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Wykaz skrótów
ABK – Akademickie Biura Karier
ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
BP – budżet państwa
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 w Poznaniu
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
NEET – młodzi ludzie nie uczący się, nie pracujący i nie szkolący się (Not in Education, Employment
or Training)
ODN – Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli
OHP – Ochotnicze Hufce Pracy
OSZ – Ośrodki Szkolenia Zawodowego
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
PUP – Powiatowe Urzędy Pracy
RIS – Rejestr Instytucji Szkoleniowych
ROPS – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
SWW – Samorząd Województwa Wielkopolskiego
UE – Unia Europejska
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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
WWK OHP – Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP
ZAZ – Zakład Aktywności Zawodowej

Ważniejsze strony internetowe do wykorzystania celem rozszerzenia informacji
o działaniach zawartych w Sprawozdaniu.
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 Infrastruktury i Rozwoju (MIiR)

www.mir.gov.pl

Ochotnicze Hufce Pracy (OHP)

www.ohp.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

www.mir.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

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 2841/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. Zarząd Województwa
Wielkopolskiego powołał Regionalny Zespół ds. Opracowania Planu Działań na Rzecz
Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2013 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 2013 roku, spośród członków Regionalnego Zespołu ds. Opracowania Planu
Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2013 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 Ochotniczych Hufców Pracy,
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,
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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 2013 rok zostały zrealizowane, za
wyjątkiem zgłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Priorytetu 1,
Zadanie 1.4 – „Warsztatów i konsultacji indywidualnych dla osób powracających do kraju” spotkań nie zrealizowano ze względu na brak zainteresowania osób, które powróciły do kraju.
Działanie będzie realizowane w 2014 roku w przypadku zgłoszenia się osób
zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniach.
Zrealizowano także dodatkowe zadania, których nie uwzględniono w Planie Działań
na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2013 rok, zgłoszone przez:
I.

Wielkopolską Wojewódzką Komendę OHP - Priorytet 1, Zadanie 1.3 – „Nowe
Perspektywy 2”,

II.

Wielkopolski oddział PFRON - Priorytet 1, Zadanie 1.3 – „Program wyrównywania różnic
między regionami II”,

III.

Departament Edukacji i Nauki UMWW:


Priorytet 4, Zadanie 4.1 – Program Nauczania Początkowego „KidSmart”,



Priorytet 4, Zadanie 4.1 – PO KL Priorytet IX 9.4 projekt „Akademia Równych
Szans”,



Priorytet 4, Zadanie 4.3 – PO KL Priorytet IX 9.1 projekt „eSzkoła Wielkopolska –
Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”,



Priorytet 4, Zadanie 4.4 – PO KL Priorytet IX 9.4 projekt „KATO Kaliska
Akademia Trenerów Oświaty”.
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II. Sytuacja na wielkopolskim rynku pracy w 2013 roku
W 2012 roku stopa bezrobocia w regionie wzrastała z poziomu 9,2% w październiku
2012 roku do 10,8% w lutym 2013 roku. Od marca do października 2013 roku następował
stopniowy spadek stopy bezrobocia do 9,3%. Wzrost tego wskaźnika nastąpił ponownie
w listopadzie 2013 r. (9,5%), aby w grudniu 2013 roku osiągnąć poziom 9,6%.
Status

bezrobotnego

zarejestrowanego

w

urzędach

pracy

województwa

wielkopolskiego na koniec grudnia 2013 roku posiadały 144 832 osoby, tj. o 3 070 osób
(2,1%) mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
W stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się liczba osób bezrobotnych
do 25 roku życia na rynku pracy, których w grudniu 2013 roku było 30 068 osób
(o 10,6% mniej niż roku 2012). Jednocześnie zmniejszył się także ich odsetek w stosunku do
ogólnej liczby osób bezrobotnych na koniec roku (20,8%). W analogicznym okresie roku
poprzedniego młode osoby stanowiły 22,7% (33 641 osób) ogółu osób zarejestrowanych jako
bezrobotne.
Zwiększyła się natomiast liczba osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (z 30 195
osób w grudniu 2012 roku do 32 046 w grudniu 2013 roku) oraz długotrwale bezrobotnych
(z 62 958 do 68 169). Udział procentowy tych grup w całej populacji bezrobotnych na koniec
2013 roku stanowił odpowiednio 22,1% (wzrost o 1,7 punktu procentowego) i 47,1% (wzrost
o 4,5 punktu procentowego).
W 2013 roku pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 70 277 ofert pracy,
tj. o 12,8% więcej niż w roku poprzednim.
W 2013 roku zgłoszono zamiar zwolnienia 2 748 osób, z tego zwolnionych zostało
2 327 osób, w 2012 roku było to odpowiednio 3 459 osób objętych zamiarem zwolnień,
natomiast zwolnionych zostało 2 708 osób.
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III. Działania podjęte w 2013 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 2013 roku
w ramach Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim,
zakontraktowano i wydano łącznie 3 648 268 967,88 zł (w tym uwzględniono wartość
kontraktacji PO KL oraz WRPO w regionie narastająco za okres 2007-2013), w tym,
w ramach poszczególnych priorytetów:
Priorytet 1 Wzrost zatrudnienia i aktywności zawodowej mieszkańców:
1 983 021 182,76 zł,
Priorytet 2 Równy dostęp do zatrudnienia oraz promocja integracji społecznej:
513 825 685,41 zł,
Priorytet 3 Rozwój przedsiębiorstw, przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie:
436 598 519,62 zł,
Priorytet 4 Podniesienie poziomu oraz dostępności kształcenia mieszkańców:
704 323 606,13 zł,
Priorytet 5 Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich:
10 499 973,96 zł.
Wybrane działania podjęte w 2013 roku:
1. Aktywizacja osób bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy województwa
wielkopolskiego – w 2013 roku aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu objęto
łącznie 30 107 osób, w tym:
 12 701 osób skorzystało z możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez
odbycie stażu u pracodawców,
 w ramach szkoleń kwalifikacje zawodowe podniosło 6 348 osób,
 środki na uruchomione działalności gospodarczej uzyskało 4 035 osób, natomiast
poprzez dofinansowanie pracodawcy utworzyli nowe miejsca pracy dla 2 314 osób,
 umożliwiono 1 367 osobom podjęcie pracy w ramach robót publicznych oraz 1 962
osobom w ramach prac społecznie użytecznych,
 1 211 osób podjęło zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych,
 50 osób znalazło zatrudnienie w ramach przygotowania zawodowego dorosłych,
 119 osób podjęło pracę subsydiowaną finansowaną ze środków innych niż Fundusz
Pracy.
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2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych do wymogów rynku pracy poprzez ukończenie
szkolenia/kursu przez osoby pracujące:
 przeszkolenie 40 pracowników wielkopolskich publicznych służb zatrudnienia,
 zdobycie dodatkowych lub uzupełnienie niepełnych kwalifikacji oraz przeszkolenie
w celu podniesienia jakości kształcenia – 56 633 nauczycieli,
 uzyskanie kwalifikacji do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu 560 osób.
3. Objęcie poradnictwem i doradztwem zawodowym prawie 80 tys. osób.
4. Objęcie działaniami na rzecz kształtowania postaw aktywnych prawie 3,6 tys. osób
młodych ze środowisk zagrożonych marginalizacją.
5. Uzyskanie stypendiów o charakterze pomocy socjalnej przez 334 uczniów oraz
308 słuchaczy i studentów, uzyskanie jednorazowych stypendiów naukowych przez
12 uczniów i 11 studentów.
6. Wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez poradnictwo i pośrednictwo zawodowe ze
środków PFRON – 143 osoby niepełnosprawne oraz umożliwienie odbycia stażu
u pracodawcy 79 niepełnosprawnych absolwentom.
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IV.

Działania zrealizowane w 2013 roku w województwie wielkopolskim
Szczegółowy opis zrealizowanych działań
Zadanie

1

Instytucja

Nazwa
działania/programu

Rezultaty podjętych działań

Kwota
w złotychc)

Źródło

Zalecenia na następny rok

2

3

4

5

6

7

Przygotowano Sprawozdanie z wykonania Planu Działań na
Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na
2012 rok, w którym ukazano, jak poszczególne instytucje
zrealizowały zaplanowane przez siebie zadania w poprzednim
roku i w jaki sposób wpłynęły one na funkcjonowanie
wielkopolskiego rynku pracy. Raport został przyjęty przez
WRZ oraz Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Dostępny
jest na stronie internetowej Urzędu:
www.wup.poznan.pl/”Działania Rynku Pracy”

-

-

Opracowano Strategię Zatrudnienia dla Województwa
Wielkopolskiego na lata 2014-2020, która w oparciu
o podstawowe cele strategiczne Unii Europejskiej, kraju
i województwa, precyzuje cele i priorytetowe kierunki
działań, jakie będą podjęte w obszarze regionalnej polityki
rynku pracy we wskazanej perspektywie czasowej

-

-

214 460 200,00
*

FP

Przygotowanie raportu
Sprawozdanie
z wykonania Planu Działań
na Rzecz Zatrudnienia
w Województwie
Wielkopolskim za kolejny rok,
ze zrealizowanych działań,
który ukaże konieczne
do wprowadzenia zmiany
dotyczące funkcjonowania
rynku pracy w Wielkopolsce
Realizacja założeń Strategii,
która określa podstawę działań
Samorządu Województwa
Wielkopolskiego oraz
partnerów rynku pracy w
Wielkopolsce w nowym
okresie programowania 20142020 w obszarze regionalnej
polityki zatrudnienia.
Uszczegółowieniem Strategii
będzie opracowywany
corocznie Plan Działań
na Rzecz Zatrudnienia
w Województwie
Wielkopolskim na dany rok
Stały monitoring
wydatkowania środków FP

Priorytet 1. Wzrost zatrudnienia i aktywności zawodowej mieszkańców
WUP w Poznaniu Określenie
1.1 Wspieranie aktywności
i koordynowanie
zawodowej mieszkańców
regionalnej polityki
regionu
rynku pracy i rozwoju
zasobów ludzkich

Dokonanie podziału
środków FP pomiędzy
samorządy powiatowe
Wielkopolski

Decyzją MPiPS SWW otrzymał w 2013 r. na realizację
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej kwotę
186 983,0 tys. zł, z czego 98 389,0 tys. zł przeznaczone
na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia oraz
88 594,0 tys. zł na realizację Poddziałania 6.1.3 PO KL.
Ww. środki podzielono dla powiatów województwa
wielkopolskiego zgodnie z kryteriami przyjętymi Uchwałą
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego XXVIII/532/12
z dnia 26 listopada 2012 r.
Ponadto zgodnie z § 12a rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie algorytmu ustalania kwot
środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań
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Wspieranie PUP w
pozyskaniu
dodatkowych środków
FP z rezerwy Ministra
Pracy i Polityki
Społecznej

Doradztwo zawodowe z
informacją zawodową

w województwie (Dz. U. 2009 r. Nr 123, poz. 1 019,
z późn. zm.), samorządy powiatowe województwa
wielkopolskiego dokonały przesunięć środków
przeznaczonych na finansowanie zadań fakultatywnych na
wydatki na realizację programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej w łącznej kwocie 1 706,6 tys. zł.
Prowadzono systematyczny monitoring wydatkowania
środków FP przez samorządy powiatowe na podstawie
sprawozdania MPiPS-02
Dokonano podziału środków FP przyznanych przez MPiPS
dla województwa wielkopolskiego na 2014 rok, zgodnie z
kryteriami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
w wysokości 200 759,4 tys. zł, w tym 59 123,7 tys. zł na
realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia,
łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
oraz 141 635,7 tys. zł na finansowanie projektów
realizowanych w ramach EFS, z czego 107 101,2 tys. zł ze
środków stanowiących wkład unijny oraz 34 534,5 tys. zł na
współfinansowanie projektów realizowanych w ramach EFS,
ze środków stanowiących krajowy wkład publiczny
Dodatkowo z rezerwy MPiPS samorządy powiatowe
pozyskały środki w wysokości 26 064,7 tys. zł, w tym:
- 98,0 tys. zł przeznaczono na aktywizację bezrobotnych na
terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe,
- 1 413,4 tys. zł na programy aktywizacji zawodowej
bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn
niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych
zwolnieniami monitorowanymi,
- 2 461,4 tys. zł na programy specjalne,
- 8 812,9 tys. zł na programy zwiększające aktywność
zawodową bezrobotnych poniżej 30 roku życia,
- 2 748,2 tys. zł na programy zwiększające aktywność
zawodową bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
- 10 530,8 tys. zł na programy aktywizacji osób bezrobotnych
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z
art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy
W roku 2013 doradcy zawodowi WUP objęli usługami w
formie konsultacji indywidualnych 10 217 klientów, a w
formie zajęć grupowych 3 885 klientów. Zwiększano dostęp
mieszkańców Wielkopolski do usług doradczych poprzez:
obsługę Punktów Informacyjno – Konsultacyjnych w
systemie Zielona Linia, organizację kolejnej edycji „Drzwi
Otwartych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu” oraz
podczas lokalnych targów pracy i przedsiębiorczości

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

19 433,00

FP

Świadczenie usług doradczych
dla mieszkańców regionu,
rozwijanie różnorodnych form
poradnictwa grupowego
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Działania podejmowane
przez Wielkopolskie
Obserwatorium Rynku
Pracy na lata 2010-2013
w ramach Poddziałania
6.1.2 PO KL
(do 31.05.2013 r.)

Działania podejmowane
przez Wielkopolskie
Obserwatorium Rynku
Pracy II na lata 20132015 w ramach
Poddziałania 6.1.2
PO KL (od
01.06.2013 r.)

Zrealizowano badanie społeczne pn. Sytuacja kobiet na
wielkopolskim rynku pracy wobec wyzwań demograficznych
do 2030 roku. Raport z badania został wydany w formie
publikacji, a wyniki zaprezentowano podczas konferencji.
W ramach projektu kontynuowano współpracę z PUP w
zakresie pozyskiwania informacji dotyczącej sytuacji na
lokalnym rynku pracy oraz realizacji badania pracodawców z
województwa wielkopolskiego pn. Pracodawcy jako
kreatorzy polityki kadrowej rynku pracy.
Przeprowadzono szkolenie dla pracowników PUP
zaangażowanych w prace WORP.
Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz
opublikowano 2 raporty z badań własnych:
1. Oczekiwania kadrowe gospodarki i formy
stymulowania zatrudnienia w Wielkopolsce.
2. Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na
umiejętności i kwalifikacje.
W ramach promocji projektu WORP ukazały się materiały
informacyjne w postaci audycji telewizyjnej w TVP Poznań,
dwóch artykułów prasowych w Magazynie Samorządowym
Monitor Wielkopolski i dwóch ogłoszeń w Gazecie
Wyborczej. Wykonano gadżety promocyjne WORP.
Zorganizowano konferencję podsumowującą projekt WORP.
Na bieżąco aktualizowano stronę internetową, na której
zamieszczano raporty z badań oraz inne informacje o
działaniach WORP.
Zakończono realizację projektu WORP, jednocześnie
powstało WORP II
Kontynuacja projektu Wielkopolskie Obserwatorium Rynku
Pracy – Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II.
Zrealizowano badanie pn. Zapotrzebowanie wielkopolskiego
rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe. W
ramach współpracy z PUP przekazywano informacje
dotyczące lokalnego rynku pracy oraz zrealizowano badanie
osób bezrobotnych zamieszkujących obszary wiejskie oraz
badanie bezrobotnych nauczycieli.
Przeprowadzono szkolenie dla pracowników PUP
współpracujących z WORP II. Opracowano i opublikowano
informator dla uczniów gimnazjum pt. Przyszłość jest twoja,
zawierający informacje pomocne przy wyborze ścieżki
edukacyjno - zawodowej oraz na temat aktualnej sytuacji na
rynku pracy. Przeprowadzono konkurs dla gimnazjalistów pn.
U progu kariery. Celem konkursu było zainspirowanie
uczniów do samodzielnego zdobywania informacji służących
podejmowaniu świadomych i przemyślanych decyzji
edukacyjno – zawodowych. Konkurs miał zainteresować
uczniów tematyką rynku pracy oraz pobudzić do refleksji na
temat własnej przyszłości zawodowej.

314 430,56

EFS

Działania podejmowane
w ramach projektu WORP II

238 982,06

EFS

Stałe monitorowanie sytuacji
społeczno-gospodarczej w
regionie. Współpraca z PUP.
Kontynuacja badań
dotyczących sytuacji na
lokalnym rynku pracy, w tym:
1. Badania
Pracodawcy jako
kreatorzy polityki
kadrowej
na rynku pracy –
kontynuacja badania
WORP.
2. Badania
bezrobotnych
nauczycieli.
3. Badania sytuacji
osób młodych
na rynku pracy.
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W Magazynie Samorządowym Monitor Wielkopolski
opublikowano artykuł o działaniach WORP II. Na bieżąco
aktualizowano stronę internetową. Uczestniczono w
zewnętrznych konferencjach i seminariach wraz z
prezentowaniem dorobku badawczego obserwatorium

Poddziałanie 6.1.1
Liczba osób, które zakończyły udział w projektach
PO KL Wsparcie osób
realizowanych w ramach Priorytetu (narastająco do końca
pozostających bez
2013 r.): 65 853a)
zatrudnienia na
regionalnym rynku
pracy
Podziałanie 6.1.3 PO KL
Poprawa zdolności do
zatrudnienia oraz
podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej

146 900 819,00

EFS/BP

415 588 043,29

EFS/FP

Realizacja badań:
1. Rynek pracy na
obszarach wiejskich
Wielkopolski.
Determinanty,
możliwości
i ograniczenia
rozwoju.
2. Możliwości
i ograniczenia ludzi
młodych na
wielkopolskim rynku
pracy.
Opracowanie modeli wsparcia
wybranych grup
bezrobotnych.
Rozpowszechnianie wyników
badań poprzez seminaria oraz
dystrybucję publikacji.
Aktualizacja bazy edukacyjnej
województwa
wielkopolskiego.
Opracowanie i publikacja
informatora dla uczniów oraz
zorganizowanie
i przeprowadzenie konkursu
dla gimnazjalistów.
Rozbudowa i bieżąca
aktualizacja strony
internetowej. Promocja
działań WORP II w mediach
lokalnych. Udział
w zewnętrznych
konferencjach i seminariach
wraz z prezentowaniem
dorobku badawczego
obserwatorium
Planuje się monitoring,
kontrolę i rozliczanie
projektów

Planuje się podpisywanie
kolejnych umów
z Beneficjentami a także
monitoring, kontrolę
i rozliczanie projektów
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osób bezrobotnych
Liczba osób, które otrzymały środki na podjęcie działalności
Działanie 6.2 PO KL
b)
Wsparcie oraz promocja gospodarczej (narastająco do końca 2013 r.): 2 279 w tym:
przedsiębiorczości
-Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne dotacje
i samozatrudnienia
(narastająco do końca 2013 r.): 2 242b)
-Liczba osób, które skorzystały z instrumentów zwrotnych
(narastająco do końca 2013 r.): 37
Departament
Działanie 1.1 WRPO
Rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez
Wdrażania
Rozwój
bezpośrednie wparcie mikroprzedsiębiorstw, zwłaszcza w
Programu
mikroprzedsiębiorstw
okresie inkubacji, celem wzmocnienia ich potencjału i
Regionalnego
wzrostu konkurencyjności. Poprawa oferty produktowej i
UMWW
technologicznej oraz dostosowanie do wymogów UE. Do
dnia 31.12.2013 r. podpisano w ramach Działania 1.1. 256
umów na kwotę dofinansowania z EFRR 33 887 224,16 zł
Działanie 1.2 WRPO
Rozwój gospodarczy i społeczny regionu poprzez
Wsparcie rozwoju MSP - bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw sektora MSP mające
Schemat I Projekty
na celu podniesienie poziomu innowacyjności
inwestycyjne
przedsiębiorstw, rozszerzenie ich działalności, bardziej
Schemat II
elastyczne reagowanie na potrzeby regionalnej gospodarki i
Specjalistyczne projekty tworzenie nowych miejsc pracy. Do dnia 31.12.2013 r. w
doradcze
ramach Działania 1.2 podpisano 999 umów z Beneficjentami
Schemat III Projekty
na kwotę dofinansowania z EFRR 668 677 088,91 zł
inwestycyjne
zakładające nabycie i
zastosowanie nowych
rozwiązań
technologicznych
ROPS w
Projekt WTZ
Powstanie 3 spółdzielni socjalnych, 11 szkoleń grup
Poznaniu/Lider
Innowacyjny model
inicjatywnych tworzących spółdzielnie osób prawnych
projektu aktywizacji zawodowej
powstające przy WTZ, 2 warsztaty wymiany doświadczeń
Stowarzyszenie na uczestników Warsztatów (Szkocja, Szwecja)
Rzecz Spółdzielni Terapii Zajęciowej
Socjalnych
Fundacja
Projekt Mam dziecko –
- prowadzenie punktu informacyjnego,
Aktywności
pracuję
- udzielanie doradztwa użytkownikom,
Lokalnej/ROPS w Analiza, testowanie oraz - nawiązywanie współpracy międzysektorowej,
Poznaniu
wdrożenie
- prace nad narzędziami służącymi do monitoringu i
innowacyjnych
ewaluacji prowadzonych działań,
rozwiązań
- wypracowano rozwiązania, narzędzia, metody i procedury
wspomagających
wspierające współpracę międzysektorową w obszarze
godzenie życia
realizacji projektu,
zawodowego i
- współudział w warsztatach, konferencjach, wspierających
prywatnego w
proces budowania partnerstwa publiczno - społecznego oraz
Wielkopolsce, opartych
prace nad produktem finalnym,
na idei flexicurity
- udział w Komisji Rekrutacyjnej powołanej w celu wyboru
społeczności lokalnej do udziału w projekcie,

Planuje się monitoring,
kontrolę i rozliczanie
projektów

204 579 255,83

EFS/BP

33 887 224,16

EFRR

Ogłoszony został nowy
konkurs, którego
rozstrzygnięcie nastąpi
w czerwcu 2014 roku, kwota
alokacji przeznaczona
do dyspozycji to 1 mln EUR

668 677 088,91

EFRR

Wypłacanie środków z tej
kwoty zgodnie z ich
przeznaczeniem będzie
kontynuowane w 2014 roku

1 509 900,01
(koszt lidera i
partnera
projektu)

EFS /
PO KL

Upowszechnianie i promocja
produktu finalnego

223 840,00

EFS /
PO KL

Identyfikacja punktów w
Wielkopolsce, utrzymywanie
kontaktów, analiza warunków
i standardów opieki nad
dziećmi w regionie
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Wielkopolska
Wojewódzka
Komenda OHP

1.2 Aktywizacja zawodowa
młodzieży

WUP w Poznaniu

OHP jako realizator
usług rynku pracy

Aktywizacja zawodowa
bezrobotnych
i poszukujących pracy

Opracowanie analiz
dotyczących
absolwentów
w Wielkopolsce

- działania promocyjne i upowszechniające,
- współudział w wypracowywaniu strategii wdrażania,
upowszechniania i wprowadzania do nurtu polityki zgodnie
z regionalnymi dokumentami.
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
 Liczba osób objętych usługą pośrednictwa pracy w PPP
w 2013 roku: 967 osób,
 Liczba osób objętych usługą poradnictwa zawodowego
w MCK w 2013 roku: 814 osób,
 Liczba osób korzystających ze szkoleń zawodowych w
ramach OSZ w 2013 roku: 719 osób,
 Liczba beneficjentów w ramach projektu w 2013 roku:
2 500 osób,
 Liczba zorganizowanych giełd i targów pracy w 2013
roku: 18,
 Liczba nowych jednostek utworzonych w ramach
projektu w 2013 roku: 6 jednostek tj.: OSZ Śrem, OSZ
Kępno, OSZ Krotoszyn, OSZ Ostrzeszów, OSZ
Grodzisk Wielkopolski, OSZ Chodzież.
Projekt współfinansowany przez UE w Ramach Priorytetu I
PO KL, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3
Przekazywano do 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 2011/2012 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”

2 362 383,82

środki EFS:
2 037 973,07
Budżet OHP:
324 410,75

Kontynuacja zadań
z poradnictwa zawodowego,
pośrednictwa pracy
i informacji zawodowej dla
młodzieży świadczonych
przez PPP i Młodzieżowe
Centra Kariery.
Kontynuacja zadań w zakresie
realizacji szkoleń
zawodowych przez Ośrodki
Szkolenia Zawodowego.
Kontynuacja realizacji
projektu do 30.06.2014 roku

-

-

-

-

Kontynuowanie współpracy
z ABK w celu podniesienia
świadomości pracowników
tych instytucji na temat
regionalnego rynku pracy
Przeanalizowanie danych
dotyczących absolwentów
kolejnego rocznika 2012/2013
oraz przygotowanie raportu
skierowanego do organów
prowadzących placówki
oświatowe, samorządów
powiatowych, KO w
Poznaniu, Departament
Edukacji i Nauki UMWW,
instytucji i osób
zainteresowanych
problematyką kształcenia
ponadgimnazjalnego
w Wielkopolsce
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Doradztwo zawodowe z
informacją zawodową

Poddziałanie 6.1.1
PO KL Wsparcie osób
pozostających bez
zatrudnienia na
regionalnym rynku
pracy
Podziałanie 6.1.3 PO KL
Poprawa zdolności do
zatrudnienia oraz
podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej
osób bezrobotnych
Działanie 6.2 PO KL
Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości
i samozatrudnienia
KO w Poznaniu

Zbieranie
i upowszechnianie
wybranych danych
z systemu informacji
oświatowej

Uaktualnienie
i opublikowanie
informatora
o możliwościach
kształcenia w szkołach
ponadgimnazjalnych

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW

Działanie 5.2 WRPO
Rozwój infrastruktury
edukacyjnej, w tym
kształcenia
ustawicznego

W roku 2013 doradcy zawodowi WUP objęli swoimi
usługami w formie indywidualnych konsultacji
informacyjnych 1 287 uczniów (do 18 roku życia). W ramach
współpracy ze szkołami zorganizowano 38 spotkań
informacyjnych dotyczących takich zagadnień jak:
współczesny rynek pracy, planowanie kariery zawodowej,
określanie zainteresowań zawodowych. Zorganizowano
również spotkania informacyjne dla młodzieży w ramach
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
Liczba osób w wieku 15-24 lata, które zakończyły udział
w projekcie (narastająco do końca 2013 r.): 27 442a)

-

-

Podejmowanie działań
ułatwiających młodzieży
szkolnej rozpoznawanie
potrzeb rynku pracy i
planowanie rozwoju
zawodowego

Planuje się monitoring,
kontrolę i rozliczanie
projektów

Liczba osób w wieku 15-24 lata, które otrzymały bezzwrotne
dotacje (narastająco do końca 2013 r.): 2 706b)

Patrz Priorytet 1, zadanie 1.1

Liczba osób w wieku 15-24 lata, które zakończyły udział
w projekcie (narastająco do końca 2013 r.): 27 442a)
Liczba osób w wieku 15-24 lata, które otrzymały bezzwrotne
dotacje (narastająco do końca 2013 r.): 950b)
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 (wg stanu na 30 września). Dane z
systemu informacji oświatowej są również udostępniane na
indywidualne prośby odbiorców zewnętrznych
Opublikowany informator zawiera informacje o szkole w tym
adres strony internetowej. Uczniowie gimnazjów wspólnie z
rodzicami podejmując decyzję o wyborze kierunku
kształcenia mają możliwość uzyskania informacji związanej z
naborem do szkół. Młodzież i osoby dorosłe chętnie
korzystają z internetowej formy poszukiwania interesującej
szkoły, zawodu, kierunku kształcenia przydatnego dla
planowania własnej kariery zawodowej
Poprawa warunków kształcenia, unowocześnienie i
wzbogacenie bazy regionalnych placówek oświatowych,
wyrównanie szans w dostępie do edukacji.
Do 31.12.2013 r. w ramach Działania 5.2 podpisano 26
umów z Beneficjentami na kwotę dofinansowania z EFRR
47 682 350,77 zł

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

-

Budżet KO

Kontynuacja działań

-

Budżet KO

Kontynuacja działań

47 682 350,77

EFRR

Wypłacanie środków z tej
kwoty zgodnie z ich
przeznaczeniem będzie
kontynuowane w 2014 roku
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Wielkopolska
Wojewódzka
Komenda OHP

Realizowanie
poradnictwa
zawodowego
i informacji zawodowej
przez MCK i MCIZ,
pomoc w aktywnym
poszukiwaniu pracy
świadczona przez KP

Udział w „Konkursie
Sprawny w zawodzie bezpieczny w pracy”.
Udział w konkursach,
turniejach i olimpiadach
zawodowych
Kwalifikacyjne kursy
zawodowe dla
uczestników OHP
kończących gimnazjum
– działalność
Rejonowego Ośrodka
Szkolenia Zawodowego
Młodzieży
Stowarzyszenie na Projekt innowacyjny
rzecz Spółdzielni testujący:
Socjalnych (w
„Wielkopolskie Centrum
ramach projektu Ekonomii Solidarności –
realizowanego
koordynacja na rzecz
przez ROPS w
zapewnienia trwałości
Poznaniu)
funkcjonowania
instytucji ekonomii
społecznej”
Wielkopolski
JUNIOR - Program
Oddział PFRON aktywizacji zawodowej
absolwentów
niepełnosprawnych

- Liczba osób objętych usługą pośrednictwa pracy – 10 923,
- Liczba pozyskanych miejsc pracy – 9 749,
- Liczba zorganizowanych giełd pracy – 94,
- Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym i
informacją zawodową – 61 800,
w tym:

MCIZ – 17 756,

KP – 32 532,

MCK – 11 512.
Jednostki rynku pracy objęły swoją działalnością młodzież
uczącą się w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych,
studentów, osoby bezrobotne, osoby z grupy NEET, osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym, osadzone w
więzieniach i przebywające w aresztach śledczych
Objęto działaniem ok. 1,6 tys. uczestników WWK OHP
z wszystkich jednostek opiekuńczo - wychowawczych,
zorganizowano konkursy sprawdzające wiedzę teoretyczną
i umiejętności praktyczne

98 885,39

93 885,39 zł
FP

16 740,00

Budżet WWK
OHP

Kontynuacja zadań z zakresu
pośrednictwa pracy
prowadzonego przez MBP
(Młodzieżowe Biura Pracy)
Kontynuacja podejmowanych
działań

Zorganizowano szkolenia miękkie dla 874 uczestników
w tym głownie dla młodzieży uczącej się, uczestników
Środowiskowych Hufców Pracy OHP

75 000,00

Budżet WWK
OHP

Kontynuacja podejmowanych
działań

Model preinkubacji/inkubacji osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym

628 630,00

EFS / PO KL

Projekt zakończył się w maju
2013 roku

Do realizacji programu przystąpiło 12 powiatów, które
wystąpiły o dofinansowanie dla 81 niepełnosprawnych
absolwentów przewidzianych do odbywania stażu, w tym 21
ze znacznym, 59 z umiarkowanym i 1 z lekkim stopniem
niepełnosprawności.
W programie uczestniczyli niepełnosprawni absolwenci,
którzy:
- rozpoczęli staż u pracodawcy - 79,
- kontynuowali staż u pracodawcy - 1,
- ukończyli staż u pracodawcy - 71,
- uzyskali zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu

413 508,00

Środki PFRON

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

5 000 zł
Budżet OHP

Kontynuacja zadań
z poradnictwa zawodowego
dla zawodowego i informacji
zawodowej dla młodzieży
świadczonych przez MCIZ
(Mobilne Centra Informacji
Zawodowej), MCK
(Młodzieżowe Centra Kariery)
i KP (Kluby Pracy)
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stażu - 28
1.3 Promocja oraz wspieranie
przedsiębiorczości i
samozatrudnienia

WUP w Poznaniu

Departament
Gospodarki
UMWW

Doradztwo zawodowe z
informacją zawodową

Udzielano indywidualnych konsultacji klientom
zainteresowanym założeniem własnej działalności
gospodarczej. Przeprowadzono 19 zajęć grupowych o
tematyce związanej z przedsiębiorczością:
„Przedsiębiorczość, czyli jak zaistnieć na rynku pracy”,
„ABC przedsiębiorczości”, „Własna firma”, „Własna firma w
Niemczech”. Do współpracy zapraszano przedstawicieli
takich instytucji jak: Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
Urząd Skarbowy, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości.
Aktualizowano zbiory informacji na temat instytucji
wspierających przedsiębiorczość
Podziałanie 6.1.3 PO KL Liczba osób, które uzyskały bezzwrotne dotacje na podjęcie
Poprawa zdolności do
działalności gospodarczej (narastająco do końca 2013 r.):
zatrudnienia oraz
13 126b)
podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej
osób bezrobotnych
Działanie 6.2 PO KL
Wsparcie oraz promocja
Patrz Priorytet 1, Zadanie 1.1
przedsiębiorczości
i samozatrudnienia
Poddziałanie 8.1.2
Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami
110 899 451,01
PO KL Wsparcie
procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy
procesów adaptacyjnych zostaną objęci działaniami szybkiego reagowania (narastająco
i modernizacyjnych
do końca 2013 r.): 1 294
w regionie
Liczba osób zwolnionych w przedsiębiorstwach dotkniętych
procesami restrukturyzacyjnymi, które zostały objęte
działaniami szybkiego reagowania (narastająco do końca
2013 r.): 996

Poddziałanie 8.1.3
PO KL Wzmocnienie
lokalnego partnerstwa
na rzecz adaptacyjności
Projekt kluczowy
„Kompleksowa
promocja gospodarki i
inwestycji
w Wielkopolsce”
Priorytet I
Konkurencyjność
przedsiębiorstw,
Działanie 1.5 Promocja
regionalnej gospodarki

Liczba osób, które otrzymały środki na rozpoczęcie
działalności gospodarczej (narastająco do końca 2013 r.): 264
Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na
szczeblu lokalnym i regionalnym (narastająco do końca 2013
r.): 52
W 2013 r. zrealizowano 6 misji gospodarczych (Nigeria,
Białoruś, 2 x Mongolia, Republika Południowej Afryki, targi
Anuga w Kolonii) oraz 7 razy Wielkopolska wystawiała się
na międzynarodowych targach (CeBIT w Hanowerze, MIPIM
w Cannes, I Saloni – Salone Internazionale del Mobile
w Mediolanie, Paris Air Show, World Food Moskwa, Expo
Real w Monachium,PROJECT IRAQ w Erbilu),
- w misjach i targach ogółem udział wzięły 132 podmioty,
- zaktualizowano bazę terenów inwestycyjnych eBOI

-

Kontynuowanie działań
doradczych ukierunkowanych
na rozwój przedsiębiorczości
wśród osób poszukujących
zatrudnienia

Patrz Priorytet 1, zadanie 1.1

EFS/BP

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

7 704 904,66

EFS/BP

Planuje się monitoring,
kontrolę i rozliczanie
projektów

2 711 393,00

WRPO
(99%)
budżet
UMWW (1%)

- projekt został przedłużony
do końca czerwca 2014 r., aby
wykorzystać wolne środki
jakie zostały w budżecie,
- w 2014 r. kontynuowane
będą działania podejmowane
w latach ubiegłych,
- w 2014 r. zaplanowano
udział w 4 targach oraz
organizację 2 misji
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WRPO
Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW

Działanie 1.5 WRPO
Promocja regionalnej
gospodarki

Wielkopolska
Wojewódzka
Komenda OHP

Nowe perspektywy

Młodzieżowa Akademia
Umiejętności 2

gospodarczych
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
Projekt realizowany w okresie lipiec 2012 - czerwiec 2013 r.
Zrekrutowano 90 osób, w tym 50 kobiet i 40 mężczyzn.
W ramach projektu uczestnikom zaoferowano w 2013 roku
następujące rodzaje wsparcia:
 przeprowadzono 90 godzin zajęć indywidualnych z
psychologiem dla 84 uczestników,
 przeprowadzono 120 godzin kursu językowego (język
angielski, język niemiecki) dla 80 uczestników,
 zorganizowano 360 godzin warsztatów
wyrównawczych z przedmiotów szkolnych dla 38
uczestników,
 zakupiono wyprawkę edukacyjną dla 38 uczestników,
 przeprowadzono warsztaty informatyczne (25 godzin
na grupę) dla 38 uczestników,
 przeprowadzono kurs ECDL Start (60 godzin na
osobę) dla 37 uczestników,
 przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B (60 godzin)
dla 30 osób,
 przeprowadzenie kursów zawodowych dla 41
uczestników w następujących zawodach: magazynier z
obsługą wózka widłowego (147 godzin), kosmetyczka
(150 godzin), bukieciarz - florysta (150 godzin),
spawacz metodą TIG (111 godzin),
 przeprowadzenie praktyk zawodowych (60 godzin) dla
34 uczestników
Projekt realizowany w okresie od lipca 2012 do maja 2013 r.
Do projektu zrekrutowano 45 uczestników, w tym 18 kobiet i
27 mężczyzn. W ramach projektu w roku 2013 udzielono
następującego rodzaju wsparcia:
 przeprowadzono praktyki zawodowe u pracodawców
w zakresie odbytych przez uczestników szkoleń
specjalistycznych w zawodach: profesjonalna obsługa
kas fiskalnych i obsługa programu do prowadzenia
gospodarki magazynowej oraz montaż, regulacja i
obsługa samochodowych instalacji gazowych dla 45
beneficjentów ostatecznych,
 przeprowadzono kursy językowe dla 45 beneficjentów
ostatecznych (język angielski, język niemiecki),

12 148 270,88

EFRR

75 792,86

62 955,09 zł
środki EFS

Wypłacanie środków z tej
kwoty zgodnie z ich
przeznaczeniem będzie
kontynuowane w 2014 roku

Projekt zakończył się
w czerwcu 2013 roku

12 837,77 zł
budżet OHP

79 367,38

67 462,24 środki
EFS

Projekt zakończono w maju
2013 roku

11 905,14 budżet
OHP
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Wielkopolski
Oddział
Regionalny
ARiMR

 organizacja lokalnego sprawdzianu umiejętności
zawodowych
Nowe Perspektywy 2
Projekt realizowany w okresie lipiec 2013 - czerwiec 2014 r.
W ramach projektu do września 2013 roku zrekrutowano 100
osób, w tym 64 kobiety i 36 mężczyzn. W ramach projektu
uczestnikom zaoferowano następujące rodzaje wsparcia:
 wsparcie opiekuńczo wychowawcze dla 100 osób,
 grupowe zajęcia z doradcą zawodowym dla 94 osób
(20 godz./grupę),
 indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym dla 70
osób,
 grupowe zajęcia z psychologiem dla 98 osób (4
godz./os.),
 indywidualne zajęcia z psychologiem - w 2013 roku
przeprowadzono 200 godzin zajęć dla 93 uczestników
(2 godz./os.),
 przeprowadzono warsztaty wyrównawcze z
przedmiotów szkolnych - 300 godzin zajęć dla 30
uczestników (10godz./os.),
 zakupiono wyprawkę edukacyjną dla 30 uczestników,
 przeprowadzono kurs przedsiębiorczości dla 64 osób
(20 godz./grupę),
 rozpoczęto realizację kursów językowych (angielski,
niemiecki) dla 83 uczestników (120 godz./os. – całość
szkolenia)
Różnicowanie w
W roku 2013r. nie przeprowadzono naboru wniosków. W
kierunku działalności nie roku 2013 zakontraktowano środki dla 523 wniosków na
rolniczej w ramach
kwotę 49 836 670,50 zł (na podstawie umów przyznania
wdrażania lokalnych
pomocy podpisanych w roku 2013r. z naborów
strategii rozwoju PROW przeprowadzonych od początku trwania Programu). Ponadto
2007-2013
w roku 2013 złożonych zostało 900 wniosków o płatność
(pośrednią / końcową) na kwotę 77 715 922,00 zł, i
wypłacono 87 105 152,00 zł w ramach pozytywnie
zweryfikowanych 1 008 wniosków o płatność pośrednią i
końcową (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
Tworzenie i rozwój
W roku 2013 r. nie przeprowadzono naboru wniosków.
mikroprzesiębiorstw w
W roku 2013 zakontraktowano środki dla 269 wniosków
ramach Wdrażania
na kwotę 63 788 243,50 zł (na podstawie umów przyznania
lokalnych strategii
pomocy podpisanych w roku 2013r. z naborów
rozwoju PROW 2007przeprowadzonych od początku trwania Programu). Ponadto
2013
w roku 2013 złożonych zostało 426 wniosków o płatność
(pośrednią / końcową) na kwotę 66 068 905,50 zł, i
wypłacono 77 339 972,05 zł w ramach pozytywnie

877 957,00

746 263,00
środki EFS
131 694,00
budżet OHP

W następnym roku
kontynuowane będą działania
rozpoczęte w roku 2013
polegające na
przeprowadzeniu: 200 godzin
zajęć indywidualnych
z psychologiem, kursów
językowych, warsztatów
wyrównawczych
z przedmiotów szkolnych 300 godzin, warsztatów
informatycznych – 30 godzin,
kursów ECDL Start – 60
godzin, kursów prawa jazdy
kat B – 60 godzin, kursów
zawodowych – średnio 150
godzin, praktyk zawodowych
– 120 godzin

87 105 152,00
(wypłacone
środki w roku
2013)

EFRROW 75%
Środki krajowe
25%

Kontynuacja zadań
związanych z obsługą
wniosków złożonych
w ramach działania 311

77 339 972,05
(wypłacone
środki w roku
2013)

EFRROW 75%
Środki krajowe
25%

Kontynuacja zadań
związanych z obsługą
wniosków złożonych
w ramach działania 312
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Oddział PFRON

1.4 Promocja mobilności i
aktywnych postaw na rynku
pracy

WUP w Poznaniu

zweryfikowanych 498 wniosków o płatność pośrednią i
końcową (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
Program wyrównywania Skierowanie do powiatów, poza algorytmem, dodatkowych
699 159,00
Środki PFRON
różnic między regionami środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących
II
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Do
realizacji programu przystąpiło 7 powiatów. W ramach
zawartych umów wsparcie finansowe PFRON dotyczyło:
18 stanowisk pracy objętych zwrotem kosztów
wyposażenia stanowisk pracy art. 26e,
5 osób niepełnosprawnych objętych zwrotem wydatków na
instrumenty i usługi rynku pracy dla osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie
pozostających w zatrudnieniu art.11,
2 osób niepełnosprawnych, które otrzymały jednorazowe
dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej,
rolniczej lub wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
art.12a
Aktywizacja zawodowa
bezrobotnych
Patrz Priorytet 1, zadanie 1.2
i poszukujących pracy
Informowanie
poszukujących pracy
o warunkach życia i
pracy w EOG, oferty
pracy sezonowej do
Niemiec, organizacja
targów pracy, rekrutacji,
promocja usług EURES

WUP wyposażono w informatory na temat warunków życia i
pracy w krajach UE, które były przekazywane klientom
WUP oraz PUP

-

Zorganizowano 4 projekty rekrutacyjne dla pracodawców
zagranicznych:
Hiszpania – Hotel Garden (28.01.2013 r.)
Stanowisko: Animatorzy, Instruktorzy sportowi
Liczba przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych: 9
Liczba osób zatrudnionych: 4

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

MPiPS

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

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

950,00

Wielka Brytania – Staffline Group Plc (12-13.08.2013 r.)
Stanowisko: Pracownik magazynu
Liczba przeprowadzonych rozmów: 21
Liczba osób zatrudnionych: 13

-

-

Austria – Bertsch Personalservice GmbH (27.09.2013 r.)
Stanowisko: Pielęgniarz/pielęgniarka
Liczba osób na spotkaniu: 17
Liczba osób zatrudnionych: 2 osoby (stan na 10.12.2013 r.)

-

-
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Wielka Brytania – Staffline Group Plc (03-04.10.2013 r.)
Stanowisko: Pracownik magazynu
Liczba przeprowadzonych rozmów: 7
Liczba osób zatrudnionych: brak danych
Realizowano międzynarodowe pośrednictwo pracy.
Rezultaty:
Liczba pozyskanych ofert pracy: 526
Liczba wakatów: 4 321
Liczba przyjętych CV: 633
Liczba osób zatrudnionych: 43
Zorganizowano Europejskie Dni Pracy – Poznań 2013
(17.04.2013r.), w których uczestniczyło 6 przedstawicieli
Publicznych Służb Zatrudnienia / Doradców EURES
z 5 państw UE/EOG oraz 4 pracodawców zagranicznych
i 6 z Polski, którzy łącznie oferowali kilkadziesiąt ofert pracy i
ponad 300 miejsc pracy. Targi odwiedziło około 2 000 osób z
całego kraju.
Rezultaty:
Liczba uczestników: ok. 2 000
Liczba wystawców: 30
Liczba pracodawców, których oferty były prezentowane
podczas targów: 10
Liczba przedstawicieli Publicznych Służb Zatrudnienia /
doradców EURES z zagranicy: 6
Liczba prezentacji: 7
Liczba uczestników warsztatów: 78
Pracodawcy przeprowadzili 385 rozmów kwalifikacyjnych.
Pracodawcy przedstawili propozycje pracy 5 osobom
Nie zorganizowano warsztatów i konsultacji indywidualnych
dla osób powracających do kraju.
Rezultaty:
Liczba spotkań warsztatowych i konsultacji
indywidualnych: 0
Liczba uczestników: 0
Spotkań nie zrealizowano ze względu na brak
zainteresowania osób, które powróciły do kraju
Uczestniczono w 3 spotkaniach organizowanych przez
Wojewódzkie Urzędy Pracy:
„Targi Pracy i Informacji o Mobilności” w Szczawnie Zdroju
oraz we Wrocławiu (24-25.01.2013 r.), „Europejski Dzień
Informacji i Rekrutacji w Łodzi” oraz „Europejskie Targi
Pracy i Informacji w Radomiu (23-24.04.2013 r.)

-

-

-

-

110 509,31

Wojewódzki
Grant EURES

-

-

1 233,80

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
(brak zgłoszeń w 2013 r.)

Działanie powinno być
kontynuowane ze względu na
możliwość wymiany informacji
pomiędzy uczestnikami spotkań
oraz nawiązania kontaktów
z instytucjami zewnętrznymi
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Przeprowadzono kampanię informacyjną na temat usług
EURES.
Rezultaty:
Wydruk 5 000 egzemplarzy broszury informacyjnej

1 550,00

Wojewódzki
Grant EURES

Promowano usługi świadczone w ramach EURES
Rezultaty:
Druk 8 artykułów w prasie

5 941,74

Wojewódzki
Grant EURES

-

-

3 444,00

FP

Uczestniczono w Poznańskich Dniach Przedsiębiorczości
zorganizowanych w dniach 24-25.04.2013 r.

-

-

Oprócz indywidualnych konsultacji zawodowych,
ukierunkowanych na wspieranie aktywnych postaw na rynku
pracy, przeprowadzono 374 edukacyjne spotkania grupowe
(porady grupowe, zajęcia aktywizacyjne, spotkania
informacyjne) rozwijające aktywne postawy wobec
zatrudnienia. Przykładowe tematy: „Autoprezentacja – znajdź
w sobie mocne strony”, „Zasady skutecznej autoprezentacji –
przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej”, „Skuteczna
komunikacja w życiu i w pracy”, „Nowy pomysł – szansa na

-

-

Pośredniczono w przekazywaniu informacji i dokumentów
studentów uczelni wyższych oraz uczniów szkół
ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół ogólnokształcących)
zainteresowanych podjęciem pracy wakacyjnej w roku 2014
na terenie Niemiec (we współpracy z Biurami Karier).
Rezultaty:
Liczba przekazanych dokumentów: 8 (dokumenty
przekazano w styczniu 2014 r.)
Zorganizowano 2 spotkania w ramach zawiązanego
„Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Wielkopolskiego Rynku
Pracy”, tj. „Szanse rozwojowe Wielkopolski
w programach Europejskiego Funduszu Społecznego
na lata 2014 – 2020” (20.09.2013 r.) oraz konferencja
„Dostosowanie kształcenia do wymagań i oczekiwań rynku
pracy w Wielkopolsce” (22.11.2013 r.).
Rezultaty:
Liczba zorganizowanych spotkań: 2

Doradztwo zawodowe z
informacją zawodową

Działanie powinno być
kontynuowane ze względu na
możliwość zwiększenia
dostępności do informacji nt.
usług EURES oraz możliwych
form pomocy dla pracodawców
Działanie powinno być
kontynuowane ze względu na
konieczność dotarcia
z informacjami o usługach
EURES do jak największego
grona odbiorców
Działanie realizowane na
prośbę niemieckich służb
zatrudnienia pomimo faktu, że
od 01.05.2011 r. nie ma
potrzeby pośredniczenia
w przekazywaniu dokumentów
studentów oraz uczniów,
niezbędnych do uzyskania
pozwolenia na pracę
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
Kontynuacja działań
doradczych rozwijających
umiejętności w zakresie
aktywnego poszukiwania pracy.
Włączanie do oferty
programowej nowych,
zgodnych z zapotrzebowaniem,
zajęć edukacyjnych
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rynku pracy”, „Poznaj swoją kreatywność”, „Mój potencjał
zawodowy”, „Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie
realizować swoje cele”, „Metody poszukiwania pracy”,
„Lokalny rynek pracy a szanse zatrudnienia”, „Mobilność na
europejskim rynku pracy”, „Warsztaty aktywnego
poszukiwania pracy”, „Zasady sporządzania dokumentów
aplikacyjnych”

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

WUP w Poznaniu

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
Opracowanie analiz
1.
dotyczących rynku
pracy
2.

Patrz Priorytet 1, Zadanie 1.1

Patrz Priorytet 1, Zadanie 1.3

Dokument strategiczno - planistyczny Strategia
Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata
2014-2020.
Raport: Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy
i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w
2012 roku.
3. Raport: Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa
wielkopolskiego rocznik 2011/2012 na rynku pracy.
4. Raport: Sprawozdanie z wykonania Planu Działań na
Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na
2012 rok.
5. Efektywność zatrudnieniowa w Wielkopolsce w 2012
roku.
6. Zwolnienia grupowe w Wielkopolsce w II półroczu 2012
roku.
7. Niepełnosprawni bezrobotni w Wielkopolsce w II
półroczu 2012 roku.
8. Niepełnosprawni bezrobotni w Wielkopolsce w I
półroczu 2013 roku.
9. Aktywizacja osób bezrobotnych w województwie
wielkopolskim w latach 2011-2013.
10. Korelacja szkolnictwa i rynku pracy w Wielkopolsce
oraz losy absolwentów wielkopolskich szkół
ponadgimnazjalnych i wyższych.
Raporty zostały przekazane do: MPiPS, SWW, Wojewody
Wielkopolskiego, samorządów powiatowych, WRZ, PRZ,
organów prowadzących placówki oświatowe, KO w
Poznaniu, Departamentu Edukacji i Nauki UMWW,
parlamentarzystów, instytucji rynku pracy, PUP, OHP, ABK,
wszelkich instytucji i osób zainteresowanych problematyką

6 226,40

FP / EFS / BP / Kontynuowanie
JST
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 2013
roku.
- Ocena sytuacji absolwentów
szkół województwa
wielkopolskiego rocznik
2012/2013 na rynku pracy.
- Sprawozdanie z wykonania
Planu Działań na Rzecz
Zatrudnienia w Województwie
Wielkopolskim na 2012 rok.
- Raport z realizacji Strategii
Zatrudnienia dla Województwa
Wielkopolskiego na lata 20072013.
- Efektywność zatrudnieniowa
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rynku pracy. Opracowania dostępne są na stronie:
www.wup.poznan.pl, w zakładce Działania rynku
pracy/Opracowania i analizy.
11. Biuletyn Informacyjny WUP, dostępny na stronie
www.wup.poznan.pl, w zakładce Statystyka
w Wielkopolsce.
12. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za
rok 2012 i pierwsze półrocze 2013 roku, dostępny na
stronie www.wup.poznan.pl w zakładce Działania rynku
pracy/Opracowania i analizy.
13. Oczekiwania kadrowe gospodarki i formy stymulowania
zatrudnienia w Wielkopolsce.
14. Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na
umiejętności i kwalifikacje.
15. Sytuacja kobiet na wielkopolskim rynku pracy wobec
wyzwań demograficznych do 2030 roku, badanie
zamieszczone na stronie
www.obserwatorium.wup.poznan.pl w zakładce
Badania i analizy.
16. Konsekwencje ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i
rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych z dnia 11
maja 2012 roku dla zmian w potencjale siły roboczej w
Wielkopolsce w ujęciu subregionalnym w latach 20142020.
17. Kapitał Ludzki w Wielkopolsce. Biuletyn Informacyjny
Komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
Badania ewaluacyjne:
18. Raport z badania ewaluacyjnego:
„Ocena działań Priorytetu VI i VII PO KL na rzecz
aktywności zawodowej kobiet”

12 870,00

-

2 398,50
2 398,50
82 840,50

w Wielkopolsce w 2013 roku.
- Zwolnienia grupowe
w Wielkopolsce w 2013 roku.
- Niepełnosprawni bezrobotni
w Wielkopolsce w 2013 roku.
- Kapitał Ludzki
w Wielkopolsce. Biuletyn
Informacyjny Komponentu
Regionalnego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- Biuletyn Informacyjny WUP.
- Raport Monitoring zawodów
deficytowych i nadwyżkowych
za 2013 rok i I półrocze 2014
roku

9 000,00

77 736,00

225 520,50

Planuje się zrealizowanie badań
ewaluacyjnych:
- „Ocena wykorzystania
środków komponentu
regionalnego PO KL na
realizację przez gminy
województwa wielkopolskiego
zadań związanych z edukacją
publiczną”,
-„Wpływ EFS na spójność
terytorialną województwa
wielkopolskiego”,
-„Ocena działań EFS na rzecz
aktywności zawodowej osób w
wieku 45/50 + w województwie
wielkopolskim”.
Przewidziano także środki na
przeprowadzenie badania
ewaluacyjnego ad hoc,
odpowiadającego na mogące
się pojawić problemy dotyczące
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kolejnego 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
19 doradców zawodowych WUP uczestniczyło w szkoleniach
merytorycznych pozwalających doskonalić warsztat pracy
doradczej.
Dla kadry PUP z terenu Wielkopolski zorganizowano
4 szkolenia, w tym dla liderów Klubów Pracy: „Jak
skutecznie uczyć w grupie”, „Warsztat kreatywności i
twórczej pracy lidera KP w zajęciach aktywizacyjnych”,
dla doradców zawodowych: „Skuteczna diagnostyka w
poradnictwie zawodowym” oraz „Poradnictwo zawodowe dla
osób niepełnosprawnych umysłowo, chorych psychicznie,
uzależnionych”.
W ramach współpracy z Biurami Karier udzielano konsultacji
zawodowych uczestnikom targów pracy i przedsiębiorczości
organizowanym przez ABK
Zorganizowano 2 szkolenia dla pracowników PUP oraz
Oddziałów Zamiejscowych WUP zajmujących się tematyką
EURES.
Rezultaty:
12.02.2013 r. szkolenie pt. „Rynek pracy we współczesnej
Europie – funkcjonowanie sieci EURES oraz usługi
międzynarodowego pośrednictwa pracy w perspektywie
dynamicznie zmieniającego się rynku pracy – współpraca z
pracodawcami oraz z agencjami zatrudnienia”.
Liczba uczestników pierwszego szkolenia: 27 pracowników
PUP oraz 4 pracowników Oddziałów Zamiejscowych WUP
oraz 7 pracowników WUP,

30 835,00

FP

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

Łącznie:
16 403,60
w tym:

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
a pracownikami PUP z terenu
województwa wielkopolskiego

15.05.2013 r. szkolenie pt. „Rynek pracy we współczesnej
Europie – funkcjonowanie sieci EURES oraz usługi
międzynarodowego pośrednictwa pracy w perspektywie
dynamicznie zmieniającego się rynku pracy – współpraca z
pracodawcami oraz agencjami zatrudnienia c.d. oraz
zatrudnienie obcokrajowców w Polsce – podział kompetencji
oraz regulacje prawne”.
Liczba uczestników drugiego szkolenia: 31 pracowników
PUP oraz 3 pracowników Oddziałów Zamiejscowych WUP
oraz 6 pracowników WUP
Zorganizowano 3 szkolenia nt. działań i usług oferowanych
przez EURES dla pracowników WUP niebędących kadrą
EURES (22.05.2013 r.).

8 174,60

Wojewódzki
Grant EURES

-

-

8 229,00

Wojewódzki
Grant EURES

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

Rezultaty:
Liczba szkoleń: 3
Liczba przeszkolonych pracowników WUP: 80
Uczestniczono w targach pracy organizowanych przez PUP
m.in.: „VIII Powiatowe Targi Edukacji i Pracy” (22.03.2013
r.), „Targi Pracy” organizowane przez Powiatowy Urząd
Pracy w Grodzisku Wlkp. (05.06.2013 r.), „XII
Gnieźnieńskie Powiatowe Targi Pracy (10.10.2013 r.).
Rezultaty:
Liczba spotkań: 3
Liczba uczestników: ok. 150
Uczestniczono w targach pracy organizowanych przez GCI:
„VII Targi Edukacji i Pracy” w Mosinie (07.03.2013 r.).
Rezultaty:
Liczba spotkań: 1
Liczba uczestników: ok. 50
Uczestniczono w targach pracy organizowanych przez
uczelnie wyższe:
„Targi Pracy i Przedsiębiorczości” zorganizowane przez
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (15.04.2013 r.),
„Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości” zorganizowana
przez Biuro Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów
UAM (22.10.2013 r.) „XI Targi Pracy” zorganizowane przez
Biuro Karier AWF w Poznaniu (28.11.2013 r.).
Rezultaty:
Liczba spotkań: 3
Liczba uczestników: ok. 100
Uczestniczono w charakterze prelegenta podczas szkolenia
dla uczniów Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. dotyczącego
pozyskiwania pracy na rynku zagranicznym (13.02.2013 r.)
oraz uczestniczono w konferencji i w cyklu spotkań
w ramach projektu „Aktywni migranci na lokalnym rynku
pracy” (konferencja: 17-18.06.2013 r.).
Rezultaty:
Liczba spotkań: 2
Liczba uczestników: ok. 80
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

98,50

Budżet WUP

-

-

-

-

20,91

Budżet WUP

Należy kontynuować
współpracę, gdyż dzięki
uczestnictwu w tego typu
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

Patrz Priorytet 1, 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 2013 r.): 643

34 260 483,48

EFS/BP/
JST/FP

Planuje się monitoring,
kontrolę i rozliczanie projektów
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zawodowej osób
bezrobotnych
w regionie
Wielkopolska Sieć Rozwój systemu
Biur Karier –
współpracy uczelni z
Biuro Karier
otoczeniem
Uniwersytetu
gospodarczym
Adama
Mickiewicza

Zorganizowano spotkania ułatwiające realizację praktyk
ponadprogramowych i programowych.
Uczestniczono w targach pracy i przedsiębiorczości oraz
spotkaniach międzyinstytucjonalnych dotyczących
rynku pracy (m.in. Spotkania Wspierania Przedsiębiorczości
i Zatrudnienia) i współpracy z pracodawcami

-

Priorytet 2. Równy dostęp do zatrudnienia oraz promocja integracji społecznej
WUP w Poznaniu Aktywizacja zawodowa
2.1 Aktywizacja zawodowa
bezrobotnych
Patrz Priorytet 1, zadanie 1.2
osób dyskryminowanych na
i poszukujących pracy
rynku pracy
Monitoring sytuacji osób Przygotowano analizę Niepełnosprawni bezrobotni w
niepełnosprawnych
Wielkopolsce w II półroczu 2012 roku oraz Niepełnosprawni
bezrobotni w Wielkopolsce w I półroczu 2013 roku
Współpraca SWW
z organizacjami
Patrz Priorytet 2, zadanie 2.3
pozarządowymi
Doradztwo zawodowe z Oprócz konsultacji indywidualnych realizowano warsztaty
informacją zawodową
ukierunkowane na problematykę osób znajdujących się w
trudnej sytuacji na rynku pracy. Przykładowe tematy:
„Komputer pomocny w poszukiwaniu pracy”,
„Przełamywanie wewnętrznych barier”, „Powrót na rynek
pracy”, „Powrót na rynek pracy – warsztaty dla kobiet po
przerwie związanej z wychowaniem dziecka”, „Jak sobie
radzić ze stresem w poszukiwaniu pracy”, „Autoprezentacja –
znajdź w sobie mocne strony”, „Postaw na mobilność, czyli
jak szukać pracy w Europie”, „Absolwent na starcie”, zajęcia
dla młodzieży niepełnosprawnej z ośrodka szkolno –
wychowawczego.
W ramach współpracy z ośrodkami pomocy społecznej
przeprowadzano konsultacje zawodowe z klientami ww.
instytucji.
Uczestniczono w posiedzeniach Terenowej Rady ds.
Readaptacji Osób Skazanych
Regionalny Program
Dostosowywano usługi z zakresu poradnictwa zawodowego
Ochrony Zdrowia
i międzynarodowego pośrednictwa pracy do potrzeb klientów
Psychicznego –
z problemami adaptacyjnymi.
aktywizacja zawodowa
Realizowano działania w ramach Priorytetu VII, patrz
osób z zaburzeniami
poniżej: Działanie 7.2.1, 7.4
psychicznymi
Poddziałanie 7.1.1
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy
164 301 238,82
PO KL Rozwój
zakończyli udział w projektach dotyczących aktywnej
i upowszechnianie
integracji (narastająco do końca 2013 r.): 21 517 osób
aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy
Liczba klientów instytucji pomocy społecznej objętych

-

Działania będą kontynuowane

-

Przygotowanie rocznego raportu za
2013 r.

-

Podejmowanie działań doradczych
skierowanych do grup mających
szczególne trudności na rynku pracy

-

Realizacja przyjętego na bieżący rok
harmonogramu

EFS/BP/ Planuje się monitoring, kontrolę
JST/ FP i rozliczanie realizowanych
projektów
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społecznej

Wydział Polityki
Społecznej WUW

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW
Stowarzyszenie na
rzecz Spółdzielni
Socjalnych (w
ramach projektu
realizowanego
przez ROPS w
Poznaniu)

Wielkopolski
Oddział PFRON

Poddziałanie 7.1.2
PO KL Rozwój
i upowszechnianie
aktywnej integracji przez
powiatowe centra
pomocy rodzinie
Poddziałanie 7.2.1
PO KL Aktywizacja
zawodowa i społeczna
osób zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
Działanie 7.4 PO KL
Niepełnosprawni na
rynku pracy
Wydawanie decyzji o
przyznaniu lub utracie
statusu zakładu pracy
chronionej oraz
prowadzenia wykazów
zakładów pracy
chronionej oraz
zakładów aktywności
zawodowej
Działanie 5.4 WRPO
Wzmocnienie pozostałej
infrastruktury społecznej

Projekt innowacyjny
testujący:
„Wielkopolskie Centrum
Ekonomii Solidarności –
koordynacja na rzecz
zapewnienia trwałości
funkcjonowania
instytucji ekonomii
społecznej”
Zadania zlecane –
wejście osób
niepełnosprawnych
(beneficjentów
ostatecznych) na rynek
pracy

kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów
(narastająco do końca 2013 r.): 26 577 osób

81 859 697,62

EFS/BP/ Planuje się podpisywanie kolejnych
JST/
umów z Beneficjentami a także
PFRON monitoring, kontrolę i rozliczanie
projektów

Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które
zakończyły udział w projekcie (narastająco do końca 2013 r.):
9 239d) (w tym 7 624 osoby w 7.2.1)

126 642 542,21

EFS/BP/ Planuje się monitoring, kontrolę
JST
i rozliczanie realizowanych
projektów

Liczba osób niepełnosprawnych, które zakończyły udział
w projektach realizowanych w ramach Działania (narastająco
do końca 2013 r.): 0
Wydano 8 decyzji nadających status zakładu pracy
chronionej. Nie wydano decyzji dotyczącej statusu ZAZ.
Obecnie w wykazie zakładów pracy chronionej widnieje 210
zakładów, a w wykazie ZAZ 9 podmiotów

8 076 313,12

EFS/BP/ Planuje się monitoring, kontrolę
JST
i rozliczanie realizowanych
projektów
Budżet Kontynuowanie działań
WUW

Dostosowanie infrastruktury społecznej do potrzeb oraz
warunków występujących w województwie wielkopolskim.
W ramach Działania 5.4 do dnia 31.12.2013 podpisano 14
umów z Beneficjentami na kwotę dofinansowania z EFRR
20 037 610,60 zł

20 037 610,60

-

EFRR

Wypłacanie środków z tej kwoty
zgodnie z ich przeznaczeniem, będzie
kontynuowane w 2014 roku

Patrz priorytet 1, zadanie 1.2

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

636 334,00

Środki
PFRON

Kontynuacja w przypadku przyjęcia
do realizacji zgłoszonych projektów
oraz pozyskania środków na ich
realizację i ujęcia w planie
finansowym PFRON
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osób niepełnosprawnych.
Wsparciem objęto 143 osoby niepełnosprawne
2.2 Wspieranie aktywnej
integracji osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym

WUP w Poznaniu

Aktywizacja zawodowa
bezrobotnych
i poszukujących pracy
Doradztwo zawodowe

Wydział Polityki
Społecznej WUW

Patrz Priorytet 1, zadanie 1.2
W ramach cyklicznej współpracy z centrami aktywizacji
zawodowej PUP przeprowadzano indywidualne konsultacje
zawodowe oraz zajęcia grupowe, których uczestnikami były
m.in. osoby długotrwale bezrobotne skierowane przez CAZ.
Przeprowadzono szkolenie dla lidera Klubu Pracy z PUP
nadające uprawnienia w zakresie korzystania z metody
„Szukam pracy”

-

Poddziałanie 7.1.1
PO KL Rozwój
i upowszechnianie
aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy
społecznej
Poddziałanie 7.1.2
PO KL Rozwój
i upowszechnianie
Patrz Priorytet 2, Zadanie 2.1
aktywnej integracji przez
powiatowe 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
Wydawanie decyzji o
Status Centrum Integracji Społecznej nadano 7 podmiotom,
przyznaniu lub utracie
zarejestrowano również 15 Klubów Integracji Społecznej
statusu Centrum
Integracji Społecznej
oraz prowadzenie
rejestrów Centrów
Integracji Społecznej
oraz Klubów Integracji
Społecznej

-

Budżet
WUW

Kontynuacja zajęć z udziałem osób
długotrwale bezrobotnych.
Wspieranie merytoryczne kadry

Kontynuacja działań
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Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW

Działanie 5.4 WRPO
Wzmocnienie pozostałej
infrastruktury
społecznej

ROPS
w Poznaniu Lider
projektu –
Stowarzyszenie
Pomocy
Humanitarnej w
Pile
ROPS w Poznaniu

Projekt „Przez Zakład
aktywności zawodowej
na rynek pracy”

Patrz Priorytet 2, zadanie 2.1

Ze względu na brak podpisania umowy z Instytucją
Pośredniczącą ROPS w Poznaniu nie podjął żadnych zadań
przewidzianych w harmonogramie

-

Aktywizacja zawodowa
9 492 305,00
Dofinansowanie kosztów działania ZAZ ze środków PFRON
bezrobotnych i
828 568,00
będących w dyspozycji SWW i środków budżetu SWW
poszukujących pracy
Fundacja Pomocy Projekt innowacyjny
Model edukacyjny dla animatorów/tutorów ES
455 646,30
Wzajemnej Barka testujący:
(w ramach
„Wielkopolskie Centrum
projektu
Ekonomii Solidarności –
realizowanego
koordynacja na rzecz
przez ROPS w
zapewnienia trwałości
Poznaniu)
funkcjonowania
instytucji ekonomii
społecznej”
ROPS w
Projekt WTZ
Poznaniu/Lider
Innowacyjny model
projektu aktywizacji zawodowej
Patrz Priorytet 1, zadanie 1.1
Stowarzyszenie na uczestników Warsztatów
Rzecz Spółdzielni Terapii Zajęciowej
Socjalnych
Wielkopolska
Kształtowanie wśród
Objęto programem 3 580 osób - uczestników OHP
163 260,00
Wojewódzka
młodzieży ze środowisk w Wielkopolsce.
Komenda OHP
zagrożonych
Zaangażowano uczestników i absolwentów OHP w działania
marginalizacją postaw
prospołeczne inicjowane przez OHP poprzez honorowe
aktywnych
krwiodawstwo, wolontariat, wykonywanie przez uczestników
OHP prac porządkowych na terenie obiektów sportowych,
porządkowanie przez nich mogił i grobów na cmentarzach.
Umożliwiono udział młodzieży w obchodach patriotycznych
i uroczystościach państwowych, obchodach rocznicowych,
nie ograniczając się tylko do fizycznej obecności
wychowanków OHP podczas manifestacji, pochodów,
składania kwiatów itp. Młodzież przygotowywała zajęcia,
konkursy, recytacje, opracowywała inscenizacje, malowała
plansze, sporządzała dekoracje itp. Przygotowania w tym
zakresie służyły współpracy z innymi oddziałami szkół czy
ośrodkami kultury.

-

PFRON
SWW

Po podpisaniu umowy ROPS w
Poznaniu w projekcie będzie
partnerem odpowiedzialnym za
działania środowiskowe w gminach i
powiatach gdzie realizowany jest
projekt. Projekt realizowany od
1.12.2013 roku
Utrzymanie dofinansowania w celu
utrzymania miejsc pracy

EFS /
PO KL

Projekt zakończył się w maju 2013
roku

Budżet
WWK
OHP

Kontynuacja podejmowanych działań
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2.3 Wspieranie wysokiej
jakości usług społecznych

WUP w Poznaniu

Współdziałanie
z Wojewódzką Radą
Zatrudnienia
w Poznaniu

By osiągnąć jak najlepsze efekty wychowawcze, kadra
pedagogiczna WWK OHP w roku 2013 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
W 2013 roku Rada odbyła 4 posiedzenia plenarne, w ramach
których podjęto 51 uchwał i przyjęto 2 stanowiska (30
uchwał zostało uchwalonych w ramach nowej kadencji Rady,
powołanej na lata 2013-2017, podjęto 1 stanowisko).
WRZ w Poznaniu kadencji 2009-2013
1. Uchwała nr 1/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół EkonomicznoOdzieżowych w Gnieźnie, ul. Bolesława Chrobrego 23,
kierunku kształcenia technik organizacji reklamy.
2. Uchwała nr 2/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Trzemesznie, ul. Mickiewicza 33, kierunku kształcenia
technik cyfrowych procesów graficznych.
3. Uchwała nr 3/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11, kierunków
kształcenia: technik inżynierii środowiska i melioracji,
technik weterynarii oraz technik hotelarstwa.
4. Uchwała nr 4/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 3 w Kaliszu, ul. Wąska 13, kierunków kształcenia: technik
ochrony środowiska i technik handlowiec.
5. Uchwała nr 5/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Zdunach, ul. Strzelecka 10, kierunku kształcenia technik
turystyki wiejskiej.
6. Uchwała nr 6/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Usługowych
w Ostrowie Wlkp., ul. Wolności 12, kierunku kształcenia
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.
7. Uchwała nr 7/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii

-

-

Podejmowanie uchwał, opiniowanie
i przyjmowanie raportów oraz
dokumentów, według potrzeb rynku
pracy, opiniowanie tworzenia
nowych kierunków kształcenia
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dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Koźminie Wlkp., ul. Zamkowa 1, kierunków kształcenia:
technik turystyki wiejskiej i sprzedawca.
8. Uchwała nr 8/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Technicznych
w Śremie, ul. Staszica 3, kierunków kształcenia: technik
organizacji reklamy, technik ochrony fizycznej osób i mienia,
monter mechatronik, mechanik automatyki przemysłowej
i urządzeń precyzyjnych.
9. Uchwała nr 8a/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Technicznych
w Śremie, ul. Staszica 3, kierunku kształcenia technik
pożarnictwa.
10. Uchwała nr 9/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 3 w Krotoszynie, ul. Zdunowska 81, kierunku kształcenia
kelner.
11. Uchwała nr 10/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Rolniczych
w Grzybnie, ul. Grzybno 48, Brodnica, kierunków
kształcenia: technik administracji, technik bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz florysta.
12. Uchwała nr 11/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Technikum Inżynierii Środowiska
i Agrobiznesu w Poznaniu, ul. Golęcińska 9, kierunków
kształcenia: technik turystyki wiejskiej, technik architektury
krajobrazu, technik leśnik, technik technologii drewna,
technik hodowca koni, technik weterynarii, technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej oraz technik logistyk.
13. Uchwała nr 12/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Ekonomicznych
w Kaliszu, ul. Legionów 6, kierunków kształcenia: technik
organizacji reklamy i technik księgarstwa.
14. Uchwała nr 13/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Wielkopolskim Samorządowym
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Koninie, ul. Przemysłowa 4, kierunków kształcenia
w zawodach: opiekun osoby starszej i ortoptystka.
15. Uchwała nr 14/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 4 w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20, kierunku kształcenia
kelner.
16. Uchwała nr 15/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Wielkopolskim Samorządowym
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Rawiczu, ul. Gen. Grota Roweckiego 6, kierunków
kształcenia: technik usług kosmetycznych i technik
bezpieczeństwa i higieny pracy.
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17. Uchwała nr 16/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 w Wągrowcu, ul. Kcyńska 48, kierunku kształcenia
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
18. Uchwała nr 17/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2
we Wrześni, ul. Koszarowa 12, kierunków kształcenia:
technik przetwórstwa mleczarskiego i technik technologii
żywności.
19. Uchwała nr 18/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Złotowie, ul. Norwida 10, kierunków
kształcenia w zawodach: technik urządzeń sanitarnych,
technik agrobiznesu, rolnik oraz pracownik pomocniczy
obsługi hotelowej.
20. Uchwała nr 19/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Łobżenicy, ul. Złotowska 15, kierunku kształcenia technik
przetwórstwa mleczarskiego.
21. Uchwała nr 20/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 2 w Kaliszu, ul. Rzemieślnicza 6, kierunków kształcenia:
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz
elektryk.
22. Stanowisko WRZ w Poznaniu podjęte na posiedzeniu
w dniu 30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad wydawania opinii
w sprawach dotyczących nowych kierunków kształcenia
w szkołach Województwa Wielkopolskiego.
WRZ w Poznaniu kadencji 2013-2017
23. Uchwała nr 21/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej tworzenia w Zespole Szkół w Kórniku,
ul. Poznańska 2, kierunku kształcenia technik ekonomista.
24. Uchwała nr 22/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Zawodowych
w Rawiczu, ul. Hallera 12, kierunków kształcenia: technik
teleinformatyk oraz technik pojazdów samochodowych.
25. Uchwała nr 23/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Wielkopolskim Samorządowym
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 17,
kierunków kształcenia: higienistka stomatologiczna,
asystentka stomatologiczna oraz opiekun osoby starszej.
26. Uchwała nr 24a/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Rolniczych Centrum
Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich, kierunków
kształcenia: technik spedytor, technik organizacji reklamy
oraz technik inżynierii środowiska i melioracji.
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27. Uchwała nr 24b/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Rolniczych Centrum
Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich, kierunku
kształcenia technik turystyki wiejskiej.
28. Uchwała nr 25a/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Ekonomicznych
w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka 29, kierunku
kształcenia technik spedytor.
29. Uchwała nr 25b/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Ekonomicznych
w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka 29, kierunku
kształcenia technik księgarstwa.
30. Uchwała nr 26a/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół BudowlanoEnergetycznych w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolności 23,
kierunków kształcenia: monter konstrukcji budowlanych,
technik transportu kolejowego, technik elektroenergetyk
transportu szynowego.
31. Uchwała nr 26b/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół BudowlanoEnergetycznych w Ostrowie Wielkopolskim,
ul. Wolności 23, kierunku kształcenia technik pożarnictwa.
32. Uchwała nr 27/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach,
ul. Szczuczyńska 3, kierunku kształcenia technik
agrobiznesu.
33. Uchwała nr 28/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Technicznych w
Kole, ul. Kolejowa 11, kierunku kształcenia w zawodzie
murarz-tynkarz.
34. Uchwała nr 29/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Komunikacji
w Poznaniu, ul. Fredry 13, kierunków kształcenia: technik
cyfrowych procesów graficznych oraz fototechnik.
35. Uchwała nr 30/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 3 w Pile, ul. Kilińskiego 16, kierunków kształcenia:
technik renowacji elementów architektury i technik
architektury krajobrazu.
36. Uchwała nr 31/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Gołańczy, ul. Walki Młodych 35, kierunku kształcenia
technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
37. Uchwała nr 32/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół w Sierakowie,
ul. Wroniecka 25, kierunku kształcenia technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej.
38. Uchwała nr 33a/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
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dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Technicznych
i Hutniczych w Koninie, ul. Kolska 1, kierunków kształcenia:
operator obrabiarek skrawających, operator maszyn i
urządzeń do obróbki plastycznej, technik usług fryzjerskich.
39. Uchwała nr 33b/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Technicznych
i Hutniczych w Koninie, ul. Kolska 1, kierunku kształcenia
technik organizacji reklamy.
40. Uchwała nr 34a/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Rolniczych Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, ul. Kościelna 2,
kierunków kształcenia: technik archiwista oraz cukiernik.
41. Uchwała nr 34b/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Rolniczych Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu, ul. Kościelna 2,
kierunku kształcenia technik bezpieczeństwa i higieny pracy.
42. Uchwała nr 35/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół w Mosinie,
ul. Topolowa 2, kierunków kształcenia technik obsługi
turystycznej i technik hotelarstwa.
43. Uchwała nr 36/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Nr 2 we Wronkach,
ul. Powstańców Wlkp. 25, kierunku kształcenia technik
urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
44. Uchwała nr 37/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Placówek Specjalnych
w Pleszewie, ul. Osiedlowa 1, kierunków kształcenia: monter
zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie, kucharz
oraz ślusarz.
45. Uchwała nr 38/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Handlowych
w Poznaniu, ul. Śniadeckich 54/58, kierunku kształcenia
technik eksploatacji portów i terminali.
46. Uchwała nr 1/39/2013 Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
w Poznaniu w sprawie wyboru Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
w Poznaniu.
47. Uchwała nr 2/40/2013 Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
w Poznaniu w sprawie regulaminu Wojewódzkiej Rady
Zatrudnienia.
48. Uchwała nr 3/41/2013 Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
w Poznaniu w sprawie wyboru przedstawiciela Wojewódzkiej
Rady Zatrudnienia w Poznaniu do Naczelnej Rady
Zatrudnienia.
49. Uchwała nr 42/2013 Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
w Poznaniu w sprawie opinii dotyczącej utworzenia w
Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie,
ul. kard. S. Wyszyńskiego 3, kierunku kształcenia elektryk.
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50. Uchwała nr 43/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół w Mosinie,
ul. Topolowa 2, kierunku kształcenia technik urządzeń
i systemów energetyki odnawialnej.
51. Uchwała nr 44/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół PrzyrodniczoBiznesowych w Tarcach 19, kierunków kształcenia:
opiekunka dziecięca oraz opiekun osoby starszej.
52. Uchwała nr 45/2013 WRZ w Poznaniu w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Wielkopolskim Samorządowym
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1
w Poznaniu, kierunku kształcenia technik elektroniki
i informatyki medycznej.
53. Stanowisko WRZ w Poznaniu podjęte na posiedzeniu
w dniu 27 listopada 2013 r. w sprawie rozszerzenia zakresu
danych statystycznych programu Syriusz.
Rada omówiła raporty, materiały i informacje dotyczące
wielkopolskiego rynku pracy, tj.:
1. Strategia Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego
na lata 2014-2020 oraz informacja na temat jej konsultacji
społecznych.
2. Publikacja Ocena sytuacji absolwentów szkół
województwa wielkopolskiego rocznik 2011/2012 na rynku
pracy.
3. Informacja na temat naboru wniosków o przyznanie
dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra
Pracy i Polityki Społecznej na finansowanie innych
fakultatywnych zadań, przeznaczonych na stworzenie
platformy komunikacyjnej między powiatowymi urzędami
pracy a jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej.
4. Efektywność zatrudnieniowa w Wielkopolsce w 2012 r.
5. Podsumowanie realizacji projektu systemowego
Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy w latach
2010-2013 oraz plany w zakresie badań w ramach
kontynuacji działalności WORP II.
6. Sytuacja kobiet na wielkopolskim rynku pracy wobec
wyzwań demograficznych do 2030 roku - podsumowanie
badania WORP.
7. Stan realizacji komponentu regionalnego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
8. Kierunki zmian programowania perspektywy finansowej
2014-2020.
9. Wyniki i rekomendacje z badania ewaluacyjnego
przeprowadzonego na zlecenie WUP w Poznaniu w 2012 r.
pt. Wpływ projektów szkoleniowych oraz staży
realizowanych w ramach Priorytetu VIII PO KL na
regionalny rynek pracy oraz analiza porównawcza aktualnej
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sytuacji szkolnictwa zawodowego z wynikami badań oraz
rekomendacji przeprowadzonych w 2011 r. w ramach
projektu Diagnoza potrzeb edukacyjnych w obszarze
szkolnictwa zawodowego
w Wielkopolsce w kontekście zapotrzebowania regionalnego
rynku pracy, zrealizowanego przez Wielkopolską Fundację
Rozwoju Przedsiębiorczości w partnerstwie z Wielkopolskim
Związkiem Pracodawców.
10. Zwolnienia nauczycieli i pracowników oświaty
zatrudnionych w szkołach z terenu Wielkopolski w 2013 r.
11. Poradnictwo zawodowe w publicznych służbach
zatrudnienia.
12. Projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.
13. Podsumowanie prac WRZ w Poznaniu w 2013 r.
14. Podsumowanie prac WRZ w Poznaniu kadencji
2009-2013.
15. Podsumowanie prac Naczelnej Rady Zatrudnienia
w 2013 r.
16. Stanowisko Powiatowej Rady Zatrudnienia w Turku
dotyczące sytuacji na rynku pracy w Powiecie Tureckim.
17. Stanowisko Konwentu Starostów Województwa
Wielkopolskiego w sprawie stanowiska Wojewódzkiej Rady
Zatrudnienia w Poznaniu podjętego na posiedzeniu
w dniu 30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad wydawania opinii
w sprawach dotyczących nowych kierunków kształcenia
w szkołach Województwa Wielkopolskiego.
18. Stanowisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów
Wielkopolski w sprawie stanowiska Wojewódzkiej Rady
Zatrudnienia w Poznaniu podjętego na posiedzeniu w dniu
30 stycznia 2013 r. w sprawie zasad wydawania opinii
w sprawach dotyczących nowych kierunków kształcenia
w szkołach Województwa Wielkopolskiego.
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Współpraca SWW
z organizacjami
pozarządowymi

Przeprowadzono kontrole u trzech organizacji
pozarządowych, które w latach 2011-2012 otrzymały dotacje
finansowane z budżetu SWW na realizację zadań publicznych
w dziedzinie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej
oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy.
Celem kontroli było zweryfikowanie czy dotacje na realizację
zadań publicznych zostały wykorzystane zgodnie
z przeznaczeniem

-

-

Decyzją Zarządu Województwa
Wielkopolskiego WUP w Poznaniu
nie otrzymał środków finansowych,
planowanych w wysokości
60 000,00 zł, dla organizacji
pozarządowych na realizację zadań
publicznych w dziedzinie promocji
zatrudnienia i aktywizacji
zawodowej. W związku z
powyższym konkursy w 2014 roku
nie będą realizowane.
Przeprowadzone zostaną kontrole
u pozostałych organizacji
pozarządowych (spoza terenu
Poznania), które
w latach 2011-2012 otrzymały
dotacje finansowane z budżetu SWW
na realizację zadań publicznych
w dziedzinie promocji zatrudnienia
i aktywizacji zawodowej w zakresie
poradnictwa zawodowego
i informacji zawodowej oraz pomocy
w aktywnym poszukiwaniu pracy

Wydział Polityki
Społecznej WUW

Poddziałanie 7.1.3
PO KL Podnoszenie
kwalifikacji kadr
pomocy i integracji
społecznej
Organizacja szkoleń
pracowników
powiatowych urzędów
pracy

Udział pracowników WUP w pracach Zespołu Konsultacyjno
– Opiniującego w sprawie współpracy SWW z organizacjami
pozarządowymi
Udział pracowników WUP w „drzwiach otwartych” dla
wielkopolskich organizacji pozarządowych pt. „Wielkopolska
Obywatelska - otwarta na NGO” w dniu 17 grudnia 2013 r.

-

-

Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej
bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy
w wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje
(narastająco do końca 2013 r.): 1 533

29 060 659,47

EFS/BP

4 840,00

FP

Przeszkolono 40 pracowników PUP w zakresie uregulowań
prawnych nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy

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 monitoring, kontrolę
i rozliczanie realizowanych
projektów
Kontynuacja działań mających na
celu podnoszenie kwalifikacji
pracowników służb zatrudnienia
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Wydawanie licencji
zawodowych
pośredników pracy i
doradców zawodowych

2.4 Wzmocnienie i rozwój
instytucji pomocy i integracji
społecznej

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW
ROPS w Poznaniu
/Fundacja im.
Królowej Polski
św. Jadwigi

Działanie 5.4 WRPO
Wzmocnienie pozostałej
infrastruktury
społecznej

WUP w Poznaniu

Poddziałanie 7.2.1
PO KL Aktywizacja
zawodowa i społeczna
osób zagrożonych
wykluczeniem
społecznym

Projekt CESON
Centrum Ekonomii
Społecznej Osób
Niepełnosprawnych

Poddziałanie 7.2.2
PO KL Wsparcie
ekonomii społecznej

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW
ROPS
w Poznaniu

Działanie 5.4 WRPO
Wzmocnienie pozostałej
infrastruktury
społecznej
Projekt innowacyjny
testujący:
„Wielkopolskie Centrum
Ekonomii Solidarności –
koordynacja na rzecz
zapewnienia trwałości
funkcjonowania
instytucji ekonomii
społecznej”

Wydano 27 licencji doradcy zawodowego i 43 decyzje
nadające licencję pośrednika pracy. W 6 przypadkach
odmówiono wydania licencji pośrednika pracy

-

Budżet
WUW

Od 23 sierpnia 2013 r.
w związku ze zmianą ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy zadanie to zostało
zlikwidowane

EFS /
PO KL

Projekt został zakończony w lutym
2013 roku

EFS/BP

Planuje się monitoring, kontrolę
i rozliczanie realizowanych
projektów

EFS /
PO KL

Projekt zakończył się w maju 2013
roku

Patrz Priorytet 2, zadanie 2.1
W projekcie CESON Centrum Ekonomii Społecznej Osób
Niepełnosprawnych w roku 2013 prowadzone były działania
tylko w dwóch pierwszych miesiącach. Zrealizowano wizytę
studyjną dla przedstawicieli podmiotów ES, JST oraz
partnerów biznesowych. Rezultatem wizyt był wzrost wiedzy
uczestników nt. podmiotów ekonomii społecznej
w szczególności mechanizmów ich działania. Ponadto odbyły
się szkolenia/warsztaty dla przedstawicieli organizacji
pozarządowych w dwóch gminach Wielkopolski. Rezultatem
był wzrost wiedzy praktycznej uczestników
szkoleń/warsztatów

Całkowity
przewidziany we
wniosku o
dofinansowanie
koszt działań w
ramach projektu
CESON
realizowanych
przez ROPS
wynosił
492 360,00 zł

Patrz Priorytet 2, Zadanie 2.1

Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki
wsparciu z EFS (narastająco do końca 2013 r.): 28

67 723 858,27

Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały
wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspierających
ekonomię społeczną (narastająco do końca 2013 r.): 563

Patrz Priorytet 2, zadanie 2.1
Wypracowana metoda koordynacji działań w obszarze ES
składająca się z modeli: preinkubacji/inkubacji, partnerstwa
prywatno - społecznego, systemu informatycznego,
edukacyjnego oraz systemu monitoringu ES

3 000 000,00
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Projekt systemowy
Podnoszenie kwalifikacji
kadr pomocy i integracji
społecznej w
Wielkopolsce
realizowany w ramach
PO KL

Projekt systemowy
Koordynacja i
współpraca na rzecz
integracji społecznej
Wielkopolski
realizowany
w ramach PO KL

Fundacja Forum
Rozwoju
Nowoczesnych

Przeprowadzono szkolenia w zakresie następujących
5 897 528,00
modułów:
(projekt dwuletni
- metody pracy socjalnej,
2012 - 2013 r.),
- prawo i administracja,
w 2013 r. budżet
- zarządzanie zasobami ludzkimi,
projektu
- specjalistyczne metody wsparcia osób zagrożonych
wykonano w
wykluczeniem społecznym.
wysokości
W szkoleniach udział wzięło ogółem 2 399 osób.
3 821 829,00
Przeprowadzono doradztwo dla kadr instytucji pomocy
i integracji społecznej dotyczące realizacji działań wobec
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w zakresie
aktywnej integracji. Doradztwem objęto ponad 250 instytucji.
Zorganizowano specjalizację I i II stopnia w zawodzie
pracownik socjalny oraz studia podyplomowe na
4 kierunkach: mediacje i negocjacje, arteterapia, gerontologia
i opieka nad osobami starszymi, zarządzanie zasobami
ludzkimi. Ogółem w specjalizacjach i studiach
podyplomowych udział wzięło 160 osób. Zakres
merytoryczny specjalizacji i studiów podyplomowych
dotyczył realizacji zadań polityki społecznej, organizacji
pomocy społecznej, wdrażania zadań na rzecz aktywnej
integracji
Stworzenie i zatwierdzenie programu pn.: Program
26 000,00
wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami i
przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy
w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób z
niepełnoprawnościami w województwie wielkopolskim na
lata 2014-2020. Odbyły się warsztaty oraz konferencja
Wdrażanie Regionalnego Planu Rozwoju Ekonomii
512 952,00
Społecznej.
Realizacja następujących działań:
- stworzenie i funkcjonowanie Komitetu Koordynującego ES;
- przygotowanie do nowego okresu programowania w
kontekście rozwoju ES, analizy i ekspertyzy na temat
narzędzi rozwoju ES w nowym okresie programowania,
- upowszechnianie Planu i informowanie o jego założeniach;
- organizacja Targów Przedsiębiorczości;
- przedsięwzięcia promocyjne: krajowe wizyty studyjne;
stworzenie bazy teleadresowej podmiotów ES i katalogu
produktów; utrzymanie portalu regionalnego dot. ES;
- przedsięwzięcia edukacyjne: organizacja warsztatów dla
młodzieży z zakresu przedsiębiorczości społecznej;
- organizacja szkoleń/doradztwa/warsztatów na temat
kierunku rozwoju ES oraz konkretnych rozwiązań lokalnych
w subregionach w Wlkp.

Projekt innowacyjny
System informatyczny - portal www.wces.pl
testujący:
„Wielkopolskie Centrum

511 500,00

EFS /
PO KL

Kontynuacja projektu w 2014 r. do
30.06.2015 r.

PO KL

Wdrażanie programu

PO KL

Dalsza realizacja Planu

EFS /
PO KL

Projekt zakończył się w maju 2013
roku
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Technologii
(w ramach
projektu
koordynowanego
przez ROPS w
Poznaniu)
ROPS w
Poznaniu/Lider
projektuStowarzyszenie na
Rzecz Spółdzielni
Socjalnych

Ekonomii Solidarności –
koordynacja na rzecz
zapewnienia trwałości
funkcjonowania
instytucji ekonomii
społecznej”
Projekt WTZ
Innowacyjny model
aktywizacji zawodowej
uczestników Warsztatów
Terapii Zajęciowej

Patrz Priorytet 1, zadanie 1.1

Priorytet 3. Rozwój przedsiębiorstw, przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie
WUP w Poznaniu Doradztwo zawodowe
Zarówno podczas konsultacji indywidualnych, jak i zajęć
3.1 Doskonalenie kadr
grupowych, zajmowano się takimi zagadnieniami jak
przedsiębiorstw
określanie zainteresowań i preferencji zawodowych, rozwój
kompetencji ułatwiających funkcjonowanie w środowisku
pracy. Przykładowe tytuły zajęć grupowych z tego zakresu:
„Skuteczna komunikacja w życiu i w pracy”, „Poznaj swoją
kreatywność”, „Warsztaty umiejętności asertywnych”,
„Zawód, kariera, satysfakcja zawodowa”, „Badanie
kompetencji społecznych z elementami planowania kariery
zawodowej”, „Planowanie kariery zawodowej”, „Badanie
kompetencji zawodowych”, „Mój potencjał zawodowy”,
„Wyznaczanie i realizacja celów zawodowych”, „Jak
efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje
cele”.
W diagnostyce kompetencji i zainteresowań zawodowych
wykorzystywano narzędzia testowe m.in. rekomendowany
przez MPiPS Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych
Poddziałanie 8.1.1
Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem
351 944 664,22
PO KL Wspieranie
w zakresie projektów szkoleniowych (narastająco do końca
rozwoju kwalifikacji
2013 r.): 20 441e)
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
Patrz Priorytet I, Zadanie 1.3
lokalnego partnerstwa
na rzecz adaptacyjności
Departament
Poddziałanie 8.2.1
W ramach przeprowadzonych 14 sesji coachingowych dla
105 540,15
Gospodarki
PO KL Projekt:
przedsiębiorstw z Wielkopolski w zakresie Design

-

EFS/BP

Prowadzenie doradztwa zawodowego
ukierunkowanego na określanie
kompetencji sprzyjających
efektywnemu funkcjonowaniu w
środowisku pracy

Planuje się monitoring, kontrolę
i rozliczanie realizowanych
projektów

Patrz Priorytet 1, Zadanie 1.3

85% UE
15% BP

Doradztwo dla przedsiębiorstw
z Wielkopolski w postaci sesji
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UMWW

Fundacja im.
Królowej Polski
św. Jadwigi (w
ramach projektu
realizowanego
przez ROPS w
Poznaniu)

3.2 Doradztwo dla małych,
średnich i
restrukturyzowanych
przedsiębiorstw

WUP w Poznaniu

„Wsparcie współpracy
sfery nauki
i przedsiębiorstw
w Wielkopolsce”

Projekt innowacyjny
testujący:
„Wielkopolskie Centrum
Ekonomii Solidarności –
koordynacja na rzecz
zapewnienia trwałości
funkcjonowania
instytucji ekonomii
społecznej”
Inicjowanie
i realizacja
przedsięwzięć mających
na celu rozwiązanie lub
łagodzenie problemów
związanych
z planowanymi
zwolnieniami
grupowymi

management i doskonałość w zarządzaniu, podniesiono
poziom kompetencji i skuteczność kadry zarządzającej
wielkopolskich przedsiębiorstw. Poprzez poprawę
umiejętności wykorzystania takich narzędzi jak model
doskonałości EFQM oraz Design 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 jednomiesięcznych staży i 1 szkolenie dla
pracowników/nic przedsiębiorstw. W ramach przedsięwzięcia
„Staże i szkolenia praktyczne pracowników/nic naukowych
placówek naukowych, naukowo dydaktycznych
i dydaktycznych uczelni w przedsiębiorstwach” odbyło się 60
trzymiesięcznych staży oraz 3 szkolenia dla stażystów/ek.
W ramach przedsięwzięcia „Staże i szkolenia praktyczne
pracowników/nic naukowych placówek naukowych
i pracowników/nic naukowych, dydaktycznych i naukowodydaktycznych uczelni w przedsiębiorstwach z obszaru IT”
odbyło się 15 trzymiesięcznych staży oraz 1 szkolenie
praktyczne. Ponadto odbyły się 4 posiedzenia Komitetu
Sterującego. Szkolenia dotyczyły komercjalizacji
wiedzy i ochrony własności intelektualnej. Staże umożliwiają
rozpoczęcie współpracy pomiędzy środowiskiem biznesu
i nauki, przeprowadzenie badań, a ich efektem było
najczęściej opracowanie innowacyjnych rozwiązań dla firm
Model partnerstwa prywatno – społecznego

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
2 pracodawców.

coachingowych będzie
kontynuowane w 2014 r.

1 777 161,37

85% UE
15% BP

386 279,84

EFS /
PO KL

-

-

-

Projekt zakończył się w maju 2013
roku

Wspieranie pracowników
zwalnianych w ramach zwolnień
grupowych – zgodnie ze zgłaszanym
przez pracodawców
zapotrzebowaniem.
Działanie będzie realizowane
w przypadku zgłoszenia
się pracodawców zainteresowanych
udzieleniem wsparcia pracownikom
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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
Gospodarki
UMWW

Program Operacyjny
Innowacyjna
Gospodarka,
2007-2013,
Priorytet VI Polska
gospodarka na rynku
międzynarodowym,
Poddziałanie 6.2.1
Wsparcie dla sieci
centrów obsługi
inwestorów i
eksporterów (COIE).
Projekt systemowy
Ministerstwa
Gospodarki pt.: „Sieć
Centrów Obsługi
Inwestorów i
Eksporterów (COIE)”
Poddziałanie 8.2.1
PO KL Projekt:
„Wsparcie współpracy
sfery nauki i

Monitorowano zadania realizowane przez PUP na rzecz
przedsiębiorstw planujących zwolnienia grupowe

zwalnianym w ramach zwolnień
grupowych

Opracowano analizę Zwolnienia grupowe w Wielkopolsce w
II półroczu 2012 roku, która została zamieszczona na stronie
www.wup.poznan.pl w zakładce Działania rynku
pracy/Opracowania i analizy

Opracowanie analizy dot. zwolnień
grupowych w 2013 roku

Patrz Priorytet 3, Zadanie 3.1

Patrz Priorytet 1, Zadanie 1.3

Usługi informacyjne dla 240 przedsiębiorstw z Wielkopolski
w zakresie planowania, organizowania i realizacji eksportu
i/lub inwestycji poza granicami Polski

409 816, 00

85% UE
15% BP

Kontynuacja realizacji
bezpłatnych usług
informacyjnych dla
przedsiębiorstw z Wielkopolski

Zrealizowano 25 usług brokerów innowacji dla
przedsiębiorstw i inicjatyw klastrowych, w celu skojarzenia
z jednostkami naukowo-badawczymi i innymi oferentami
wiedzy na rzecz realizacji badań specjalistycznych

100 000,00

85% UE
15% BP

Usługi brokerskie dla
przedsiębiorstw i inicjatyw
klastrowych będą kontynuowane w
2014 r.
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przedsiębiorstw w
Wielkopolsce”

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
Poddziałanie 8.1.1
Działania zrealizowane w 2013 r.:
PO KL Projekt
- Konkurs na zamawiane prace dyplomowe – wyłonienie 5
realizowany w
Laureatów;
partnerstwie z
- Przyznanie 5 Voucherów Innowacji II stopnia dla
Poznańskim
najciekawszych innowacyjnych pomysłów studentów/
Akademickim
doktorantów wielkopolskich uczelni;
Inkubatorem
- Uroczyste wręczenie nagród Laureatom Konkursu na
Przedsiębiorczości
zamawiane prace dyplomowe oraz Laureatom Voucherów
„Studenckie Centrum
Innowacji II stopnia;
innowacji
- Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej modelu SCITT;
i Transferu Technologii” - Stworzenie 30 artykułów nt. innowacyjnej
(SCITT)
przedsiębiorczości akademickiej do zamieszczenia na
platformie internetowej stworzonej na potrzeby Projektu

Porozumienie ramowe
Województwa
Wielkopolskiego
z Polską Agencją
Rozwoju
Przedsiębiorczości
o współdziałaniu na
rzecz zrównoważonego
rozwoju
przedsiębiorczości

Zapewnienie przedsiębiorcom oraz podmiotom
podejmującym działalność gospodarczą spójnej informacji
w zakresie programów wsparcia, podejmowania
i wykonywania działalności gospodarczej, możliwości
korzystania z pomocy o charakterze doradczym,
szkoleniowym i finansowym

264 013,75

85% UE
15% BP

-

-

Stworzenie 9 artykułów na temat
innowacyjnej przedsiębiorczości
do zamieszczenia
na platformie internetowej
stworzonej na potrzeby Projektu.
Artykuły będą miały na celu
dostarczenie przydatnych
i aktualnych informacji
dotyczących działań pro
przedsiębiorczych, zmian
w przepisach dotyczących
przedsiębiorczości,
zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej,
działalności organizacji studenckich
oraz innych kwestii istotnych dla
potencjalnych użytkowników i
odbiorców
Monitorowanie i ewaluacja
realizowanych programów
i projektów regionalnych
w Województwie Wielkopolskim
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Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW

Działanie 1.1 WRPO
Rozwój
mikroprzedsiębiorstw
Schemat II:
Specjalistyczne projekty
doradcze

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

Wszystkie projekty zostały
zrealizowane

86 000,00

EFRR

Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub
szkoleniach praktycznych (narastająco do końca 2013 r.): 774

42 507 358,32

EFS/BP

Liczba doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe
(narastająco do końca 2013 r.) : 391

39 993 212,25

EFS/BP/ Planuje się realizację kolejnego
JST
programu stypendialnego

W ramach Działania 1.1, II schemat, podpisano 3 umowy
z Beneficjentami na kwotę dofinansowania z EFRR
86 000,00 zł
3.3 Transfer wiedzy

WUP w Poznaniu

Departament
Gospodarki
UMWW

Poddziałanie 8.2.1
PO KL Wsparcie dla
współpracy sfery nauki i
przedsiębiorstw
Poddziałanie 8.2.2
PO KL Regionalne
Strategie Innowacji
Poddziałanie 8.2.1
PO KL Projekt:
„Wsparcie współpracy
sfery nauki
i przedsiębiorstw
w Wielkopolsce”
Konkurs Vochery dla
przedsiębiorstw

Poddziałanie PO KL
8.2.1
Projekt: „Wsparcie
współpracy sfery nauki i
przedsiębiorstw
w Wielkopolsce”
Konkurs Vochery dla
inicjatyw klastrowych

Udzielone 21 Voucherów dla przedsiębiorstw pozwoliło
wielkopolskim firmom przezwyciężyć konkretne problemy
i wypracować rozwiązania m.in. produktowe, procesowe,
marketingowe i organizacyjne, które w dalszej perspektywie
podniosą ich możliwości konkurencji i rozwoju. Nierzadko
stanowić one będą zalążek kolejnych kontaktów z jednostką
naukowo – badawczą, a zrealizowane projekty będą
przyczółkiem do dalszych badań pogłębiających wybrane
obszary rozwoju firm. Ponadto firmy w kontrolowanych
warunkach przeprowadziły udany proces transferu wiedzy
i technologii pokonując krok pomiędzy teorią i praktyką, tym
samym otwierając się na dalsze działania w obszarze
innowacji
Udzielone 5 Voucherów dla inicjatyw klastrowych pozwoliło
wielkopolskim inicjatywom klastrowym na zacieśnienie
współpracy wewnątrz klastrowej poprzez wypracowanie
konkretnych rozwiązań m.in. wspólnego produktu,
procesów, marketingu, które w dalszej perspektywie
podniosą ich możliwości konkurencji i rozwoju. Nierzadko
stanowić one będą zalążek kolejnych kontaktów z jednostką
naukowo – badawczą, a zrealizowane projekty będą
przyczółkiem do dalszych badań pogłębiających wybrane
obszary rozwoju firm klastrowych

Planuje się monitoring, kontrolę
i rozliczanie realizowanych
projektów

607 642,72

85% UE
15% BP

Konkurs vouchery dla
przedsiębiorstw będzie
kontynuowany w 2014 r.

299 532,52

85% UE
15% BP

Konkurs vouchery dla
inicjatyw klastrowych
będzie kontynuowany w
2014 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)”

Działania promujące I nabór wniosków o dofinansowanie
wdrożenia CSR przez MŚP

-

Priorytet 4. Podniesienie poziomu oraz dostępności kształcenia mieszkańców
WUP w Poznaniu Poddziałanie 9.1.1
Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które
109 104 866,36
4.1 Wyrównywanie szans
PO KL Zmniejszanie
uzyskały wsparcie w ramach Priorytetu (narastająco do końca
edukacyjnych
nierówności
2013 r.): 243
w stopniu
upowszechnienia
edukacji przedszkolnej
Poddziałanie 9.1.2
Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i
241 589 528,07
Wyrównywanie szans
ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne),
edukacyjnych uczniów z które zrealizowały projekty rozwojowe w ramach Priorytetu
grup o utrudnionym
(narastająco do końca 2013 r.): 870
dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic Liczba szkół podstawowych, które zrealizowały projekty dot.
w jakości usług
indywidualizacji nauczania (narastająco do końca 2013 r.):
edukacyjnych
749
Poddziałanie 9.1.3
Liczba uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
8 497 119,12
PO KL Pomoc
z obszaru województwa wielkopolskiego, którzy zostali
stypendialna dla
objęci pomocą stypendialną (edycja 2012/2013): 497
uczniów szczególnie
uzdolnionych
Stypendium Marszałka
Stypendium ma charakter pomocy socjalnej. O przyznanie
868 200,00
Departament
stypendium, zgodnie z Regulaminem stypendium (załącznik
w tym:
Edukacji i Nauki Województwa
Wielkopolskiego
do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
UMWW
(o charakterze
Nr XXIII/400/12 z dnia 25.06.2012 r.) mogły ubiegać się
429 000,00
socjalnym, realizowane osoby spełniające łącznie następujące kryteria:
(kwota
w starostwach
1. uczyły się lub studiowały w trybie dziennym,
wydatkowana
powiatowych i urzędach 2. uzyskały najlepsze wyniki w nauce,
na stypendia
miast na prawach
3. znajdowały się w trudnej sytuacji materialnej.
dla uczniów)
powiatu)
Stypendium dla uczniów wyniosło 250 zł, a dla słuchaczy
439 200,00
i studentów 300 zł na miesiąc.
(kwota
wydatkowana
Stypendium otrzymało 190 uczniów w okresie od
na stypendia
01.01.2013 r. do 30.06.2013* r. oraz 144 uczniów w okresie
dla słuchaczy i

-

Kontynuacja projektu

EFS/BP/
JST

Planuje się monitoring, kontrolę
i rozliczanie realizowanych
projektów

EFS/BP

Planuje się monitoring, kontrolę
i rozliczanie realizowanych
projektów

EFS/BP/
JST

Planuje się realizację kolejnego
programu stypendialnego

SWW

Stypendium będzie kontynuowane w
roku 2014
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od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r.

studentów)

Stypendium otrzymało 180 słuchaczy i studentów w okresie
od 01.01.2013 do 30.06.2013* oraz 128 słuchaczy i
studentów w okresie od 01.10.2013 r. do 31.12.2013.
* przerwa wakacyjna
Jednorazowe
stypendia naukowe
Marszałka
Województwa
Wielkopolskiego

Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa
Wielkopolskiego ma charakter szczególnego wyróżnienia
osób, które osiągnęły znaczący sukces związany z edukacją.
Stanowi zachętę i motywację dla stypendystów do dalszego
rozwoju naukowego.
Zgodnie z obowiązującym regulaminem kandydatów do
stypendium mogą proponować dyrektorzy szkół i kolegiów
(kategoria „Uczeń”) oraz rektorzy, prorektorzy uczelni
wyższych i upoważnione przez nich osoby (kategoria
„Student”).
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
naukowo-badawczych itp.).

51 000,00
w tym:

SWW

Stypendium będzie kontynuowane w
roku 2014

19 000,00
(kwota
wydatkowana
na stypendia
dla uczniów)
32 000,00
(kwota
wydatkowana
na stypendia
dla studentów)

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.
Po zapoznaniu się z propozycją Komisji Stypendialnej Zarząd
Województwa Wielkopolskiego przyznał jednorazowe
stypendium naukowe 23 osobom (12 uczniom szkół
ponadgimnazjalnych oraz 11 studentom szkół wyższych).
Stypendium dla uczniów wyniosło:
- 2 500 zł – jednorazowe stypendium naukowe pierwszego
stopnia (przyznano 1 stypendium),
- 2 000 zł – jednorazowe stypendium naukowe drugiego
stopnia (nie przyznano),
- 1 500 zł – jednorazowe stypendium naukowe trzeciego
stopnia (przyznano 11 stypendiów).
Stypendium dla studentów wyniosło:
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Program Nauczania
Początkowego
„KidSmart”

PO KL
Priorytet IX 9.4
Projekt "Akademia
Równych Szans"

Departament
Gospodarki
UMWW
w partnerstwie
z Poznańskim
Akademickim
Inkubatorem

PO KL: Priorytet IX
„Rozwój wykształcenia
i kompetencji
w regionach”, działanie
9.3 „Upowszechnienie
formalnego kształcenia
ustawicznego

- 3 500 zł – jednorazowe stypendium naukowe pierwszego
stopnia (przyznano 2 stypendia),
- 3 000 zł – jednorazowe stypendium naukowe drugiego
stopnia (przyznano 5 stypendiów),
- 2 500 zł – jednorazowe stypendium naukowe trzeciego
stopnia (przyznano 4 stypendia)
Zgodnie z umową o współpracy z dnia 14 stycznia 2013 r.
pomiędzy firmą IBM Polska a Województwem
Wielkopolskim, Departament Edukacji i Nauki UMWW jest
koordynatorem wdrażania w Wielkopolsce „Programu
Nauczania Początkowego KidSmart”.
Na bazie porozumienia, firma IBM Polska przekazała na
zasadzie umów darowizny, specjalistyczne centra
komputerowe wytypowanym przez Województwo
Wielkopolskie oraz firmę IBM Polska placówkom nauczania
przedszkolnego i początkowego.
Program jest wdrażany w 40 publicznych przedszkolach
we wszystkich subregionach województwa wielkopolskiego,
ze szczególnym uwzględnieniem małych przedszkoli
na terenach wiejskich i przedszkoli specjalnych.
Zestaw przekazywany w ramach „KidSmart” zawiera m.in.
stację roboczą o wymiarach dostosowanych do wzrostu dzieci
w wieku 3-7 lat, komputer oraz oprogramowanie edukacyjne
Young Explorer, które wspiera program nauczania
początkowego w zakresie podstaw matematyki, języka
angielskiego oraz logicznego myślenia.
Według ekspertów oświatowych, m.in. z Cambridge
University i London University, program „KidSmart” ma
pozytywny wpływ na rozwój dzieci, szczególnie w zakresie
doskonalenia umiejętności współpracy z innymi dziećmi,
kreatywnej zabawy i rozwijania zdolności koncentracji
Projekt realizowany w latach 2013-2015 przez Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.
1. Zorganizowano dla 72 uczniów 60 godz. zajęć z języka
angielskiego i zajęć teatralnych.
2. Zakupiono dla szkół pomoce dydaktyczne.
3. W Gimnazjum w Łuczywnie przeprowadzono zajęcia
z doradztwa edukacyjno-zawodowego dla 8 uczniów.
4. 60 uczniów otrzymało wsparcie psychologicznopedagogiczne
Na potrzeby projektu innowacyjnego testującego
pn.: „PI: Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności
i pracy zespołowej” zrealizowane zostały zajęcia
pozalekcyjne w 10 szkołach z subregionu pilskiego.
Łącznie zajęcia przeprowadzono w 56 grupach i w zajęciach
uczestniczyło ponad 1 200 uczniów ze szkół podstawowych
i gimnazjów. W wyżej wymienionych szkołach

-

SWW

Departament Edukacji i Nauki, we
współpracy z Ośrodkami
Doskonalenia Nauczycieli,
zobowiązany jest do zorganizowania
szkoleń dla nauczycieli
przedszkolnych z wykorzystaniem
oprogramowania Young Explorer
oraz do koordynacji procesu
monitoringu i ewaluacji programu

499 940,00

EFS

740 861,14

85% UE
15% BP

Wzmocnienie atrakcyjności i
podniesienie jakości oferty
edukacyjnej ukierunkowane na
wyrównywanie szans edukacyjnych
oraz rozwój kompetencji kluczowych
grupy 212 uczniów w Chylinie,
Kunach, Natalii, Władysławowie,
Wyszynie, Łuczywnie oraz
Gimnazjum w Łuczywnie
-
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Przedsiębiorczości w formach szkolnych”

4.2 Upowszechnienie
kształcenia ustawicznego

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW
WUP w Poznaniu

KO w Poznaniu

Działanie 5.2 WRPO
Rozwój infrastruktury
edukacyjnej, w tym
kształcenia ustawicznego
Prowadzenie i
udostępnianie RIS
Poddziałanie 9.6.1
PO KL
Upowszechnienie
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
Akredytacja dla form
kształcenia
ustawicznego

przeprowadzone zostało badanie ewaluacyjne, które
wykazało znaczący procentowy wzrost kreatywności i
umiejętności pracy w zespole wśród uczniów.
Zorganizowano konferencję informacyjną oraz warsztaty dla
nauczycieli z zakresu pobudzania postaw kreatywnych i
przedsiębiorczych. Na podstawie zrealizowanych działań
opracowany został podręcznik wdrażania modelu

Patrz Priorytet 1, zadanie 1.2

Na koniec 2013 roku w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych
aktywny wpis posiadało 1 234 instytucji szkoleniowych
z terenu Wielkopolski
Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które
uczestniczyły w kształceniu ustawicznym w ramach
Priorytetu (narastająco do końca 2013 r.): 8 279f)

-

-

Prowadzenie Rejestru Instytucji
Szkoleniowych

953 095,34

EFS/BP

Planuje się monitoring, kontrolę
i rozliczanie realizowanych
projektów

10 115 501,89

1 630 093,78

W roku 2013 r. złożono i rozpatrzono 9 wniosków o
przyznanie akredytacji kuratora oświaty dla pozaszkolnych
form kształcenia ustawicznego. Spośród 9 wnioskodawców 6
prowadzi działalność szkoleniową
na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
2 podmioty to placówki niepubliczne, 1 podmiot jest
placówką publiczną.
Na stronie internetowej KO w Poznaniu zamieszczone są
następujące dane: podstawowe informacje na temat procedury
akredytacyjnej, materiał informacyjny pn. „Akredytacja w

Budżet KO Wskazana jest modyfikacja
i dopracowanie zasad i warunków
przyznawania akredytacji, zawartych
w rozporządzeniu, również pod
kątem spójności z rozporządzeniem
MEN z dnia 11 stycznia 2012 roku
w sprawie kształcenia ustawicznego
(wymogi niezbędne do uzyskania
akredytacji są zbyt ogólnie
sformułowane, nie uwzględniają np.
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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: „wyjaśnienie
Ministerstwa Finansów dotyczące prawa zwolnienia od
podatku świadczeń przyznawanych pracownikom oraz
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, w szczególności ośrodki szkolenia
kierowców – przeprowadzono kilkanaście konsultacji
połączonych z wizytą w urzędzie osoby zainteresowanej oraz
kilkadziesiąt konsultacji telefonicznych

4.3 Dostosowanie oferty
edukacyjnej szkół do potrzeb
rynku pracy

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW
WUP w Poznaniu

Departament
Edukacji i Nauki
UMWW

Działanie 5.2 WRPO
Rozwój infrastruktury
edukacyjnej, w tym
kształcenia ustawicznego
Opracowanie analiz
dotyczących rynku
pracy
Działanie 9.2 PO KL
Podniesienie
atrakcyjności
i jakości szkolnictwa
zawodowego
Poszerzenie wiedzy na
temat sytuacji na
wielkopolskim rynku
pracy
PO KL Priorytet IX 9.2
Projekt „Czas
zawodowców –
wielkopolskie
kształcenie zawodowe”

e-learningu)

Patrz Priorytet 1, zadanie 1.2

Patrz Priorytet 1, zadanie 1.2
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które
wdrożyły programy rozwojowe (narastająco do końca
2013 r.): 262

185 542 897,76

EFS/BP/
JST

Planuje się monitoring, kontrolę
i rozliczanie realizowanych
projektów

Patrz Priorytet 1, zadanie 1.2
Celem projektu jest wdrożenie w latach 2012-2015,
w 50 szkołach Wielkopolski, programów rozwojowych szkół
w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego w regionie
do potrzeb rynku pracy.
Wyposażono 35 szkół kształcących zawodowo w pomoce
dydaktyczne, w tym m.in.: tablice interaktywne, tablety
i oprogramowanie specjalistyczne do nauki zawodu.
Opracowano i wydrukowano pakiety edukacyjne dla uczniów
oraz poradniki metodyczne dla nauczycieli w ramach
kształcenia modułowego.
Przeprowadzono w 35 szkołach zajęcia z metody projektu,
którymi objęto 1 750 uczniów.
Przeprowadzono adaptację pomieszczeń przeznaczonych
na laboratorium praktyk w Pile i w Poznaniu. Laboratoria
zostały wyposażone w urządzenia i sprzęt służący do nauki

45 000 000,00

EFS

Projekt wpisuje się w Regionalną
Strategię Innowacji na lata 2010 –
2020 wdrażaną przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego.
Zakłada ona m.in. tworzenie
programów edukacyjnych, które będą
promować wśród młodzieży
przedsiębiorczość i kreatywność.
Na rozwój tych postaw mają wpływ
nowoczesne metody kształcenia oraz
wyposażenie szkół w nowe
technologie

53

zawodu w ramach kierunków kształcenia: technik
informatyk, technik logistyk, technik ekonomista, technik
organizacji reklamy, technik handlowiec, technik
mechatronik.
Uruchomiono dostęp dla uczniów, nauczycieli
i pracodawców w Wielkopolskim Systemie Doradztwa
Edukacyjno- Zawodowego (WSDEZ). System ma na celu
wymianę i dostarczanie informacji o najnowszych
rozwiązaniach w zakresie doradztwa.
Wyposażono 35 szkół zawodowych w mobilne laboratoria
e-learningowe, w skład których wchodzą: komputery
przenośne, rzutnik multimedialny, router, oprogramowanie
systemowe i biurowe oraz szafki służące do składowania
i ładowania sprzętu
PO KL Priorytet IX 9.1 Celem projektu jest rozbudowa i realizacja w latach 2011Projekt eSzkoła – Moja 2014, w 105 szkołach Wielkopolski (70 gimnazjów
Wielkopolska
i 35 liceów ogólnokształcących) programów rozwojowych
szkół w zakresie stosowania w nauczaniu TIK –
w szczególności platform edukacyjnych oraz wdrożenia
do szkolnej praktyki nauczania metod projektowych
i problemowych (szczególnie w nauczaniu przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych).
Przeprowadzono dla 315 nauczycieli i przedstawicieli szkół
szkolenia przygotowujące do pracy metodą projektów
z wykorzystaniem TIK w środowisku szkolnym.
Zrealizowano w 105 szkołach 18 900 godzin zajęć
pozalekcyjnych, w których uczestniczyło łącznie 3 627
uczniów.
Przygotowano i opublikowano w Internecie oryginalne
projekty uczniowskie w dziedzinie nauk matematycznoprzyrodniczych.
Przeprowadzono 14 wykładów on-line dla uczniów biorących
udział w projekcie w obszarze nauk matematycznoprzyrodniczych
PO KL Priorytet IX 9.1 Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów
Projekt eSzkoła
poprzez wdrożenie w latach 2013-2015 w 226 wielkopolskich
Wielkopolska – Cyfrowa szkołach podstawowych Programów Rozwojowych
Dziecięca Encyklopedia dotyczących stosowania w nauczaniu metod projektowych
Wielkopolan
i TIK. W trakcie zajęć pozalekcyjnych uczniowie otrzymają
zadanie odszukania i gromadzenia informacji o
wielkopolskich osiągnięciach naukowo – gospodarczych,
przyrodzie, środowisku, historii oraz słynnych
Wielkopolanach ze swojej gminy. Uczniowie będą
uczestniczyć w prowadzonej on-line na portalu Moja
Wielkopolska grze edukacyjnej. W projekcie weźmie udział
9 040 uczniów i uczennic szkół podstawowych oraz 678
przedstawicieli kadry oświatowej

28 528 260,59

EFS

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

23 724 628,00

EFS

Ostatecznym efektem pracy uczniów
będzie opracowanie w sposób
multimedialny zgromadzonych
materiałów i ich opublikowanie w
Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii
Wielkopolan
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4.4 Podnoszenie jakości kadr
systemu oświaty

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW
WUP w Poznaniu

Departament
Edukacji i Nauki
UMWW

Opiniowanie nowych
zawodów

Działanie 5.2 WRPO
Rozwój infrastruktury
edukacyjnej, w tym
kształcenia ustawicznego
Działanie 9.4 PO KL
Wysoko
wykwalifikowane kadry
systemu oświaty
„Nikogo nie zgubić,
każdego rozwinąć”projekt edukacyjny dla
szkół województwa
wielkopolskiego. –
projekt systemowy
realizowany przez
Kuratorium Oświaty
Wspomaganie rozwoju
zawodowego nauczycieli
poszczególnych
specjalności szkół
podstawowych i
gimnazjalnych poprzez
ciągłe ulepszanie form
dokształcania i
doskonalenia w ODN

W roku 2013 Wielkopolski Kurator Oświaty rozpatrzył
45 wniosków złożonych przez szkoły w sprawie wyrażenia
opinii dotyczącej uzyskania uprawnień szkoły publicznej
przez szkoły niepubliczne kształcące w danym zawodzie.
WKO wydał 45 postanowień, w tym 2 negatywne
dla kształcenia w 65 zawodach. Najczęściej wybieranymi
zawodami były:
- opiekun medyczny,
- technik usług kosmetycznych,
- technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
- technik masażysta,
- technik sterylizacji medycznej,
- technik administracji,
- florysta,
- opiekun osoby starszej,
- opiekunka dziecięca,
- technik ochrony fizycznej osób i mienia,
- technik elektroradiolog,
- technik turystyki wiejskiej

-

Budżet KO Kontynuacja działań

Patrz Priorytet 1, zadanie 1.2
Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu
zawodowym w krótkich formach (narastająco do końca
2013 r.): 7 091

Nauczyciele konsultanci Ośrodków Doskonalenia
Nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Poznaniu, Pile i Lesznie na
rok szkolny 2012/2013 przygotowali dla nauczycieli,
dyrektorów szkół i placówek oświatowych, pracowników
nadzoru pedagogicznego i pracowników samorządowych, rad
pedagogicznych oraz doradców metodycznych ofertę
edukacyjną obejmującą różne formy doskonalenia:
 konsultacje (indywidualne i zespołowe),
 konferencje naukowe, metodyczne, informacyjno szkoleniowe,
 seminaria metodyczne, problemowe,

46 590 002,08

-

EFS / BP / Planuje się monitoring, kontrolę
JST
i rozliczanie realizowanych
projektów

SWW

Systematyczne ulepszanie oferty
doskonalenia w ODN zgodnie z
potrzebami, w szczególności:
- podniesienie efektów kształcenia (w
tym wyników nauczania mierzonych
egzaminami zewnętrznymi),
- upowszechnianie edukacji
przedszkolnej,
- wdrażanie nowej podstawy
programowej w szkołach
ponadgimnazjalnych,
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 warsztaty metodyczne,
 szkolenia e-learningowe,
 kursy doskonalące (m.in. zarządzanie szkołą; pomoc
psychologiczno-pedagogiczna, wychowanie i opieka
w szkole, metodyka przedmiotowa, wspomaganie pracy
nauczycieli),
 kursy kwalifikacyjne (m.in. dla oświatowej kadry
kierowniczej, terapia pedagogiczna, przygotowanie
do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania
pierwszej pomocy, oligofrenopedagogika).

Priorytet IX 9.4
Projekt "KATO
Kaliska Akademia
Trenerów Oświaty"

KO w Poznaniu

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

W roku szkolnym 2012/2013 we wszystkich ODN
zrealizowano 2 677 form doskonalenia dla 46 991 nauczycieli
Projekt realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
w Kaliszu.
1. Opracowano program szkolenia wraz z materiałami
szkoleniowymi z Tutoringu, Treningu Umiejętności
Interpersonalnych i ICT Nowoczesne Technologie
w Edukacji.
2. Opracowano program szkolenia wraz z materiałami
szkoleniowymi z Coachingu i Umiejętności Trenerskich
W roku 2013 Wielkopolski Kurator Oświaty wydał zgody
na realizację 100 kursów kwalifikacyjnych zorganizowanych
przez 3 publiczne i 13 niepublicznych placówek doskonalenia
nauczycieli mających swą siedzibę na terenie Wielkopolski,
z czego 7 kursów nie uruchomiono z powodu braku pełnego
naboru, a 5 kursów rozpocznie się w styczniu 2014 r.,
18 zostało zakończonych, 75 jest w trakcie realizacji
i zakończy się w 2014 r. Dodatkowe kwalifikacje zdobyło/wa
lub uzupełnia niepełne kwalifikacje 2 236 nauczycieli.
Nauczyciele uczestniczyli/ą w kursach kwalifikacyjnych
z zakresu:
 pedagogiki leczniczej – 50 osób,
 oligofrenopedagogiki – 890 osób,
 pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej – 20 osób,
 bibliotekoznawstwa – 105 osób,
 dla oświatowej kadry kierowniczej – 225 osób,
 terapii pedagogicznej – 438 osób,
 zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie" –
115 osób,
 surdopedagogiki – 55 osób,
 pedagogiczny – 248 osób,
 tyflopedagogiki – 45 osób,
 pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
– 45 osób,
Nauczyciele udoskonalili swój warsztat pracy oraz

- zwrócenie uwagi na bardziej
efektywne wykorzystanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych i ich
wykorzystanie w administrowaniu
daną szkołą czy placówką,
- wspomaganie nauczyciela we
wprowadzaniu nowej podstawy
programowej,
- działania mające na celu
podnoszenie jakości doradztwa
metodycznego

887 612,00

-

PO KL

Nabycie kwalifikacji w zakresie
prowadzenia zajęć i wsparcia
edukacyjnego dla osób dorosłych w
okresie do 24.09.2014 r. przez 144
nauczycieli zamieszkałych i/lub
pracujących na terenach wiejskich
województwa wielkopolskiego.
Przekwalifikowanie nauczycieli do
kształcenia osób dorosłych
Budżet KO Kontynuacja działań
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umiejętności zarządzania szkołą/placówką, przyczyniając się
do podniesienia jakości kształcenia oraz efektywnego
funkcjonowania szkół/placówek oświatowych
Doskonalenie warsztatu
pracy nauczycieli i kadry
kierowniczej poprzez
realizację grantów
edukacyjnych

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: uczeń ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w szkole / placówce (Jak pracować z
dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w szkole?; Rewalidacja indywidualna w szkole
ogólnodostępnej - dziecko z autyzmem, w tym z chorobą
Aspergera). Szkolnictwo ponadgimnazjalne, w tym
zawodowe (Konstruowanie, zgodnie z podstawą programową
oraz podstawą programową kształcenia w zawodach
programów nauczania wybranego przedmiotu lub grupy
przedmiotów; Zmiany programowe i organizacyjne
w szkołach ponadgimnazjalnych). Wychowanie przedszkolne
(Dziecko sześcioletnie w szkole, w tym opieka świetlicowa;
Wychowanie artystyczne w przedszkolu). Technologie
informacyjne i komunikacyjne (Nowoczesne media – co
nauczyciel powinien wiedzieć o agresji elektronicznej wśród
dzieci i młodzieży; Wykorzystanie nowych technologii
w nauczaniu przedmiotów; E-learning w szkole,
wykorzystanie platform edukacyjnych w pracy szkoły).
Kształcenie w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym
w zakładach leczniczych, Młodzieżowych Ośrodkach
Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii
(Formy pracy opiekuńczo – wychowawczej w zakładach
leczniczych; Rok Hipolita Cegielskiego – realizacja projektu
w gimnazjum; Edukacja artystyczna w szkole; Nowatorskie
formy pracy opiekuńczo – wychowawczej w świetlicy
szkolnej). Organizacja i doskonalenie jakości pracy w szkole
(Wpływ ewaluacji wewnętrznej w doskonaleniu jakości pracy
przedszkola, szkoły, placówki; Cyfrowa szkoła –
projektowanie procesu dydaktycznego; Stosowanie prawa
w praktyce pedagogicznej nauczyciela; Rola wychowawcy
w wewnątrzszkolnym systemie doradztwa zawodowego;
Doradca metodyczny w systemie wsparcia szkół – metody
pracy z nauczycielami). Ocenianie uczniów, wykorzystanie
wyników egzaminów zewnętrznych w podnoszeniu
efektywności pracy szkoły (Wykorzystanie Edukacyjnej
Wartości Dodanej w działaniach na rzecz poprawy jakości;
Ocenianie kształtujące w zwiększaniu efektywności
kształcenia; w tym z przedmiotów artystycznych
i wychowania fizycznego). Bezpieczeństwo, wychowanie
w przedszkolu, szkole, placówce (Bezpieczeństwo w szkole).

-

Budżet KO Kontynuacja działań
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Ponadto zorganizowano szkolenie pt. Wspomaganie
gimnazjów w zakresie efektywności kształcenia dla szkół
podstawowych i gimnazjów, które osiągają niskie wyniki
egzaminów zewnętrznych oraz dla doradców metodycznych
i ekspertów wchodzących w skład komisji awansowych.
W szkoleniach i konferencjach wzięło udział 4 297 osób
Ograniczanie
W roku 2013 wpłynęło 158 wniosków o zgodę na
zatrudnienia nauczycieli zatrudnienie osób bez odpowiednich kwalifikacji.
bez wymaganych
Wielkopolski Kurator Oświaty wydał 100 zgód na
kwalifikacji oraz osób
zatrudnienie nauczycieli nieposiadających wymaganych
nie będących
kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska oraz 17 zgód
nauczycielami
na zatrudnienie osób niebędących nauczycielami do realizacji
zajęć edukacyjnych.
Na podstawie analizy wydanych dotychczas 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 2012/2013 można stwierdzić, iż brakowało przede
wszystkim nauczycieli realizujących następujące zajęcia
edukacyjne: języki obce, w szczególności język angielski,
niemiecki, hiszpański, edukacja dla bezpieczeństwa, fizyka.
Nadto brakowało nauczycieli szkół i placówek specjalnych
dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
oraz innymi niepełnosprawnościami, zagrożonych
niedostosowaniem społecznym, nauczycieli szkół
podstawowych realizujących podstawę programową na
I etapie edukacyjnym oraz teoretycznych przedmiotów
zawodowych
Podnoszenie kwalifikacji W roku 2013 zatwierdzono 9 programów kursów
instruktorów praktycznej pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
nauki zawodu
Jednostki uprawnione do prowadzenia szkolenia
zorganizowały 57 kursów pedagogicznych, po ukończeniu
których 560 osób uzyskało kwalifikacje niezbędne do
pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.
Z informacji napływających ze szkół i organów gmin wynika,
że zdarzają się sporadyczne przypadki, gdzie osoby
prowadzące praktyczną naukę zawodu nie posiadały pełnych
kwalifikacji
Priorytet 5. Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
Wielkopolski
Korzystanie z usług
5.1 Wspieranie inicjatyw i
Oddział
doradczych dla rolników
paktów lokalnych na rzecz
Regionalny
i posiadaczy lasów/
rozwoju obszarów wiejskich
ARiMR
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich

Działanie dwuetapowe. Beneficjent składa wniosek
o przyznanie pomocy. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji
może złożyć wniosek o płatność.
2013r.
Wniosków o pomoc 2 380.
Pozytywnie rozpatrzonych 2 084 z rezerwacją kwoty
7 486 040 zł.
Wniosków o płatność 672.

-

Budżet KO Kontynuacja działań

-

Budżet KO Kontynuacja działań

1 622 817,98

EFRROW/ Dalsza obsługa wniosków w ramach
środki
tego działania
krajowe
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Pozytywnie rozpatrzonych do dnia 10.01.2014 zostało 580
wniosków na kwotę 1 622 817,98 zł
Departament
Funkcjonowanie
W 2013 roku realizowano umowy zawarte z 31 Lokalnymi
8 877 155,98
80%
Realizacja działania zaplanowana jest
5.2 Rozwój kapitału
Programów
lokalnych grup
Grupami Działania. Działanie zapewnia sprawną i efektywną
środki
do 30.06.2015 roku
ludzkiego i społecznego na
Rozwoju
działania, nabywanie
pracę LGD wybranych w ramach realizacji osi 4 PROW
EFRROW,
obszarach wiejskich
Obszarów
umiejętności
2017-2013 oraz doskonalenie zawodowe osób
20%
Wiejskich
i aktywizacja (działanie uczestniczących w realizacji lokalnych strategii rozwoju.
środki
UMWW
4.31 PROW 2007Działanie przyczynia się także do budowania kapitału
krajowe
2013)
społecznego na wsi, a poprzez to do pobudzenia
zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru oraz
lepszego wykorzystania potencjału obszarów wiejskich
* Kwota 214 460 200,00 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.

a)
b)

c)
d)
e)
f)

Wskaźnik dotyczy osób objętych wsparciem w ramach Poddziałania 6.1.1, 6.1.3 oraz Działania 6.2 i 6.3.
W Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2013 r. nie podano wartości docelowej wskaźnika w rozbiciu na Poddziałanie 6.1.3 oraz na Działanie 6.2, gdyż w Szczegółowym Opisie
Priorytetów nie określono takiego podziału. Natomiast monitorowanie wskaźnika uwzględnia taki podział. Dlatego w celu odniesienia wartości wskaźnika wykazanej w niniejszym
sprawozdaniu do wartości z Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2013 r. należy zsumować wartości wskaźnika wykazane przy Poddziałaniu 6.1.3 i Działaniu 6.2.
Dotyczy tylko środków finansowych PO KL oraz WRPO: wartość kontraktacji narastająco (wg KSI SIMIK07-13).
Wskaźnik dotyczy osób objętych wsparciem w ramach Poddziałania 7.2.1 oraz 7.2.2.
Wskaźnik dotyczy przedsiębiorstw objętych wsparciem w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2.
Wskaźnik początkowo dotyczył osób objętych wsparciem w ramach Działania 9.3. W wyniku przeglądu śródokresowego PO KL zaprzestano ogłaszania konkursów w ramach tego działania,
natomiast uruchomiono Poddziałania 9.6.1 oraz 9.6.2, w ramach których realizuje się projekty z obszaru mierzonego tym wskaźnikiem. W wyniku tych zmian na wartość wskaźnika
wpływają projekty zrealizowane oraz realizowane jeszcze w ramach Działania 9.3, oraz projekty realizowane w ramach Poddziałań 9.6.1 i 9.6.2.
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