r. WRZ odbyła 4 posiedzenia plenarne, w ramach których
podjęto 13 uchwał:
1. Uchwała nr 1/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Medycznym Studium Zawodowym w
Poznaniu, ul. Mostowa 6, kierunku kształcenia technik sterylizacji
medycznej.
2. Uchwała nr 2/2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r, zmieniająca uchwałę
Nr 4/2011 Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia z dnia 14 kwietnia 2011

7 496 500,00
789 504,00

PFRON
SWW

-

-

Wdrożenie modelu po walidacji

Kontynuowanie dofinansowania w
celu utrzymania miejsc pracy osób
niepełnosprawnych
Powołanie WRZ w Poznaniu na nową
kadencję, tj. lata 2013-2017.
Podejmowanie uchwał, opiniowanie
i przyjmowanie raportów oraz
dokumentów, według potrzeb rynku
pracy, opiniowanie tworzenia nowych
kierunków kształcenia
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r. 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.
3. Uchwała nr 2a/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie
kryteriów ustalania dla samorządów powiatowych kwot środków
Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej oraz finasowanie innych fakultatywnych zadań.
4. Uchwała Nr 3/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie,
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 30, kierunków kształcenia: technik
pojazdów samochodowych, technik hotelarstwa oraz technik
organizacji reklamy.
5. Uchwała Nr 5a/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w
Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20, kierunku kształcenia technik inżynierii
środowiska i melioracji.
6. Uchwała Nr 5b/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w
Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20, kierunku kształcenia florysty.
7. Uchwala Nr 6/2012 r. z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w
Gnieźnie, ul. Cieszkowskiego 17, kierunków kształcenia: technik
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik pojazdów
samochodowych.
8. Uchwała Nr 7/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu 63,
kierunku kształcenia technik mechanizacji rolnictwa.
9. Uchwała Nr 8/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych
w Kaliszu, ul. Częstochowska 99-105, kierunku kształcenia technik
mechatronik.
10. Uchwała Nr 9/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w
Krotoszynie, Plac Jana Pawła II nr 5, kierunku kształcenia technik
organizacji reklamy.
11. Uchwała Nr 10/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Wielkopolskim Samorządowym Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie, ul. Szkolna 3,
kierunków kształcenia: opiekunka dziecięca i opiekun osoby starszej.
12. Uchwała Nr 11/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół ElektronicznoTelekomunikacyjnych w Lesznie, ul. Kilińskiego 4, kierunku
kształcenia technik teleinformatyk.
13. Uchwała Nr 13/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu,
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ul. Legionów 6, kierunku kształcenia technik handlowiec.
Rada omówiła raporty i informacje dot. wielkopolskiego rynku pracy,
tj.:
1. Sprawozdanie z wykonania Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia
w Województwie Wielkopolskim na 2011.
2. Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie
Wielkopolskim na 2012 rok.
3. Raport Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy
i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2011 roku.
4. Raport Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa
wielkopolskiego rocznik 2010/2011 na rynku pracy.
5. Raport z realizacji Strategii Zatrudnienia dla Województwa
Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013, obejmujący dwuletni okres
sprawozdawczy tj. lata 2010-2011.
6. Informacja dotycząca podsumowania działalności WRZ
w Poznaniu w 2011 roku.
7. Informacja dotycząca wydatkowania środków Funduszu Pracy na
aktywizację bezrobotnych według samorządów powiatowych
w 2011 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 2012 r.
8. Informacja dotycząca programów specjalnych realizowanych przez
samorządy powiatowe Wielkopolski w 2012 roku.
9. Współpraca Samorządu Województwa Wielkopolskiego z
organizacjami pozarządowymi w 2011 roku w zakresie rynku
pracy.
10.Stan realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
11.Informacja dotycząca abolicji dla cudzoziemców, mających
możliwość zalegalizowania pobytu w Polsce od dnia 1 stycznia
2012 roku.
12.Badanie zrealizowane przez WORP Zagraniczna i krajowa
migracja zarobkowa w województwie wielkopolskim.
13. Badanie zrealizowane przez WORP Teraźniejszość i przyszłość
budownictwa w województwie wielkopolskim.
14. Pracodawcy jako kreatorzy polityki kadrowej – badanie własne
WORP.
15. Ocena trwałości wielkopolskich firm powstałych przy wsparciu
środków z Funduszu Pracy – badanie własne WORP.
16. Badanie ewaluacyjne przeprowadzone na zlecenie WUP w
Poznaniu w 2011 r. Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego
PO KL w województwie wielkopolskim.
17. Realizacja Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki w województwie wielkopolskim w świetle niższych niż w
latach ubiegłych kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie
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Współpraca SWW
z organizacjami
pozarządowymi

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

zadań w województwie.
18. Projekt systemowy w ramach działania 9.2 Podniesienie
atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego, realizowany przez
SWW/UMWW/DEiN
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 3 otwarte konkursy ofert na realizację, w formie
wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w
dziedzinie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w 2012 r.
W ramach konkursów zorganizowano warsztaty w zakresie
poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz pomocy w
aktywnym poszukiwaniu pracy, aktywizujące osoby niepełnosprawne
na rynku pracy, przygotowujące do skutecznego poruszania się po
rynku pracy osoby z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych
ruchowo oraz niedowidzących i niewidomych. Wsparcie finansowe
na realizację ww. zadań otrzymały 3 organizacje pozarządowe z
obszaru województwa wielkopolskiego, tj. Stowarzyszenie
Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS
w Poznaniu, Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski
w Poznaniu oraz Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w
Poznaniu. Zaktywizowano 75 osób niepełnosprawnych
Udział pracowników WUP w pracach Zespołu Konsultacyjno –
Opiniującego w sprawie współpracy SWW z organizacjami
pozarządowymi

56 000,00

Budżet SWW

Decyzją Zarządu Województwa
Wielkopolskiego (pismo DF.II1.30.20.1.30/2012 z dnia
23 października 2012 r. w sprawie
budżetu Województwa
Wielkopolskiego na 2013 rok), WUP
w Poznaniu nie otrzymał środków
finansowych, planowanych w
wysokości 50 000,00 zł, dla
organizacji pozarządowych na
realizację zadań publicznych
w dziedzinie promocji zatrudnienia
i aktywizacji zawodowej. W związku
z powyższym konkursy w 2013 roku
nie będą realizowane

-

-

Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej
bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w wyniku
wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje (narastająco do końca
2012 r.): 1 430

4 992 402,06
***

EFS/BP

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

Zorganizowano następujące szkolenia:
- „Zmiany w ustawie o rehabilitacji-projekt nowelizacji” – 2
uczestników,
- „Zakłady Aktywności Zawodowej w nowych ramach prawnych” –
1 uczestnik,
- „Nowoczesny i skuteczny pracownik publicznych służb
zatrudnienia” – 29 uczestników
Przyznano:
- 11 licencji zawodowych dla pośredników pracy „0” stopnia,
- 20 licencji zawodowych dla pośredników pracy „I” stopnia,

14 912,00

FP

Dostosowanie tematyki szkoleń do
sygnalizowanych zapotrzebowań
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2.4 Wzmocnienie i rozwój
instytucji pomocy i
integracji społecznej

i licencji zawodowych
doradców
zawodowych I i II
stopnia dla osób
zatrudnionych
w publicznych
służbach zatrudnienia
Wydawanie zezwoleń
na pracę
cudzoziemców na
terytorium RP
Departament Działanie 5.4 WRPO
Wdrażania
Wzmocnienie
Programu
pozostałej
Regionalnego infrastruktury
UMWW
społecznej
WUP
Poddziałanie 7.2.1
w Poznaniu PO KL Aktywizacja
zawodowa i społeczna
osób zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
Poddziałanie 7.2.2
PO KL Wsparcie
ekonomii społecznej

ROPS
w Poznaniu

- 3 licencje zawodowe dla pośredników pracy „II” stopnia,
- 14 licencji zawodowych dla doradców zawodowych „0” stopnia,
- 15 licencji zawodowych dla doradców zawodowych „I” stopnia,
- 9 licencji zawodowych dla doradców zawodowych „II” stopnia

Wydano łącznie 2130 zezwoleń na pracę cudzoziemców na
terytorium RP

Patrz Priorytet 2, Zadanie 2.1

Patrz Priorytet II, Zadanie 2.1

Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu
z EFS (narastająco do końca 2012 r.): 27

8 853 632,94
***

Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z
EFS za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną
(narastająco do końca 2012 r.): 357
Projekt systemowy
Przeprowadzenie szkoleń w zakresie następujących modułów:
5 210 000,00
Podnoszenie
- metody pracy socjalnej,
(projekt
kwalifikacji
- prawo i administracja,
dwuletni 2012pomocy i integracji
- zarządzanie zasobami ludzkimi,
2013 r.)
społecznej w
- specjalistyczne metody wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem
*****
Wielkopolsce
społecznym.
realizowany w ramach Doradztwo dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej
PO KL
dotyczące realizacji działań wobec osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym w zakresie aktywnej integracji.
Organizowanie specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownik
socjalny oraz studiów podyplomowych dotyczących realizacji polityki
społecznej organizacji pomocy społecznej, wdrażania zadań na rzecz
aktywnej integracji
Projekt systemowy
Organizowanie akcji i kampanii promocyjno-informacyjnych z
2 090 000,00
Koordynacja i
zakresu stosowania aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu
współpraca na rzecz
społecznemu.
integracji społecznej
Prowadzenie i upowszechnianie badań z zakresu polityki społecznej.
Wielkopolski
Promocja i upowszechnianie ekonomii społecznej oraz rozwój
realizowany w ramach instytucji sektora ekonomii społecznej.
PO KL
Współpraca, partnerstwo i dialog z podmiotami polityki społecznej na

EFS/BP

Planuje się monitoring, kontrolę i
rozliczanie projektów

EFS

Wzrost kwalifikacji kadr pomocy i
integracji społecznej
Podwyższenie jakości i poszerzenie
oferty usług socjalnych przez
instytucje pomocy i integracji
społecznej
Podwyższenie interdyscyplinarnej
współpracy pomiędzy podmiotami
polityki społeczne

EFS

Podwyższenie interdyscyplinarnej
współpracy pomiędzy podmiotami
polityki społeczne.
Pogłębienie diagnozy problemów
społecznych.
Kreowanie prospołecznych postaw
mieszkańców Wielkopolski wobec
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rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

Projekt innowacyjny
testujący:
„Wielkopolskie
Centrum Ekonomii
Solidarności –
koordynacja na rzecz
zapewnienia trwałości
funkcjonowania
instytucji ekonomii
społecznej”
Fundacja
Projekt innowacyjny
Forum
testujący:
Rozwoju
„Wielkopolskie
NowoczesCentrum Ekonomii
nych
Solidarności –
Technologii koordynacja na rzecz
(w ramach
zapewnienia trwałości
projektu
funkcjonowania
koordynowane instytucji ekonomii
go przez
społecznej”
ROPS w
Poznaniu)
Departament Działanie 5.4 WRPO
Wdrażania
Wzmocnienie
Programu
pozostałej
Regionalnego infrastruktury
UMWW
społecznej

Przetestowanie metody koordynacji działań w obszarze ekonomii
społecznej składającej się z 5 komplementarnych modeli: modelu
preinkubacji i inkubacji osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym, modelu partnerstwa prywatno-społecznego, modelu
systemu informatycznego, modelu edukacyjnego szkoleń dla
animatorów/tutorów ekonomii społecznej. Metoda koordynacji
pozwala na usprawnienie zarządzania i wdrażania polityki wsparcia
ekonomii społecznej.

1 541 922,00

85% EFS
15% Budżet
Państwa

Stworzenie i przetestowanie modelu systemu informatycznego
służącego koordynacji działań instytucji działających w obszarze
ekonomii społecznej oraz wzmocnienia komunikacji pomiędzy tymi
instytucjami

325 475,00

85% EFS
15% Budżet
Państwa

osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Podwyższenie jakości pracy
pracowników instytucji pomocy
i integracji społecznej poprzez
podwyższenie poziomu wiedzy
i umiejętności oraz rozwój
współpracy i dialogu na rzecz
rozwiązania problemów społecznych
Wdrożenie modelu po walidacji

Wdrożenie modelu po walidacji

Patrz Priorytet 2, Zadanie 2.1

Priorytet 3. Rozwój przedsiębiorstw, przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie
WUP
Doradztwo zawodowe Oprócz konsultacji indywidualnych realizowano zajęcia poświęcone
3.1 Doskonalenie kadr
w Poznaniu
ocenie własnych predyspozycji i rozwijaniu kompetencji
przedsiębiorstw
ułatwiających funkcjonowanie w środowisku pracy: „Jak radzić sobie
ze stresem”, „Skuteczna komunikacja w życiu i w pracy”, „Zawód,
kariera, satysfakcja zawodowa” „Poznaj swoją kreatywność”,
„ Bilans kompetencji zawodowych z wykorzystaniem testów
psychologicznych”, „Wyznaczanie celów zawodowych”,
„Zarządzanie czasem”, „Warsztaty umiejętności asertywnych”.
W diagnostyce kompetencji i predyspozycji zawodowych
wykorzystywano narzędzia testowe
Poddziałanie 8.1.1
Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie

Suma wydanych środków: 75 000 031,10 zł
Prowadzenie doradztwa zawodowego
ukierunkowanego na określanie
kompetencji sprzyjających
efektywnemu funkcjonowaniu w
środowisku pracy

55 536 082,85

EFS/BP

Planuje się monitoring, kontrolę i
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Departament
Gospodarki
UMWW

Fundacja im.
Królowej
Polski św.
Jadwigi (w
ramach
projektu
realizowanego

PO KL Wspieranie
rozwoju kwalifikacji
zawodowych
i doradztwo dla
przedsiębiorstw
Poddziałanie 8.1.2
PO KL Wsparcie
procesów
adaptacyjnych
i modernizacyjnych
w regionie
Poddziałanie 8.1.3
PO KL Wzmacnianie
lokalnego partnerstwa
na rzecz
adaptacyjności
Poddziałanie PO KL
8.2.1
Projekt: „Wsparcie
współpracy sfery
nauki i
przedsiębiorstw w
Wielkopolsce”

Projekt innowacyjny
testujący:
„Wielkopolskie
Centrum Ekonomii
Solidarności –
koordynacja na rzecz
zapewnienia trwałości

projektów szkoleniowych (projekty o charakterze regionalnym,
narastająco do końca 2012 r.): 10 250

rozliczanie projektów

***

Patrz Priorytet I, Zadanie 1.3

W ramach przeprowadzonych 13 sesji coachingowych dla
przedsiębiorstw z Wielkopolski w zakresie design management i
doskonałości w zarządzaniu, podniesiono poziom kompetencji i
skuteczność kadry zarządzającej wielkopolskich przedsiębiorstw.
Poprzez poprawę umiejętności wykorzystania takich narzędzi jak
model doskonałości EFQM oraz designu jako źródła innowacji i
przewagi konkurencyjnej sesje coachingowe wpłynęły na wzrost
konkurencyjności i innowacyjności lokalnych produktów jak również
zwiększanie możliwości rozwoju współpracy przedsiębiorstw z
sektorem nauki zgodnie, z celami strategicznymi Regionalnej
Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020
W ramach Przedsięwzięcia „Staże i szkolenia praktyczne dla
pracowników/nic przedsiębiorstw w jednostkach naukowych” odbyło
się 10 staży i jedno szkolenie dla pracowników/nic przedsiębiorstw,
natomiast w ramach przedsięwzięcia „Staże i szkolenia praktyczne
pracowników/nic naukowych placówek naukowych i
pracowników/nic naukowych i naukowo dydaktycznych uczelni w
przedsiębiorstwach” zrealizowano 40 staży oraz 2 szkolenia dla
stażystów/ek. Staże dla pracowników/nic przedsiębiorstw w
jednostkach naukowych trwały miesiąc, staże naukowców w
przedsiębiorstwach – trzy miesiące. Szkolenia dotyczyły
komercjalizacji wiedzy i ochrony własności intelektualnej. Staże dały
szansę na wzajemne poznanie się tych dwóch środowisk, nawiązanie
współpracy, przeprowadzenie badań czy opracowanie innowacyjnych
rozwiązań, podnoszących konkurencyjność danych firm czy branż
- przetestowanie modelu partnerstwa prywatno-społecznego,
służącego wzmocnieniu potencjału przedsiębiorstw społecznych i ich
pracowników. W testowaniu udział wzięło 123 uczestników
reprezentujących przedsiębiorstwa społeczne/grupy inicjatywne
przedsiębiorstw społecznych, którzy uczestniczyli w pilotażu
programu szkoleniowego

138 990,00
brutto

85% UE
15 % BP

Doradztwo dla przedsiębiorstw z
Wielkopolski w postaci sesji
coachingowych będzie kontynuowane
w 2013 r.

974 688,00

85% UE
15 % BP

Realizacja przedsięwzięć „Staże i
szkolenia praktyczne dla
pracowników/nic przedsiębiorstw w
jednostkach naukowych” oraz „Staże
i szkolenia praktyczne
pracowników/nic naukowych
placówek naukowych i
pracowników/nic naukowych i
naukowo dydaktycznych uczelni w
przedsiębiorstwach” w roku 2013

304 645,24

85% EFS
15% Budżet
Państwa

Wdrożenie modelu po walidacji
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przez ROPS w funkcjonowania
Poznaniu)
instytucji ekonomii
społecznej”
3.2 Doradztwo dla małych,
średnich
i restrukturyzowanych
przedsiębiorstw

WUP
w Poznaniu

Inicjowanie
i realizacja
przedsięwzięć
mających na celu
rozwiązanie lub
łagodzenie
problemów
związanych
z planowanymi
zwolnieniami
grupowymi
pracowników
z przyczyn
dotyczących zakładu
pracy, w tym
realizacja programów
wsparcia dla tych
przedsiębiorstw
Poddziałanie 8.1.1
PO KL Wspieranie
rozwoju kwalifikacji
zawodowych
i doradztwo dla
przedsiębiorstw
Poddziałanie 8.1.2
PO KL Wsparcie
procesów
adaptacyjnych
i modernizacyjnych
w regionie
Departament Działanie 1.1 WRPO
Wdrażania
Rozwój
Programu
mikroprzedsiębiorstw
Regionalnego Schemat II:
UMWW
Specjalistyczne
projekty doradcze

Urząd oferował pomoc osobom zwalnianym oraz przedsiębiorstwom
w procesie zwolnień grupowych poprzez przedstawianie propozycji
opracowania i realizowania programów outplacementu dla
przedsiębiorców zgłaszających plany w tym zakresie, realizowanie
wybranych przez pracodawcę elementów programów wsparcia. W
zakresie wsparcia zwalnianych pracowników w ramach zwolnień
grupowych podjęto działania informacyjne wobec 3 pracodawców.
Monitorowano zadania realizowane przez PUP na rzecz
przedsiębiorstw planujących zwolnienia grupowe.
Opracowano analizę Zwolnienia grupowe w Wielkopolsce w I
półroczu 2012 roku, która została zamieszczona na stronie
www.wup.poznan.pl w zakładce Działania rynku pracy/Opracowania
i analizy

-

-

Wspieranie pracowników
zwalnianych w ramach zwolnień
grupowych – zgodnie ze zgłaszanym
przez pracodawców
zapotrzebowaniem. Opracowanie
analizy dot. zwolnień grupowych w II
półroczu 2012 r. oraz I półroczu 2013
roku

EFRR

Wypłacanie środków z tej kwoty
zgodnie z ich przeznaczeniem, będzie
kontynuowane w 2013 roku

Patrz Priorytet III, Zadanie 3.1

Patrz Priorytet I, Zadanie 1.3

Wspieranie specjalistycznych projektów doradczych z zakresu:
1. jakości,
2. wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych w
przedsiębiorstwie,
3. wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki
zagraniczne,
4. pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności
gospodarczej,
5. projektowania, wdrażana i doskonalenia nowego produktu lub
usługi, lub opracowania planów marketingowych,
6. opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
7. prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium innych krajów UE

86 000,00

W ramach Działania 1.1 II schemat podpisano 3 umowy z
Beneficjentami na kwotę dofinansowania z EFRR 86 000,00 PLN
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Departament
Gospodarki
UMWW

3.3 Transfer wiedzy

WUP
w Poznaniu

Departament
Gospodarki
UMWW

Poddziałanie PO KL
8.2.1
Projekt: „Wsparcie
współpracy sfery
nauki i
przedsiębiorstw w
Wielkopolsce”

Zrealizowano 20 usług brokerów innowacji dla przedsiębiorstw i
inicjatyw klastrowych, w celu skojarzenia z jednostkami naukowobadawczymi i innymi oferentami wiedzy na rzecz realizacji badań
specjalistycznych i doradztwa technologicznego. Usługa skierowana
została do uczestników konkursów „Vouchery dla przedsiębiorstw”
oraz „Vouchery dla inicjatyw klastrowych”, realizowanych przez
Departament Gospodarki UMWW, zakwalifikowanych do uzyskania
wsparcia
Porozumienie ramowe Zapewniono przedsiębiorcom oraz podmiotom podejmującym
Województwa
działalność gospodarczą spójna informację z zakresu programów
Wielkopolskiego z
wsparcia, podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej,
Polską Agencją
możliwości korzystania z pomocy o charakterze doradczym,
Rozwoju
szkoleniowym i finansowym
Przedsiębiorczości o
współdziałaniu na
rzecz
zrównoważonego
rozwoju
przedsiębiorczości
Poddziałanie 8.2.1
Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach
PO KL Wsparcie dla praktycznych (narastająco do końca 2012 r.): 506
współpracy sfery
nauki i
przedsiębiorstw
Poddziałanie 8.2.2
Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe (narastająco
Regionalne Strategie do końca 2012 r.) : 283
Innowacji
Poddziałanie PO KL
Udzielone 13 Voucherów dla przedsiębiorstw pozwoliło
8.2.1
wielkopolskim firmom przezwyciężyć konkretne problemy i
1 Projekt: „Wsparcie wypracować rozwiązania m.in. produktowe, procesowe,
współpracy sfery
marketingowe i organizacyjne, które w dalszej perspektywie podniosą
nauki i
ich możliwości konkurencji i rozwoju. Nierzadko stanowić one będą
przedsiębiorstw w
zalążek kolejnych kontaktów z jednostką naukowo-badawczą a
zrealizowane projekty będą przyczółkiem do dalszych badań
Wielkopolsce”
pogłębiających wybrane obszary rozwoju firm. Ponadto firmy w
kontrolowanych warunkach przeprowadziły udany proces transferu
Konkurs „Voucher
wiedzy i technologii pokonując krok pomiędzy teorią i praktyką, tym
technologiczny dla
samym otwierając się na dalsze działania w obszarze innowacji
przedsiębiorców”
POKL 8.2.1
Udzielone 5 Voucherów dla inicjatyw klastrowych pozwoliło
1 Projekt: „Wsparcie wielkopolskim inicjatywom klastrowym na zacieśnienie współpracy
współpracy sfery
wewnątrz klastrowej poprzez wypracowanie konkretnych rozwiązań
nauki i
m.in. wspólnego produktu, procesów, marketingu, które w dalszej
przedsiębiorstw w
perspektywie podniosą ich możliwości konkurencji i rozwoju.
Nierzadko stanowić one będą zalążek kolejnych kontaktów z
Wielkopolsce”
jednostką naukowo-badawczą a zrealizowane projekty będą
przyczółkiem do dalszych badań pogłębiających wybrane obszary
Konkurs „Voucher
rozwoju firm klastrowych
technologiczny dla
klastrów”

Usługi brokerskie dla przedsiębiorstw
i inicjatyw klastrowych będą
kontynuowane w 2013 r.

40 000,00 00
brutto

85% UE
15 % BP

Porozumienie
bezkosztowe

-

13 944 677,28
***

EFS/BP

Planuje się monitoring, kontrolę i
rozliczanie realizowanych projektów

3 374 948,23
***

EFS/BP

Planuje się realizację kolejnego
programu stypendialnego

390 000,00

EFS:
331.500,00
Budżet :
58.500,00

Konkurs vouchery dla
przedsiębiorstw będzie kontynuowany
w 2013 r.

249 999,50

EFS:
212.499,58
Budżet :
37.499,92

Konkurs vouchery dla inicjatyw
klastrowych będzie kontynuowany w
2013 r.

Kontynuacja działań w 2013 r.
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Umowa o współpracy
Województwa
Wielkopolskiego z
Polską Agencją
Rozwoju
Przedsiębiorczości w
ramach projektu
„Zwiększanie
konkurencyjności
regionów poprzez
społeczną
odpowiedzialność
biznesu (CSR)”

Udział w realizacji projektu poprzez organizację:
- 3 spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców reprezentujących
MŚP (maj-czerwiec 2012 r.),
- 2 szkoleń dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego oraz Centrum Obsługi Inwestora i
Eksportera (czerwiec 2012 r.) , których celem było podniesienie
stopnia znajomości zasad społecznej odpowiedzialności biznesu,
- udział 2 przedstawicieli COIE w wyjazdach studyjnych do
Danii/Wielkiej Brytanii, których celem było zapoznanie się z dobrymi
praktykami CSR wdrożonymi w firmach/instytucjach partnerskich
(sierpień-wrzesień 2012 r.),
- udział w pracach Komitetu Sterującego projektu,
- kolportaż materiałów informacyjnych CSR w środowisku
wielkopolskich przedsiębiorców sektora MŚP

Priorytet 4. Podniesienie poziomu oraz dostępności kształcenia mieszkańców
WUP w
Poddziałanie 9.1.1
Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały
4.1 Wyrównywanie szans
Poznaniu
PO KL Zmniejszanie wsparcie w ramach Priorytetu (narastająco do końca 2012 r.): 202
edukacyjnych
nierówności
w stopniu
upowszechnienia
edukacji
przedszkolnej
Poddziałanie 9.1.2
Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych
PO KL
prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty
Wyrównywanie szans rozwojowe w ramach Priorytetu (narastająco do końca 2012 r.): 735
edukacyjnych
uczniów z grup
Liczba szkół podstawowych, które zrealizowały projekty dot.
o utrudnionym
indywidualizacji nauczania (narastająco do końca 2012 r.): 362
dostępnie do edukacji
oraz zmniejszanie
różnic
w jakości usług
edukacyjnych
Poddziałanie 9.1.3
Liczba uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z obszaru
PO KL Pomoc
województwa wielkopolskiego, którzy zostaną objęci pomocą
stypendialna dla
stypendialną (w 2012 r.): 504
uczniów szczególnie
uzdolnionych
Departament Stypendium
Stypendium ma charakter pomocy socjalnej.
Edukacji
Marszałka
O przyznanie stypendium, zgodnie z Regulaminem stypendium
i Nauki
Województwa
(Załącznik do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr
UMWW
Wielkopolskiego
XXIII/400/12 z dnia 25.06.2012r.) mogły ubiegać się osoby
(o charakterze
spełniające łącznie następujące kryteria:
socjalnym,
1. uczyły się lub studiowały w trybie dziennym;
realizowane w
2. uzyskały za poprzedni rok nauki średnią ocen od 4,21 do 5,21
starostwach
(i powyżej) dla uczniów oraz średnią ocen od 4,01 do 4,81
powiatowych i
(i powyżej dla słuchaczy i studentów)
urzędach miast na
3. znajdowały się w trudnej sytuacji materialnej.

Umowa
bezkosztowa

-

30 uczestników 3 spotkań
informacyjnych dla przedsiębiorców
sektora MŚP.
14 uczestników 2 szkoleń dla
pracowników UMWW/COIE (udział
potwierdzony stosownym
certyfikatem).
2 uczestników wyjazdów studyjnych.
W 2013 r. przewidywany jest udział
w realizacji konkursu wiedzy o CSR

Suma wydanych środków: 145 406 526,60 zł
21 016 745,51
EFS/BP
Planuje się podpisywanie kolejnych
***
umów z Beneficjentami a także
monitoring, kontrolę i rozliczanie
projektów

60 041 534,63
***

EFS/BP

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

1 493 328,08
***

EFS/BP

Planuje się realizację kolejnego
programu stypendialnego

961 000,00
w tym:

Budżet SWW

Stypendium będzie kontynuowane w
roku 2013

475 000,00
– kwota
wydatkowana
na stypendia
dla uczniów
486 000,00
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prawach powiatu)

Jednorazowe
stypendia naukowe
Marszałka
Województwa
Wielkopolskiego

4.2 Upowszechnienie
kształcenia ustawicznego

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW
WUP
w Poznaniu

Stypendium dla uczniów wyniosło 250 zł, a dla słuchaczy
i studentów 300 zł na miesiąc.
Stypendium otrzymało 190 uczniów (w okresie od 01.01.2012 r. do
30.06.2012* r. i od 01.09.2012 r. do 31.12.2012 r.).
Stypendium otrzymało 180 słuchaczy i studentów (w okresie od
01.01.2012 do 30.06.2012* i od 01.10.2012 r. do 31.12.2012)
* przerwa wakacyjna
Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał jednorazowe
stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego 12
uczniom szkół ponadgimnazjalnych i 12 studentom uczelni
wyższych, którzy zamieszkiwali na stałe w województwie
wielkopolskim.
Jednorazowe stypendium naukowe, zgodnie z Regulaminem
przyznawania stypendium (Załącznik Nr 1 do Uchwały Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego Nr XXIV/431/2012 z dnia
23.07.2012 r.) mogła otrzymać osoba ucząca się lub studiująca w
trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.
Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w
kategorii „uczeń” były:
1) wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach o charakterze
naukowym na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub
wojewódzkim,
2) aktywność naukowa (działalność w kole naukowym, udział w
wymianie międzynarodowej oraz projektach naukowobadawczych itp.).
Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w
kategorii „student” były:
1) wyniki uzyskane w konkursach o charakterze naukowym na
szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim;
2) aktywność naukowa.
Stypendium dla uczniów wyniosło:
- 2.500 – jednorazowe stypendium naukowe pierwszego stopnia,
- 2.000 – jednorazowe stypendium naukowe drugiego stopnia,
- 1.500 – jednorazowe stypendium naukowe trzeciego stopnia.
Stypendium dla studentów wyniosło:
- 3.700 – jednorazowe stypendium naukowe pierwszego stopnia,
- 3.100 – jednorazowe stypendium naukowe drugiego stopnia,
- 2.500 – jednorazowe stypendium naukowe trzeciego stopnia.

– kwota
wydatkowana
na stypendia
dla słuchaczy i
studentów

57 000,00
w tym:

Stypendium będzie kontynuowane w
roku 2013

21 000,00
- kwota
wydatkowana
na stypendia
dla uczniów
36 000,00
– kwota
wydatkowana
na stypendia
dla studentów

Działanie 5.2 WRPO
Rozwój infrastruktury
edukacyjnej, w tym
Patrz Priorytet 1, Zadanie 1.2
kształcenia
ustawicznego
Prowadzenie
Na koniec 2012 r. w RIS aktywny wpis posiadało 1010 instytucji
i udostępnianie RIS
szkoleniowych z terenu Wielkopolski
Poddziałanie 9.6.1 PO Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w
KL
kształceniu ustawicznym w ramach Priorytetu (narastająco do końca
Upowszechnienie
2012 r.): 5 558

Budżet SWW

9 459 122,07
******

EFS/BP

Prowadzenie RIS
Planuje się monitoring, kontrolę i
rozliczanie projektów
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KO
w Poznaniu

kształcenia osób
dorosłych w formach
szkolnych
Poddziałanie 9.6.2 PO
KL
Podwyższanie
kompetencji osób
dorosłych w zakresie
ICT i znajomości
języków obcych
Poddziałanie 9.6.3 PO
KL
Doradztwo dla osób
dorosłych w zakresie
diagnozy potrzeb oraz
wyboru kierunków i
formy podnoszenia
swoich kompetencji i
podwyższania
kwalifikacji
Powoływanie komisji
egzaminacyjnych
do przeprowadzania
egzaminów
kwalifikacyjnych na
tytuły zawodowe oraz
na tytuły mistrza
w zawodzie

Akredytacja dla form
kształcenia
ustawicznego

-

-

W roku 2012 dwie powołane przez Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty komisje egzaminacyjne nabyły uprawnienia do
przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły zawodowe.
29 komisji egzaminacyjnych przeprowadziło 82 postępowań,
w wyniku których 621 osób po zdaniu egzaminu uzyskało dodatkowe
kwalifikacje w tym 63 otrzymało dyplom mistrza w zawodzie,
a 558 otrzymało świadectwo uzyskania tytułu zawodowego. Zdający
uzyskali kwalifikacje w następujących zawodach: rolnik, sprzedawca,
kucharz małej gastronomii, mechanik-operator pojazdów
i maszyn rolniczych, górnik eksploatacji otworowej

-

Budżet KO

W roku 2012 złożono 8 wniosków o przyznanie akredytacji kuratora
oświaty dla pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego.
Rozpatrzono 7 wniosków, 1 jest w trakcie postępowania
akredytacyjnego. Wśród 8 wnioskodawców 6 prowadzi działalność
szkoleniową na podstawie ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej 2 to placówki niepubliczne. 1 podmiot ubiegał się po raz
drugi o akredytację (pierwsza decyzja z roku 2011).
Na stronie internetowej KO w Poznaniu zamieszczone są następujące
dane: podstawowe informacje na temat procedury akredytacyjnej,
materiał informacyjny pn. „Akredytacja
w pytaniach i odpowiedziach”, wykaz akredytowanych form
kształcenia ustawicznego, wyciąg z regulaminu prac zespołu
akredytacyjnego, linki do rozporządzeń w sprawie akredytacji
i w sprawie kształcenia ustawicznego oraz do Bazy MEN instytucji
akredytowanych, a ponadto: raport „Monitoring działalności
placówek akredytowanych prowadzących kształcenie w formach

-

Budżet KO

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 205,
poz. 1206) „Istniejące w dniu wejścia
w życie ustawy państwowe komisje
egzaminacyjne powołane przez
kuratorów oświaty do
przeprowadzania egzaminów
kwalifikacyjnych umożliwiających
uzyskanie tytułów zawodowych
przeprowadzają te egzaminy do dnia
31 grudnia 2012 roku…”
Kontynuacja działań
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Wielkopolski
Oddział
PFRON

4.3 Dostosowanie oferty
edukacyjnej szkół do
potrzeb rynku pracy

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW
WUP
w Poznaniu

KO
w Poznaniu

pozaszkolnych” z badania przeprowadzonego przez Centrum Badań
Edukacyjnych Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej
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.
Obserwuje się wzrost zainteresowania uzyskiwaniem akredytacji
przez różne podmioty – przeprowadzono kilkanaście konsultacji
połączonych z wizytą w urzędzie osoby zainteresowanej, ponadto
kilkadziesiąt telefonicznie.
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 W ramach programu zawarto 2 150 umów z osobami
5 563 298,75 Środki PFRON
II – kształcenie
niepełnosprawnymi z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym
ustawiczne osób
stopniem niepełnosprawności, które uczyły się w szkołach
niepełnosprawnych” policealnych, na studiach pierwszego lub drugiego stopnia, na studiach
podyplomowych oraz doktoranckich. Dofinansowanie obejmowało
koszty czesnego oraz dodatek na koszty kształcenia
Program
Realizacja programu zakończona w 2012 r.
PITAGORAS
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 2011 i I półrocze 2012 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
Działanie 9.2 PO KL Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły
39 512 561,97
EFS/BP
Podniesienie
programy rozwojowe (narastająco do końca 2012 r.): 321
***
atrakcyjności
i jakości szkolnictwa
zawodowego
Opiniowanie nowych W roku kalendarzowym 2012 Wielkopolski Kurator Oświaty
Budżet KO
zawodów
rozpatrzył 99 wniosków złożonych przez szkoły w sprawie wyrażenia
opinii dotyczącej wprowadzenia nowych kierunków kształcenia.
Efektem działania było wydanie przez WKO 249 pozytywnych opinii

Zgodnie z aktualnymi zasadami
programu Aktywny Samorząd w 2013
r. o pomoc w uzyskaniu wykształcenia
na poziomie wyższym
niepełnosprawni mogą ubiegać się w
samorządach powiatowych

Opracowanie monitoringu zawodów
deficytowych i nadwyżkowych za
2012 rok i I półrocze 2013 r.
Monitorowanie ofert pracy na stronie
internetowej Zielona Linia oraz BIP
Planuje się monitoring, kontrolę i
rozliczanie realizowanych projektów

Kontynuacja działań
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Departament
Edukacji i
Nauki
UMWW

Projekt Wielkopolski
system
monitorowania i
prognozowania

Projekt eSzkoła –
Moja Wielkopolska

dla kształcenia w 74 zawodach. Najczęściej wybieranymi zawodami
były:
 Technik turystyki wiejskiej,
 Opiekun w domu pomocy społecznej,
 Opiekunka środowiskowa,
 Florysta,
 Technik archiwista,
 Technik administracji,
 Technik rachunkowości,
 Opiekun osoby starszej,
 Asystent osoby niepełnosprawnej,
 Opiekun medyczny,
 Technik informatyk,
 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Opracowano system monitorowania i prognozowania kształcenia
zawodowego wraz z narzędziem informatycznym do jego obsługi;
zadaniem systemu jest identyfikowanie luk kompetencji zawodowych
i wspomaganie procesu zarządzania kształceniem zawodowym.
Monitorowanie i prognozowanie obejmie:
a) popyt na kompetencje i kwalifikacje zawodowe wśród
pracodawców i podaż kompetencji zawodowych wśród uczniów szkół
zawodowych oraz w placówkach kształcenia zawodowego,
b) wielopłaszczyznową analizę zmian między popytem i podażą
kompetencji i kwalifikacji,
c) sporządzanie krótko i średnioterminowych prognoz.
Podczas prac nad systemem wykorzystano doświadczenia partnera
zagranicznego dot. systemu kształcenia zawodowego w Finlandii
(dwie wizyty studyjne w Finlandii, opracowanie raportu dot. systemu
kształcenia zawodowego w Finlandii oraz dwudniowa konferencja z
udziałem ekspertów fińskich).
Zawarto łącznie 21 porozumień o współpracy z samorządami,
instytucjami rynku pracy i pracodawców.
W ramach upowszechniania systemu przeprowadzono szereg spotkań
z adresatami systemu, m.in. przedsiębiorcami, instytucjami rynku
pracy i pracodawców, samorządami, uczniami szkół zawodowych,
nauczycielami i dyrektorami szkół
Przeprowadzono dla 445 nauczycieli i przedstawicieli szkół szkolenie
przygotowujące do pracy metodą projektów z wykorzystaniem TIK w
środowisku szkolnym.
Zrealizowano w 105 szkołach 18 900 godzin zajęć pozalekcyjnych, w
których uczestniczyło łącznie 3717 uczniów.
Przygotowano i opublikowano w Internecie oryginalnych projektów
uczniowskich w dziedzinie nauk matematyczno – przyrodniczych.
Wyposażono 105 szkół w infrastrukturę teleinformatyczną, m.in.
uruchomienie dostępu do sieci radiowej, instalacja szkolnych
laboratoriów projektowych (komputery, tablice interaktywne, tablety).
Utworzono w 35 powiatach Wielkopolski sale konferencyjne
przystosowane do emisji streamingowych

-

POKL priorytet
IX: Rozwój
wykształcenia i
kompetencji w
regionach,
działanie 9.2.:
Podniesienie
atrakcyjności i
jakości
szkolnictwa
zawodowego.

Powstały w projekcie system
monitorowania i prognozowania
kształcenia zawodowego zostanie
rozbudowany o dodatkowe moduły
m.in. doradztwa zawodowego i
wdrożony w projekcie systemowym
PO KL „Czas zawodowców –
wielkopolskie kształcenie zawodowe”

-

POKL priorytet
IX: Rozwój
wykształcenia i
kompetencji w
regionach,
działanie 9.1.:
Wyrównywani
e szans
edukacyjnych i
zapewnienie
wysokiej
jakości usług

Ze względu na zmiany w systemie
kształcenia istnieje potrzeba dalszego
wspierania szkół w zakresie
przygotowania uczniów do
egzaminów gimnazjalnych i
maturalnych w całym województwie
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4.4 Podnoszenie jakości
kadr systemu oświaty

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW
WUP
w Poznaniu

Departament
Edukacji
i Nauki

Projekt Liderzy
oświaty

1. Organizacja konferencji podsumowującej projekt wraz z
prezentacją raportu z ewaluacji.
2. Zrealizowano 60h warsztatów wyjazdowych dla liderów projektu,
w ramach których opracowano materiały przeznaczone na
konferencję podsumowującą

-

Projekt Zajęcia
pozalekcyjne –
kluczem do sukcesu
wielkopolskiego
gimnazjalisty

Zrealizowano 150 godzinne szkolenie dla 256 nauczycieli
przygotowujące do pracy z uczniem na zajęciach pozalekcyjnych z
jęz. polskiego, matematyki, fizyki i chemii.
Zrealizowano od 09.2010 r. zajęcia pozalekcyjne w wymiarze dwóch
godzin tygodniowo w 64 gimnazjach z terenu województwa
wielkopolskiego (zajęcia pozalekcyjnymi objęto 101 oddziałów i
2186 uczniów).
Wyposażono 64 gimnazjów w pomoce dydaktyczne, tablice i
programy interaktywne, komputery i materiały dydaktyczne.
Uzyskanie przez 71,23 % uczniów biorących udział w projekcie, na
zakończenie klasy III gimnazjum, oceny o stopień wyższej niż na
świadectwie ukończenia klasy I z przedmiotów: j. polski,
matematyka, fizyka i chemia.
Poprawie uległy wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego:
a) język polski – 43,56 % szkół uzyskało wynik wyższy od średniej
szkół w Wielkopolsce
b) matematyka – 23,77 % szkół uzyskało wynik wyższy od średniej
szkół w Wielkopolsce
c) przedmioty matematyczno – przyrodnicze – 37,62 % szkół
uzyskało wynik wyższy od średniej szkół w Wielkopolsce

-

Działanie 5.2 WRPO
Rozwój infrastruktury
edukacyjnej, w tym
kształcenia
ustawicznego
Działanie 9.4 PO KL
Wysoko
wykwalifikowane
kadry systemu
oświaty
Wspomaganie
rozwoju zawodowego
nauczycieli

edukacyjnych
świadczonych
w systemie
oświaty.
POKL priorytet
IX: Rozwój
wykształcenia i
kompetencji w
regionach,
działanie 9.4.:
Wysoko
wykwalifikowa
ne kadry
systemu
oświaty
POKL priorytet
IX: Rozwój
wykształcenia i
kompetencji w
regionach,
działanie
9.1.2.:
Wyrównanie
szans
edukacyjnych
uczniów z grup
o utrudnionym
dostępie do
edukacji oraz
zmniejszanie
różnic w
jakości usług
edukacyjnych.

Istnieje potrzeba dalszej poprawy
jakości kształcenia zawodowego
poprzez wprowadzenie atrakcyjnych
kursów specjalistycznych i
doskonalących dla nauczycieli w
szkołach policealnych woj. wlkp. o
profilu medyczno-społecznym

Ze względu na zmiany w systemie
kształcenia istnieje potrzeba dalszego
wspierania szkół w zakresie
przygotowania uczniów do
egzaminów gimnazjalnych w całym
województwie

Patrz Priorytet 1, Zadanie 1.2
Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym
w krótkich formach (narastająco do końca 2012 r.): 4 932

7 270 641,59
***

EFS/BP

W roku szkolnym 2011/2012 Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli w
Kaliszu, Koninie, Poznaniu, Lesznie i Pile, dla których organem
prowadzącym jest Samorząd Województwa zrealizowały łącznie

-

Środki
finansowe w
dyspozycji

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:
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UMWW

poszczególnych
specjalności szkół
podstawowych
i gimnazjalnych
poprzez ciągłe
ulepszanie oferty
dokształcania
i doskonalenia
w ODN

39.994,5 godzin form doskonalenia i dokształcania nauczycieli dla
73.214 nauczycieli.
Zrealizowane formy doskonalenia zawodowego:
a) warsztaty metodyczne – (23 463 uczestników),
b) kursy doskonalące – (7 713 uczestników),
c) kursy kwalifikacyjne– (283 uczestników),
d) szkolenia rad pedagogicznych – (19 471 uczestników),
e) konferencje – (5 716 uczestników),
f) seminaria – (2 647 uczestników),
g) granty Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – (5 220
uczestników),
h) konsultacje indywidualne – (2 523 uczestników),
i) szkolenia OKE – (1 625 uczestników),
j) szkolenia dla doradców metodycznych – (576 uczestników),
k) projekty edukacyjne – (2 454 uczestników),
l) inne formy – (1 523 uczestników)

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.

Koordynator projektu: Województwo Wielkopolskie, partnerzy:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Zespół Szkół
Budownictwa Nr 1 im. gen. W. Andersa w Poznaniu, Zespół Szkół
Ekonomicznych im. S. Staszica w Poznaniu.
Rezultaty podjętych działań:
1) poznanie i wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania
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.

DEiN (budżet
SWW)

31 294,00

środki UE,
Fundacja
Rozwoju
Systemu
Edukacji –
Narodowa
Agencja
Programu
(FRSE)„Uczeni
e się przez całe
życie”

- 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
Projekt zakończył się w 2012 r. Raport
końcowy z realizacji projektu został
przygotowany w wymaganym
terminie i przesłany do FRSE w
Warszawie
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KO
w Poznaniu

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

Doskonalenie
warsztatu pracy
nauczycieli i kadry
kierowniczej poprzez
realizację grantów
edukacyjnych

7) W marcu 2012 r. odbyła się w Giessen się konferencja
specjalistyczna, z udziałem gości ze Szwecji, Finlandii i Danii,
poświęcona kształceniu zawodowemu. Podczas spotkania odbyły
się prezentacje systemów kształcenia zawodowego w Polsce, w
Niemczech i krajach skandynawskich oraz rozważano
możliwości i szanse przyszłej współpracy
W roku 2012 Wielkopolski Kurator Oświaty wydał zgody na
realizację 125 kursów kwalifikacyjnych zorganizowanych przez
3 publiczne i 14 niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli
mających swą siedzibę na terenie Wielkopolski, z czego 98 zostało
zakończonych lub jest w trakcie realizacji, 4 kursy rozpoczną się w
styczniu br. 23 kursów nie uruchomiono z powodu braku pełnego
naboru. Dodatkowe kwalifikacje zdobywa lub uzupełnia niepełne
kwalifikacje 1965 nauczycieli. Nauczyciele uczestniczyli/ą w kursach
kwalifikacyjnych z zakresu:
 pedagogiki leczniczej – 30 osób,
 oligofrenopedagogiki – 643 osoby,
 pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej – 20 osób,
 bibliotekoznawstwa – 136 osób,
 dla oświatowej kadry kierowniczej – 267 osób,
 terapii pedagogicznej – 456 osób,
 zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie" – 51 osób,
 surdopedagogiki – 56 osób,
 pedagogiczny – 194 osoby,
 tyflopedagogiki – 46 osób,
 pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu –
6 osób,
 wczesnego wspomagania rozwoju dzieci autystycznych – 60 osób.
Nauczyciele udoskonalili swój warsztat pracy oraz umiejętności
zarządzania szkołą/placówką, przyczyniając się do podniesienia
jakości kształcenia oraz efektywnego funkcjonowania szkół/placówek
oświatowych
Udział w szkoleniach służył doskonaleniu warsztatu pracy
nauczycieli, podniesieniu jakości pracy szkół/placówek w ramach
kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży oraz przygotowaniu
nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek do realizacji aktualnych
zadań polityki oświatowej w zakresie następujących zagadnień: pracy
z uczniem w I etapie edukacyjnym (tematy: Praca z dzieckiem
sześcioletnim w szkole, Nauczanie matematyki w klasach I - III,
Planowanie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami i ocena jej
efektów, Świetlica szkolna – nowoczesne metody pracy), pracy
z uczniem w II i III etapie edukacyjnym (tematy: Upowszechnianie
edukacji prawnej w pracy z uczniem, Kształtowanie poprawności
językowej uczniów w wypowiedziach pisemnych i ustnych,
Rozwijanie kompetencji poznawczych w kontekście przedmiotów
matematyczno – przyrodniczych, Planowanie kariery edukacyjnej
i zawodowej ucznia) pracy z uczniem w szkołach
ponadgimnazjalnych (tematy: Dostosowanie programów nauczania do

-

Budżet KO

Kontynuacja działań

-

Budżet KO

Kontynuacja działań
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nowych podstaw programowych kształcenia zawodowego,
Planowanie pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych,
Planowanie pracy nauczyciela przedmiotów kształcenia ogólnego,
Tworzenie własnych przedmiotowych programów nauczania,
zgodnych z nową podstawa programową), doskonalenia kompetencji
dyrektora szkoły (temat: Doskonalenie kompetencji dyrektora szkoły
w stosowaniu Kodeksu postępowania administracyjnego w praktyce
szkolnej). Ponadto zorganizowano szkolenie (temat: Wspomaganie
gimnazjów w zakresie efektywności kształcenia) dla gimnazjów,
które osiągają niskie wyniki egzaminów zewnętrznych.
W szkoleniach i konferencjach wzięły udział 4 392 osoby
Ograniczanie
W 2012 r. wpłynęły 204 wnioski o zgodę na zatrudnienie osób bez
zatrudnienia
odpowiednich kwalifikacji, z czego 78 % zostało rozpatrzonych
nauczycieli bez
pozytywnie. Zgodnie z przyjętą procedurą Wielkopolski Kurator
wymaganych
Oświaty wydał 116 zgód na zatrudnienie nauczycieli
kwalifikacji oraz osób nieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego
nie będących
stanowiska oraz 43 zgody na zatrudnienie osób niebędących
nauczycielami
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 2011/2012 można stwierdzić, iż brakowało przede
wszystkim nauczycieli realizujących następujące zajęcia edukacyjne:
języki obce, w szczególności język angielski, edukacja dla
bezpieczeństwa, fizyka, 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
Podnoszenie
W roku 2012 zatwierdzono 3 programy kursów pedagogicznych dla
kwalifikacji
instruktorów praktycznej nauki zawodu. 54 jednostki uprawnione do
instruktorów
prowadzenia szkolenia zorganizowały 50 kursów pedagogicznych,
praktycznej nauki
po ukończeniu których 500 osób uzyskało kwalifikacje niezbędne do
zawodu
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
Priorytet 5. Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
Wielkopolski Usługi doradcze dla
- w 2012r. przeprowadzony został 4 nabór wniosków w ramach
5.1 Wspieranie inicjatyw i
Oddział
rolników i posiadaczy działania Korzystanie z usług doradczych dla rolników i posiadaczy
paktów lokalnych na rzecz
Regionalny lasów/ Program
lasów. Wnioski były przyjmowane w terminie od 03 stycznia do 31
rozwoju obszarów
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Kontynuacja działań
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Suma wydanych środków: 14 987 221,61 zł
Z danych na
EFRROW
- kontynuacja obsługi wniosków
dzień
75%
złożonych w latach wcześniejszych tj.
11-01-2013r. Środki krajowe wydanie decyzji w sprawie przyznania
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wiejskich

5.2 Rozwój kapitału
ludzkiego i społecznego na
obszarach wiejskich

ARiMR

Departament
Programów
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
UMWW

Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Funkcjonowanie
lokalnych grup
działania, nabywanie
umiejętności
i aktywizacja
(działanie 4.31
PROW 2007-2013)

grudnia 2012r.
- w wyżej wskazanym okresie zostało złożonych 8042 szt. wniosków
o przyznanie pomocy na łączną kwotę 38 041 880,00zł;
(6857 szt. rozpatrzono pozytywnie na kwotę 32 427 360,00zł;
676 szt. rozpatrzono negatywnie na łączną kwotę 3 180 520,00zł;
509 szt. pozostało do rozpatrzenia)
- do końca grudnia 2012r. w ramach naboru 2012 zostało złożonych
2386 szt. wniosków o przyznanie płatności na łączną kwotę
9 712 030,66zł

wynika, iż w
ramach naboru
2012 wydano
1833szt.
decyzji o
przyznaniu
płatności na
kwotę
7 729 978,08 zł

Zainteresowanie ww. działaniem jest z roku na rok coraz większe, dla
porównania ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy i
przyznanie płatności:
- rok 2009 – 725 szt. pomoc, 605 szt. płatność;
- rok 2010 – 2077 szt. pomoc, 1502 szt. płatność;
- rok 2011 – 2767 szt. pomoc, 2280 szt. płatność;
-rok 2012 – 8042 szt. Pomoc, 2386 szt. płatność
W 2012 roku realizowano umowy zawarte z 31 LGD. 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

7 257 243,53

25%

pomocy dla pozostałych wniosków
oraz wydanie decyzji o przyznaniu
płatności,
- od 02 stycznia 2012r. przyjmowane
są wnioski w ramach naboru 2013

80% EFRROW Działanie będzie kontynuowane
20% środki
w 2013 roku
krajowe

*Kwota 175 762 400,00 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. 51 145 054,04 zł.
**Wartość wskaźnika obejmuje osoby, które zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach całego Priorytetu VI.
*** Podane wartości prezentują wielkość wypłaconych środków z lat 2007-2012 w 2012 r.
**** Zaznaczone kwoty (Priorytet 1, zadanie 1.5) zostały zawarte w kwocie 769 108,64 zł (Priorytet 1, zadanie 1.1) i do sumy wydanych środków w ramach działań w 2012 roku, wliczone zostały raz.
***** Kwota 5 210 000,00 zł zaplanowana została na dwa lata, tj. 2012-2013 i nie została wliczona do sumy wydanych środków w ramach działań w 2012 roku.
****** W ramach Poddziałania 9.6.1 uwzględniono środki wypłacone w ramach Działania 9.3, ponieważ na wartość wskaźnika Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w kształceniu
ustawicznym w ramach Priorytetu wpływają również projekty zrealizowane oraz realizowane jeszcze w ramach tego Działania.
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