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

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

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

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

www.funduszestrukturalne.gov.pl

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

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

Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES)

www.eures.praca.gov.pl

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

www.fgsp.gov.pl

(FGŚP)
Kuratorium Oświaty w Poznaniu (KO)

www.ko.poznan.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS)

www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR)

www.mrr.gov.pl

Ochotnicze Hufce Pracy (OHP)

www.ohp.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

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

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

www.pfron.org.pl

Niepełnosprawnych (PFRON)
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

www.rops-wielkopolska.poznan.pl

(ROPS)
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

www.umww.pl

(UMWW)
Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy (WORP)

www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO)

www.wrpo.wielkopolskie.pl

Wielkopolski Urząd Wojewódzki (WUW)

www.poznan.uw.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (WUP)

www.wup.poznan.pl
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I. Wprowadzenie
Zgodnie z Uchwałą nr 3268/2009 z dnia 19 listopada 2009r. Zarząd Województwa
Wielkopolskiego powołał Regionalny Zespół ds. Opracowania Planu Działań na Rzecz
Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2010 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 2010 roku, spośród członków Regionalnego Zespołu ds. Opracowania Planu
Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2010 rok, 12 instytucji
zgłosiło działania do realizacji, a 3 instytucje pełniły funkcje opiniotwórcze, w tym:
I. Działania do realizacji zgłosiły:
1) Departament

Edukacji

i

Nauki

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Wielkopolskiego,
2) Departament

Gospodarki

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

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

Oddział

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych,
8) Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP,
9) Wielkopolska Sieć Biur Karier,
10) Wielkopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa,
11) Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,
12) Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
II. Funkcje opiniotwórcze i konsultacyjne pełniły:
1) Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego,
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2) Konwent Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Wielkopolskiego,
3) Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego.
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 2009 rok zostały zrealizowane, za
wyjątkiem projektów zgłoszonych przez:
1) Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu:
a) Priorytet 1, zadanie 1.4, Organizacja Międzynarodowych Dni Pracy 2010 – zadanie
nie zostało zrealizowane ze względu na przyznanie środków w ramach Wojewódzkiego
Grantu EURES na lata 2010/2011 w miesiącu grudniu 2010 roku, co uniemożliwiło
przeprowadzenie wyłonienia wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
w 2010 roku. Zadanie to zaplanowano do zrealizowania w marcu 2011 roku.
2) Wielkopolski Oddział PFRON:
a) Priorytet 2, zadanie 2.2, Program Komputer dla Homera 2003 – z związku
z ograniczeniem środków finansowych nie podjęto decyzji o uruchomieniu programu
w 2010 roku.
b) Priorytet 4, zadanie 4.1, Program UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia
przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie –
po zakończeniu 3-letniego pilotażu nie podjęto decyzji o kontynuowaniu programu
w 2010 roku.
3) Wielkopolski Oddział Regionalny ARiMR:
a) Priorytet 5, zadanie 5.2, Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie
i leśnictwie PROW – zadanie nie zostało zrealizowane przez Wielkopolski Odział
Regionalny ARiMR, gdyż jego realizacją zajmuje się Fundacja Programów Pomocy dla
Rolnictwa w Warszawie, która przyjmuje oraz weryfikuje wnioski o przyznanie pomocy
na realizację operacji szkoleniowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie w ramach tego
projektu.
Zrealizowano także dodatkowe zadania, których nie uwzględniono w Planie Działań
na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2010 rok, zgłoszone przez:
1) Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu:

8

a) Priorytet 1, zadanie 1.1, Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy, które zostało
utworzone w czerwcu 2010 roku,
b) Priorytet 1, zadanie 1.5, Konferencja Publiczne Służby Zatrudnienia III RP - wczoraj
i dziś. 20 lat w służbie społeczności, zorganizowana z okazji jubileuszu 90 lat dekretu
o powstaniu polskich służb zatrudnienia oraz 20 lat publicznych służb zatrudnienia
III RP.
2) Wielkopolski Oddział Regionalny ARiMR:
a) Priorytet 1, zadanie 1.3, Różnicowanie w kierunku działalności nie rolniczej w ramach
Wdrażania lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013,
b) Priorytet 1, zadanie 1.3, Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw w ramach Wdrażania
lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013.
3) Departament Edukacji i Nauki UMWW:
a) Priorytet 4, zadanie 4.1, Jednorazowe stypendia naukowe dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, słuchaczy kolegiów i studentów uczelni wyższych.
Ponadto, realizacja większości projektów zgłoszonych przez instytucje biorące udział
w Planie w 2010 roku, będzie kontynuowana w roku 2011, co wskazane zostało
w Załączniku, kolumna 7 „Zalecenia na następny rok”.
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II. Rynek pracy w Wielkopolsce w 2010 roku
Początek 2010 roku przyniósł dalsze stopniowe pogarszanie sytuacji na wielkopolskim
rynku pracy zapoczątkowane w IV kwartale 2008 roku i związane ze światowym
spowolnieniem gospodarczym. Stopa bezrobocia w regionie wzrastała z poziomu 9,2%
w grudniu 2009 roku do 10,2% w marcu roku 2010. Od kwietnia 2010 roku w województwie
odnotowywany był spadek stopy bezrobocia, z 9,6% do 8,5% w sierpniu i wrześniu. Ostatni
kwartał roku przyniósł wzrost tego wskaźnika, związany między innymi z ustaniem prac
sezonowych zależnych od warunków atmosferycznych, np. w budownictwie. Stopa
bezrobocia w Wielkopolsce w grudniu 2010 roku wyniosła 9,2%.
Na koniec grudnia 2010 roku status bezrobotnego zarejestrowanego w urzędach pracy
województwa wielkopolskiego posiadały 135 172 osoby, tj. o 1 609 osób (1,2%) więcej niż
w analogicznym okresie roku poprzedniego.
W stosunku do roku poprzedniego poprawiła się nieco sytuacja bezrobotnych osób do
25 roku życia na rynku pracy. Ich liczba w grudniu 2010 roku wynosiła 34 147 osób (25,3%),
tj. o 972 osoby mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.
Zwiększyła się liczba osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (z 23 861 osób
w grudniu 2009 roku do 25 742 osób w grudniu 2010 roku) oraz długotrwale bezrobotnych
(z 43 012 do 54 048). Udział procentowy tych grup w całej populacji bezrobotnych na koniec
2010 roku wzrósł w porównaniu do roku 2009, odpowiednio o 1,3 punktu procentowego
i 7,8 punktu procentowego.
W 2010 roku pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 76 688 ofert pracy,
tj. o 13 467 więcej niż w roku poprzednim.
W porównaniu do ubiegłego roku zmalała liczba zgłoszonych i dokonanych zwolnień
grupowych. W 2010 roku 64 zakłady zgłosiły zamiar zwolnienia 3 800 osób, z tego
zwolnionych zostało 3 321 osób, w 2009 roku było to odpowiednio 222 zakładów pracy
i 11 063 osoby objęte zamiarem zwolnień, natomiast zwolnionych zostało 8 730 osób.
W celu złagodzenia skutków bezrobocia w regionie, Samorząd Województwa
Wielkopolskiego pozyskał na ten cel środki finansowe Funduszu Pracy w wysokości
362 658,2 tys. zł, co wobec roku poprzedniego stanowi wzrost o 36,1%.
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III. Działania podjęte w 2010 r. w ramach Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia,
których celem było wsparcie osób oraz instytucji na wielkopolskim rynku pracy
Na realizację działań podjętych w obszarze regionalnego rynku pracy w 2010 roku
w ramach Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim, wydano
łącznie 1 117 264 225,28 zł, w tym, w ramach poszczególnych priorytetów:
Priorytet 1
Wzrost zatrudnienia i aktywności zawodowej mieszkańców: 824 870 076,75 zł,
Priorytet 2
Równy dostęp do zatrudnienia oraz promocja integracji społecznej: 144 192 973,43 zł,
Priorytet 3
Rozwój przedsiębiorstw, przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie: 46 249 842,17 zł,
Priorytet 4
Podniesienie poziomu oraz dostępności kształcenia mieszkańców: 76 820 934,41 zł,
Priorytet 5
Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: 25 130 398,52 zł.
Działania podjęte w 2010 roku:
1. Aktywizacja osób bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy województwa
wielkopolskiego – w 2010 roku aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu objęto
łącznie 54 059 osób, w tym:
19 542 osoby skorzystały z możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez
odbycie stażu u pracodawców,
w ramach szkoleń podniesiono kwalifikacje zawodowe 14 385 osób,
dzięki dotacjom uruchomionych zostało 7 100 nowych działalności gospodarczych,
a poprzez dofinansowanie pracodawców powstało 4 816 nowych miejsc pracy,
umożliwiono 3 780 osobom podjęcie pracy w ramach robót publicznych oraz 2 516
osobom w ramach prac społecznie użytecznych,
1 654 osoby podjęły zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych,
130 osób znalazło zatrudnienie w ramach przygotowania zawodowego,
dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej pochodzące ze środków innych niż
Fundusz Pracy, np. środków PFRON, otrzymało 136 osób.
2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych do wymogów rynku pracy poprzez ukończenie
szkolenia/kursu przez osoby pracujące:
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przeszkolenie 248 pracowników powiatowych urzędów pracy,
podniesienie kwalifikacji kadr instytucji pomocy i integracji społecznej – ponad 2 000
osób,
zdobycie dodatkowych lub uzupełnienie niepełnych kwalifikacji oraz przeszkolenie
w celu podniesienia jakości kształcenia – 6 947 nauczycieli,
uzyskanie kwalifikacji do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu 420 osób.
3. Objęcie poradnictwem zawodowym ponad 52 tys. osób.
4. Uzyskanie możliwości zdobycia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych przez 456
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
5. Objęcie działaniami na rzecz kształtowania postaw aktywnych 3 421 osób młodych ze
środowisk zagrożonych marginalizacją.
6. Uzyskanie stypendiów o charakterze pomocy socjalnej przez 190 uczniów oraz
180 słuchaczy i studentów, uzyskanie jednorazowych stypendiów naukowych przez 14
uczniów, 1 słuchacza kolegium i 9 studentów.
7. Wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez:
dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, co
skutkowało utworzeniem w nich nowych miejsc pracy dla 95 osób niepełnosprawnych
oraz zapewniło dalsze funkcjonowanie ZAZ,
objęcie 102 niepełnosprawnych absolwentów aktywizacją w formie stażu,
objęcie kształceniem ustawicznym 2 198 osób niepełnosprawnych,
udzielenie ponad 12 tysięcy informacji lub porad osobom niepełnosprawnym przez
Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.
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IV. Działania zrealizowane w 2010 roku w województwie wielkopolskim – załącznik
Szczegółowy opis planowanych działań
Zadanie

1

Wydane środki finansowe

Uzyskane efekty
Instytucja
2

Nazwa
działania/programu
3

Rezultaty podjętych działań
4

Kwota
w złotych
5

Źródło
6

Zalecenia na następny rok
7

Kwota wydanych środków finansowych na działania realizowane w 2010 roku (w zł): 1 117 264 225,28
Priorytet 1. Wzrost zatrudnienia i aktywności zawodowej mieszkańców
Suma wydanych środków (w zł): 824 870 076,75
Określenie
Przygotowano Sprawozdanie z wykonania Planu Działań na Rzecz
Przygotowanie raportu Sprawozdanie
1.1 Wspieranie
i koordynowanie
Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2009 rok,
z wykonania Planu Działań na Rzecz
aktywności
regionalnej polityki
w którym ukazano, jak poszczególne instytucje zrealizowały
Zatrudnienia w Województwie
zawodowej
rynku
pracy
i
rozwoju
zaplanowane
przez
siebie
zadania
w
poprzednim
roku
i
w
jaki
Wielkopolskim na 2010 rok, ze
mieszkańców
zasobów ludzkich
sposób wpłynęły one na funkcjonowanie wielkopolskiego rynku
zrealizowanych działań, który ukaże
regionu
pracy. Raport został przyjęty przez WRZ oraz Zarząd
konieczne do wprowadzenia zmiany
Województwa Wielkopolskiego. Dostępny jest na stronie
dotyczące funkcjonowania rynku pracy
internetowej Urzędu: www.wup.poznan.pl/”Działania Rynku
w Wielkopolsce
Pracy”
Dokonanie podziału
Decyzją MPiPS SWW otrzymał w 2010 r. na realizację programów 360 805 400,00*
FP
Dokonanie podziału środków FP na rok 2011 na
środków FP pomiędzy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
podstawie kryteriów przyjętych przez Sejmik
samorządy powiatowe i aktywizacji zawodowej kwotę 275 535,30 tys. zł, z tego 65% tj.
Wielkopolski
179 098,00 tys. zł podzielono według kryteriów przyjętych
uchwałą XLII/592/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2009 roku. Pozostałe 35%, tj. kwotę
w wysokości 96 437,30 tys. zł przeznaczono na realizację
Poddziałania 6.1.3 PO KL.
Prowadzono systematyczny monitoring wydatkowania środków FP
przez samorządy powiatowe na podstawie sprawozdania MPiPS-02
Pozyskanie
Dodatkowo z „rezerwy” MPiPS pozyskano środki w wysokości
Pozyskanie dodatkowych środków FP według
dodatkowych środków 87 123,00 tys. zł, w tym 3 179,60 tys. zł przeznaczono na
potrzeb samorządów powiatowych oraz
FP z rezerwy Ministra
aktywizację bezrobotnych i poszukujących pracy na terenach, na
prowadzenie monitoringu wydatkowanych
Pracy i Polityki
których miały miejsce klęski żywiołowe
środków FP przez samorządy powiatowe
Społecznej
WUP
Przeznaczenie środków Przygotowano materiały informacyjne dot. EFG, które
1 840,00
FP
Kontynuowanie promocji działań w ramach
w Poznaniu FP na działania
kolportowano wśród PUP województwa wielkopolskiego,
EFG
informacyjno –
starostów powiatów województwa wielkopolskiego i instytucji
promocyjne w ramach zrzeszających pracodawców
EFG
Wielkopolskie
WORP utworzone zostało w czerwcu 2010 r. w ramach
483 510,73
EFS
Stałe monitorowanie sytuacji społecznoObserwatorium Rynku Poddziałania 6.1.2 PO KL.W ramach projektu nawiązano
gospodarczej w regionie, poprzez współpracę
Pracy
współpracę z PUP w Wielkopolsce w zakresie pozyskiwania
z PUP. Realizacja badań:
informacji niezbędnych do monitorowania sytuacji społeczno1. Potrzeby informacyjne podmiotów
gospodarczej w regionie. Zrealizowano badanie „Bezrobocie
gospodarczych i instytucji województwa
absolwentów wybranych zasadniczych szkół zawodowych
wielkopolskiego.
w województwie wielkopolskim. Uwarunkowania i możliwości
2. Zagraniczna i krajowa migracja zarobkowa
poprawy sytuacji”. Szczegółowe informacje na temat projektu oraz
w województwie wielkopolskim.
realizowanych działań, w tym raporty z przeprowadzonych badań,
3. Sytuacja branży budowlanej w Wielkopolsce.
dostępne są na stronie www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Rozpowszechnianie wyników badań, poprzez
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Doradztwo zawodowe Doradcy zawodowi WUP objęli usługami w formie konsultacji
z informacją zawodową indywidualnych 9 653 klientów, a w formie spotkań grupowych
2 957 klientów. Zwiększono dostęp mieszkańców Wielkopolski do
usług doradczych poprzez obsługę Punktów Informacyjno
Konsultacyjnych w systemie Zielona Linia, organizację
przedsięwzięć wykraczających poza standardowe funkcjonowanie
Urzędu: organizacja w wolnym od pracy dniu „Drzwi Otwartych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy” oraz uczestnictwo w regionalnych
targach i giełdach pracy
Działanie 6.1 PO KL
Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w 2010 r.:
Poprawa dostępu do
10 445 (suma ilości osób, które rozpoczęły udział oraz
zatrudnienia oraz
wydatkowanych środków w Poddziałaniach korespondujących
wspieranie aktywności z Zadaniem 1.1: 6.1.1 i 6.1.3)
zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 PO Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w 2010 r.: 854
KL Wsparcie osób
pozostających bez
zatrudnienia na
regionalnym rynku
pracy
Podziałanie 6.1.3 PO
Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w 2010 r.: 9 591
KL Poprawa zdolności
do zatrudnienia oraz
podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej
osób bezrobotnych
Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w 2010 r.: 871
Działanie 6.2 PO KL
Wsparcie oraz
promocja
przedsiębiorczości
i samozatrudnienia
Działanie 6.3 PO KL
Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w 2010 r.: 640
Inicjatywy lokalne na
rzecz podnoszenia
poziomu aktywności
zawodowej na
obszarach wiejskich
Działanie 1.1 WRPO
W ramach Działania 1.1 podpisano 275 umów z Beneficjentami
Departament
Rozwój
Wdrażania
mikroprzedsiębiorstw
Programu
Działanie 6.1 WRPO
W ramach Działania 6.1 podpisano 67 umów z Beneficjentami
Regionalnego
Turystyka
UMWW
1.2 Aktywizacja
zawodowa
młodzieży

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

Przygotowano raport Ocena sytuacji absolwentów szkół

publikacje, konferencje i seminaria
Świadczenie usług doradczych dla mieszkańców
regionu, rozwijanie różnorodnych form
poradnictwa grupowego

51 211,90

FP

81 030 143,19

EFS/BP/FP

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

12 266 475,30

EFS/BP

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

68 763 667,89

EFS/FP

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

26 191 817,39

EFS/BP

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

1 932 722,64

EFS/BP

Planuje się monitoring, kontrolę i rozliczenie
projektów

37 092 831,94

EFRR

132 206 411,54

EFRR

-

-

3 514,21**

FP

Wypłacanie środków zgodnie z ich
przeznaczeniem, będzie kontynuowane
w 2011 roku
Wypłacanie środków zgodnie z ich
przeznaczeniem, będzie kontynuowane
w 2011 roku
Kontynuowanie współpracy z GCI i ABK
w celu podniesienia świadomości pracowników
tych instytucji na temat regionalnego rynku
pracy
Przeanalizowanie danych dotyczących
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WUP
w Poznaniu

KO
w Poznaniu

dotyczących
absolwentów
w Wielkopolsce

województwa wielkopolskiego rocznik 2008/2009 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 powiatowych urzędach pracy jako osoby
bezrobotne.
Raport dostępny jest na stronie internetowej Urzędu:
www.wup.poznan.pl/„Działania Rynku Pracy”/„Opracowania
i analizy”
Zrealizowano badanie „Bezrobocie absolwentów wybranych
70 000,00***
EFS
zasadniczych szkół zawodowych w województwie wielkopolskim.
Uwarunkowania i możliwości poprawy sytuacji”. Raport z badania
zamieszczony jest na stronie www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Doradztwo zawodowe Doradcy zawodowi WUP objęli swoimi usługami w formie
z informacją zawodową indywidualnych konsultacji informacyjnych 627 uczniów,
w formie spotkań grupowych 498 uczniów. Zorganizowano
26 edycji spotkań informacyjnych o tematyce związanej
z planowaniem kariery zawodowej, określaniem predyspozycji
i zainteresowań zawodowych
Działanie 6.1 PO KL
Poprawa dostępu
do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności
zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 PO
KL Wsparcie osób
pozostających bez
zatrudnienia na
regionalnym rynku
pracy
Patrz Priorytet 1, Zadanie 1.1
Działanie 6.2 PO KL
Wsparcie oraz
promocja
przedsiębiorczości
i samozatrudnienia
Działanie 6.3 PO KL
Inicjatywy lokalne
na rzecz podnoszenia
poziomu aktywności
zawodowej na
obszarach wiejskich
Zbieranie
Dane adresowe szkół i placówek umieszczone na stronie
Budżet KO
i upowszechnianie
internetowej pozwalają na szybki dostęp do informacji
wybranych danych
kontaktowych szkół. Istnieje możliwość wejścia na stronę szkoły
z systemu informacji
lub wysłania poczty e-mail bezpośrednio z wyszukiwarki. Baza
oświatowej
danych aktualizowana jest zgodnie z danymi z Systemu Informacji
Oświatowej po każdym zestawieniu

absolwentów kolejnego rocznika 2009/2010
oraz przygotowanie raportu skierowanego
do organów prowadzących placówki oświatowe,
samorządów powiatowych, KO w Poznaniu,
DEiN UMWW, instytucji i osób
zainteresowanych problematyką kształcenia
ponadgimnazjalnego w Wielkopolsce

Stałe monitorowanie sytuacji społecznogospodarczej w Wielkopolsce, w tym
dotyczącej sytuacji młodych osób na rynku
pracy
Podejmowanie działań ułatwiających młodzieży
szkolnej rozpoznawanie potrzeb rynku pracy
i planowanie rozwoju zawodowego

Kontynuacja działań
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Uaktualnienie
i opublikowanie
informatora
o możliwościach
kształcenia w szkołach
ponadgimnazjalnych
Wielkopolski Ułatwianie startu
Oddział
młodym rolnikom
Regionalny PROW 2007-2013
ARiMR

Upowszechnianie
informacji o rynku
pracy wraz
z dystrybucją
Wielkopolska katalogów branżowych
Sieć Biur
Karier
Opracowanie narzędzi
dla realizowania
praktyk
ponadprogramowych
Departament Działanie 5.2 WRPO
Wdrażania Rozwój infrastruktury
Programu
edukacyjnej, w tym
Regionalnego kształcenia
UMWW
ustawicznego kontynuacja
JUNIOR - Program
aktywizacji zawodowej
absolwentów
niepełnosprawnych
Wielkopolski
Oddział
PFRON

Uczniowie gimnazjów i ich rodzice podejmując decyzje o wyborze
dalszego kierunku kształcenia mają możliwość uzyskania
informacji związanej z naborem do szkół. Młodzież i osoby dorosłe
chętnie korzystają z internetowej formy poszukiwania
interesującego zawodu, szkoły, kierunku kształcenia, przydatnego
dla planowania własnej kariery zawodowej. Opublikowany
informator zawiera także ogólne informacje o szkole w tym także
stronę internetową
W naborze przeprowadzonym w roku 2010 przyjęto 1 712
wniosków na kwotę 128 400 000,00 zł. Wydano 1 305
pozytywnych decyzji przyznających premię w wysokości
75 tys. zł na łączną kwotę 97 150 000,00 zł (decyzje wydane
w roku 2010 z naborów przeprowadzonych od początku trwania
PROGRAMU). Wydane środki przeznaczone są na stymulowanie
zmian strukturalnych w sektorze rolnym poprzez ułatwienie
przejmowania lub zakładania gospodarstw przez osoby młode
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych
Zorganizowano cykl konferencji dotyczących zdobywania
kompetencji przez doświadczenie. Przeprowadzono kolejną edycję
Akademii Przedsiębiorczości w ramach imprez
ogólnouczelnianych. Współpracowano przy organizacji spotkań
z pracodawcami na Wydziałach. Dystrybuowano 12 tytułów
katalogów o zasięgu ogólnopolskim oraz dotyczących rynku
wielkopolskiego
We współpracy z Zespołem Radców Prawnych opracowano zasady
realizacji praktyk ponadprogramowych. Opracowano jednolity
tekst umowy Przedsiębiorca-Uczelnia
W ramach Działania 5.2 podpisano 23 umowy z Beneficjentami

Do realizacji programu przystąpiło 9 powiatów, które wystąpiły
o dofinansowanie dla 102 absolwentów przewidzianych do
odbywania stażu, w tym 45 z umiarkowanym i 57 z lekkim
stopniem niepełnosprawności.
W programie uczestniczyli niepełnosprawni absolwenci, którzy:
- rozpoczęli staż u pracodawcy - 36,
- kontynuowali staż u pracodawcy - 40,
- ukończyli staż u pracodawcy - 59,
- uzyskali zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu
stażu - 22.
Liczba pracodawców uczestniczących w programie – 61
Wielkopolska Poradnictwo zawodowe − 38 847 osób objęto poradnictwem zawodowym i informacją
Wojewódzka świadczone przez MCK
zawodową,
i MCIZ oraz
Komenda
− utworzono 9 nowych jednostek OHP w projekcie „OHP jako
pozyskiwanie ofert
OHP
realizator usług rynku pracy” współfinansowanym przez UE

-

97 150 000,00

Budżet KO

Kontynuacja działań

EFFROW
Kontynuacja zadań związanych z obsługą
75%
wniosków złożonych w ramach ww. działania
Środki krajowe
25%

-

-

Włączenie WSBK w Poznańskie Dni
Przedsiębiorczości na Międzynarodowych
Targach Poznańskich

-

-

Przeprowadzenie działań promujących praktyki
ponadprogramowe wśród pracodawców

48 640 628,34

EFRR

456 201,50

989 154, 82

Wypłacanie środków zgodnie z ich
przeznaczeniem, będzie kontynuowane
w 2011 roku

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

- 49 729,00
budżet OHP
- 49 925,82
środki

Kontynuowanie zadań z zakresu poradnictwa
zawodowego dla młodzieży świadczonego przez
jednostki MCIZ i MCK oraz z zakresu
pośrednictwa pracy prowadzonego przez
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1.3 Promocja oraz
wspieranie
przedsiębiorczości
i samozatrudnienia

WUP
w Poznaniu

pracy dla młodzieży
i pomoc w uzyskaniu
zatrudnienia poprzez
MBP i PPP

w ramach EFS (PO KL Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie
1.3.3): powstały 3 MCK i 6 PPP,
− 12 493 osoby objęto usługą pośrednictwa pracy,
− pozyskano 10 009 miejsc pracy

Doradztwo zawodowe
z informacją
zawodową

Uzupełniano zbiory informacji związane z tematyką
przedsiębiorczości. Przeprowadzono konsultacje indywidualne
w tym zakresie oraz 27 edycji zajęć warsztatowych o tematyce
związanej z przedsiębiorczością: „Działaj, zostań przedsiębiorcą”,
„A może własna firma”, ”Przedsiębiorczość czyli jak zaistnieć
na rynku pracy”, „Czy nadaję się na przedsiębiorcę”

Podziałanie 6.1.3 PO
KL Poprawa zdolności
do zatrudnienia oraz
podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej
osób bezrobotnych
Działanie 6.2 PO KL
Wsparcie oraz
promocja
przedsiębiorczości
i samozatrudnienia
Poddziałanie 8.1.2 PO
KL Wsparcie procesów
adaptacyjnych
i modernizacyjnych
w regionie
Różnicowanie
w kierunku działalności
nierolniczej PROW

-

z FP
- 889 500
środki EFS
- 15% krajowy
wkład
publiczny
-

jednostki MBP i PPP.
Kontynuacja realizacji projektu „OHP jako
realizator usług rynku pracy” – projekt będzie
realizowany do 31.12.2013r.
Kontynuowanie działań doradczych
ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorczości
wśród osób szukających zatrudnienia

Patrz Priorytet 1, Zadanie 1.1

Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w 2010 r.: 2 805

13 834 547,85

Wielkopolski Oddział Regionalny przyjął w tegorocznym naborze
1 651 wniosków na łączną kwotę 158 733 075,78 zł, natomiast
zakontraktowano środki dla 191 umów na kwotę 17 392 268,50 zł
(umowy podpisane w roku 2010 z naborów przeprowadzonych od
początku trwania PROGRAMU). Efektem powyższych działań 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
Wielkopolski
z rolnictwem
Oddział
Różnicowanie
Podczas przeprowadzonego naboru do Wielkopolskiego Oddziału
Regionalny w kierunku działalności Regionalnego wpłynęło 79 wniosków na łączną kwotę
ARiMR
nie rolniczej w ramach 5 111 427,27 zł, z czego zakontraktowano umową 20 z nich na
Wdrażania lokalnych
1 110 420,50 zł. Efektem powyższych działań jest utworzenie
strategii rozwoju
pozarolniczych źródeł dochodów, promocja zatrudnienia poza
PROW 2007-2013
rolnictwem na obszarach wiejskich poprzez podejmowanie lub
rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników
działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem
Tworzenie i rozwój
Wielkopolski Oddział Regionalny przyjął w tegorocznym naborze
mikroprzesiębiorstw
1 912 wniosków na łączną kwotę 406 396 165,74 zł, natomiast
PROW 2007-2013
zakontraktowano środki dla 343 umów na kwotę 62 553 743,00 zł

17 392 268,50

EFFROW
Kontynuacja zadań związanych z obsługą
75%
wniosków złożonych w ramach ww. działania
Środki krajowe
25%

1 110 420,50

EFFROW
Kontynuacja zadań związanych z obsługą
75%
wniosków złożonych w ramach ww. działania
Środki krajowe
25%

62 553 843,00

EFFROW
Kontynuacja zadań związanych z obsługą
75%
wniosków złożonych w ramach ww. działania
Środki krajowe

EFS/BP

Planuje się podpisywanie kolejnych umów
z Beneficjentami, a także monitoring, kontrolę
i rozliczanie projektów
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Tworzenie i rozwój
mikroprzesiębiorstw
w ramach Wdrażania
lokalnych strategii
rozwoju PROW 20072013
Otwarty konkurs ofert
na realizację w formie
wspierania zadań
publicznych
Województwa
Wielkopolskiego
w dziedzinie
działalności
wspomagającej rozwój
gospodarczy w roku
2010

Departament
Gospodarki
UMWW

(umowy podpisane w roku 2010 z naborów przeprowadzonych od
początku trwania PROGRAMU). Realizacja zadań przyczyniła się
do wzrostu konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich,
rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji
wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich
Podczas przeprowadzonego naboru do Oddziału Regionalnego
wpłynęły 83 wnioski na łączną kwotę 6 620 213,37 zł, z czego
zakontraktowano umową 10 z nich na 439 930,50 zł. Realizacja
zadań przyczyniła się do wzrostu konkurencyjności gospodarczej
obszarów wiejskich, rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy,
a w konsekwencji wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich
W 2010 r. zostało zrealizowanych 13 projektów w obszarach
wskazanych w PDnRZ w Województwie Wielkopolskim
w roku 2010, tj.:
1. Stowarzyszenie Chodzieski Klub Gospodarczy.
Rodzaj zadania: „Wspieranie rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim”.
Nazwa zadania: „Organizacja imprezy gospodarczej
XV Jubileuszowe Targi Gospodarcze „Promocje 2010”.
2. Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski.
Rodzaj zadania: „Wspieranie rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim”.
Nazwa zadania: „Spotkania biznesowe – ekspozycja
wystawiennicza dla przedsiębiorców”.
3. Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski.
Rozdaj zadania: „Wspieranie i rozwój klastrów w województwie
wielkopolskim”.
Nazwa zadania: „Natura 2000 - przekleństwo czy szansa na
rozwój”.
4. Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski.
Rodzaj zadania: „Wspieranie i pobudzanie aktywności.
gospodarczej w województwie wielkopolskim”.
Nazwa zadania: „Wspieranie w zakresie upowszechniania
i propagowania edukacji gospodarczej wśród młodzieży poprzez
debaty:
- BIZNES A NAUKA,
- EKOLOGIA – PIŁA 2030”.
5. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów
i Kooperacji.
Rodzaj zadania: „Wspieranie i rozwój klastrów w województwie
wielkopolskim”.
Nazwa zadania: „Transfer wiedzy i technologii w zakresie
odnawialnych źródeł energii”.
6. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów
i Kooperacji.
Rodzaj zadania: „Wspieranie rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim”.
Nazwa zadania „Organizacja dwudniowego warsztatu nt. Usługi
informacyjne i doradcze w zakresie promocji wielkopolskiego

25%

439 930,50

111 612,50

EFFROW
Kontynuacja zadań związanych z obsługą
75%
wniosków złożonych w ramach ww. działania
Środki krajowe
25%
Budżet WW

W roku 2011 otwarty konkurs ofert
na realizację w formie wspierania zadań
publicznych Województwa Wielkopolskiego w
dziedzinie działalności wspomagającej rozwój
gospodarczy zostanie poszerzony o dodatkowy
obszar tematyczny, tj. aktywizację gospodarczospołeczną obszarów związanych z możliwą
budową elektrowni jądrowej w Wielkopolsce.
Pozostałe obszary tematyczne będą takie same
jak w 2010 r., tj.: pobudzanie aktywności
gospodarczej i rozwój kapitału ludzkiego,
rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz
rozwój klastrów.
Powyższe obszary będą w szczegółowym
ogłoszeniu konkursowym wpisywały się
w cele „Regionalnej Strategii Innowacji dla
Wielkopolski na lata 2010-2020”
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WRPO 2007 – 2013
Priorytet I
Konkurencyjność

eksportu”.
7. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów
i Kooperacji.
Rozdaj zadania: „Wspieranie i rozwój klastrów w województwie
wielkopolskim”.
Nazwa zadania: „Organizacja dwóch spotkań inicjujących więzi
kooperacyjne pomiędzy przedsiębiorcami z branży spożywczej,
przedstawicielami nauki oraz pozostałymi jednostkami otoczenia
biznesu pt. Analiza, kierunki i perspektywy rozwoju branży
spożywczej w województwie wielkopolskim oraz Inicjatywa
klastrowa jako efektywne narzędzie rozwoju branży spożywczej
w Wielkopolsce”.
8. Fundacja Rozwoju Talentów.
Rodzaj zadania: „Wspieranie i pobudzanie aktywności
gospodarczej w województwie wielkopolskim”.
Nazwa zadania: „SNRP – Student na rynku pracy”.
9. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów
i Kooperacji.
Rodzaj zadania: „Wspieranie i pobudzanie aktywności
gospodarczej w województwie wielkopolskim”.
Nazwa zadania: „Organizacja jednej edycji specjalistycznego
szkolenia 4 dniowego warsztatu wspomagającego zakładanie
i prowadzenie działalności gospodarczej pt. ABC własnej firmy –
warsztat doradczy dla osób planujących założenie działalności
gospodarczej”.
10. Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Lesznie.
Rodzaj zadania: „Wspieranie i pobudzanie aktywności
gospodarczej w województwie wielkopolskim”.
Nazwa zadania: „Finanse w Twojej firmie”.
11. Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości.
Rodzaj zadania: „Wspieranie i pobudzanie aktywności
gospodarczej w województwie wielkopolskim”.
Nazwa zadania: „Upowszechnianie i propagowanie edukacji
gospodarczej wśród mieszkańców Województwa
Wielkopolskiego”.
12. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan.
Rodzaj zadania: „Wspieranie i pobudzanie aktywności
gospodarczej w województwie wielkopolskim”.
Nazwa zadania: „Aktywność drogą do sukcesu. II cykl szkoleń
„Jak rozpocząć działalność gospodarczą?”.
13. Nowotomyska Izba Gospodarcza.
Rodzaj zadania: „Wspieranie i pobudzanie aktywności
gospodarczej w województwie wielkopolskim”.
Nazwa zadania: „Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla
sektora małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu prawa
i finansów”
1. Opracowano Poradnik Inwestora.
2. Przygotowano multimedia przedstawiające potencjał gospodarczy
oraz atrakcyjność inwestycyjną Województwa Wielkopolskiego:

3 038 009,28

99% EFRR
1% budżet
WW

1. Organizacja min. 6 misji gospodarczych,
2. Udział w targach inwestycyjnych dla JST
(MIPIM, EXPO REAL, CEPIF),
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przedsiębiorstw
Działanie 1.5 Promocja
regionalnej gospodarki
projekt kluczowy:
„Kompleksowa
promocja gospodarki
i inwestycji
w Wielkopolsce”

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW
Wielkopolska
Wojewódzka
Komenda

Działanie 1.1 WRPO
Rozwój
mikroprzedsiębiorstw
Projekt Szkolenie –
Praktyka –
Zatrudnienie – Rozwój

3. Analizy rynkowe i ekspertyzy dotyczące
krajów pozaeuropejskich takich jak np.
Kazachstan, Rosja, Japonia, w zależności od
zapotrzebowania ze strony przedsiębiorców,
4. Aktualizacja i promocja eBOI,
5. Aktualizacja materiałów promocyjnych
(prezentacja „Invest In Wielkopolska,
Poradnik Inwestora),
6. Promocja projektu

a) prezentacja multimedialna "Invest in Wielkopolska",
b) film promocyjny o gospodarczych i inwestycyjnych walorach
Wielkopolski „Creative Wielkopolska”.
3. Stworzono stronę internetową projektu
www.wrpo15.wielkopolskie.pl
4. 5 analiz rynkowych i ekspertyz:
- opracowanie dot. stanu Sao Paulo w Brazylii,
- opracowanie dot. stanu Parana w Brazylii,
- opracowanie dot. analizy rynku indyjskiego pt. „Gateway to
India”,
- opracowanie dot. warunków importu produktów rolnospożywczych do Brazylii,
- aktualizacja „Analizy porównawczej rynków globalnych
w kontekście internacjonalizacji”.
5. Opracowano Strategię Promocji Gospodarczej Województwa
Wielkopolskiego na lata 2010-2020.
6. Stworzono elektroniczną bazę ofert inwestycyjnych
Województwa Wielkopolskiego (www.eboi.umww.pl)
7. Opracowano foldery inwestycyjne 13 wybranych terenów
z Województwa Wielkopolskiego.
8. Działania promocyjne zagraniczne - udział w targach i misjach
gospodarczych:
a) misja gospodarcza do Indii (17-25 stycznia 2010):
Maharasztra,
b) targi inwestycyjne MIPIM (16-10 marca 2010) Francja
(Cannes),
c) misja godpodarcza do Brazylii (21-28 marca 2010): Sao Paulo
i Goias,
d) misja gospodarcza do Indii (2-9 maja 2010): Maharasztra,
e) misja godpodarcza do Brazylii (9-16 maja 2010): Sao Paulo i
Parana,
f) misja gospodarcza do Kazachstanu (6-11 czerwca 2010):
miasta Astana i Szymkent,
g) misja gospodarcza do Brazylii (28 sierpnia -6 września 2010):
Sao Paulo, Goias i Parana,
h) targi Equipotel 2010 (10-17 Września 2010) Brazylia (Sao
Paulo),
i) targi inwestycyjne Expo Real 2010 (4-6 października 2010)
Niemcy (Monachium),
j) misja naukowa do Kazachstanu (17-21 października 2010):
miasta Astana, Ałmaty

Patrz Priorytet 1, zadanie 1.1

1.

Realizacja III edycji projektu, objęcie projektem 239 osób,
które zdobywały lub podwyższały kwalifikacje zawodowe,
w tym 110 osób w wieku poniżej 18 roku życia, które

1 398 606,00

85% środki
Planuje się realizację IV edycji projektu
EFS, 15%
„Szkolenie-Praktyka-Zatrudnienie-Rozwój”
krajowy wkład
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OHP

2.

3.

4.
Realizacja 8 projektów
regionalnych

1.
2.

1.4 Promocja
mobilności
i aktywnych postaw
na rynku pracy

WUP
w Poznaniu

podwyższały kwalifikacje bez szkoleń zawodowych,
natomiast 129 osób w wieku powyżej 18 roku życia
zdobywało kwalifikacje odbywając szkolenia zawodowe.
229 beneficjentów zakończyło projekt uzyskując odpowiednie
kwalifikacje, 10 osób przerwało szkolenia, rezygnując
z projektu.
W ramach projektu zorganizowano następujące szkolenia
zawodowe w zawodach: spawacz, kierowca kat. C,
magazynier z obsługą wózka widłowego i obsługą kas
fiskalnych, kosmetyczka, grafik komputerowy, księgowość
komputerowa + pracownik ds. kadrowo-płacowych,
bukieciarstwo – florystyka, pracownik biurowy
z elementami księgowości, dodatkowo grupa młodzieży
powyżej 18 roku życia odbyła zajęcia indywidualne
z zakresu doradztwa zawodowego.
59 osób powyżej 18 roku życia odbyło 2-tygodniowe praktyki
zawodowe
Liczba beneficjentów: 217 osób powyżej 16 roku życia, które
zdobywały lub podwyższały kwalifikacje zawodowe.
W ramach projektu zorganizowano następujące szkolenia
zawodowe w zawodach: kucharz małej gastronomii,
kosmetyczka, prawo jazdy kat T, C, magazynier, dodatkowo
odbyły się zajęcia z doradztwa zawodowego

publiczny

673 771,00

85% środki
EFS,
15% krajowy
wkład
publiczny

Aktywizacja zawodowa
bezrobotnych
Patrz priorytet 1, zadanie 1.2.
i poszukujących pracy
Doradztwo zawodowe Przeprowadzono konsultacje indywidualne ukierunkowane
z informacją zawodową na wspieranie aktywnych postaw na rynku pracy oraz 215 edycji
edukacyjnych spotkań grupowych rozwijających aktywne postawy
wobec zatrudnienia. Przykładowa tematyka zajęć: „Bilans
zawodowy”, „Wszystko co powinieneś wiedzieć o metodach
rekrutacji”, „Planowanie działań na rynku pracy”, „Metody
i techniki aktywnego poszukiwania pracy”, „Dogonić pracę”,
„Chcę, mogę, potrafię”, „Przełamywanie wewnętrznych barier”,
„Autoprezentacja–znajdź w sobie mocne strony”, „Szukasz pracy –
naucz się skutecznie wykorzystywać czas”, „Trening umiejętności
asertywnych”, warsztaty z wykorzystania komputera w trakcie
poszukiwania pracy, „Jak sobie radzić ze stresem”, „Zawód,
kariera, satysfakcja zawodowa”
Wyposażenie WUP
Wyposażono Urząd w informatory na temat warunków życia
w Poznaniu
i pracy w krajach UE, które zostaną przekazane klientom WUP
w informatory nt. pracy oraz PUP
w UE, oferty pracy
sezonowej dla
Zorganizowano 2 projekty rekrutacyjne dla pracodawców
studentów, organizacja zagranicznych:
giełd pracy
a) Hiszpania – Masia Ciscar (20.01.2010r.)
1 342,00
Wojewódzki
Stanowisko: Pracownik sezonowy do zbioru truskawek
Grant EURES
Liczba przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych: 70
Liczba osób zatrudnionych: 51

Planuje się realizację kolejnych projektów
regionalnych współfinansowanych ze środków
UE w ramach EFS z PO KL (6 z Priorytetu VII,
1 z Priorytetu VI, 1 z Priorytetu IX)

Kontynuowanie działań doradczych
rozwijających umiejętności w zakresie
aktywnego poszukiwania pracy

Kontynuowanie działań ze względu na
możliwość znalezienia sezonowego zatrudnienia
przez osoby pochodzące z obszarów rolniczych,
a także posiadające odpowiednie doświadczenie
w tego rodzaju zatrudnieniu. Ponadto
organizacja rekrutacji dla konkretnego
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Działanie 6.1 PO KL
Poprawa dostępu
do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności
zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 PO
KL Wsparcie osób
pozostających bez
zatrudnienia na
regionalnym rynku
pracy
Działanie 6.3 PO KL
Inicjatywy lokalne
na rzecz podnoszenia
poziomu aktywności

b) Niemcy (22.02.2010r.)
Stanowisko: Pracownik sezonowy w rolnictwie
Stanowisko: Pracownik w branży hotelarskiej i gastronomicznej
Liczba przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych: 71
Liczba osób zatrudnionych: Brak danych

-

-

pracodawcy daje większe szanse na znalezienie
zatrudnienia konkretnej grupie osób
poszukujących pracy

Realizacja międzynarodowego pośrednictwa pracy
Rezultaty:
Pozyskano: 281 ofert pracy (2 711 wakatów)
Liczba osób zatrudnionych: 55

-

-

Kontynuowanie działania ze względu
na możliwość znalezienia zatrudnienia poza
granicami Polski przez najbardziej mobilnych
pracowników

Pośrednictwo w przekazywaniu informacji i dokumentów
studentów uczelni wyższych oraz uczniów szkół
ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół ogólnokształcących)
zainteresowanych podjęciem pracy na terenie Niemiec
(we współpracy z Biurami Karier)
Rezultaty:
Liczba przekazanych dokumentów: 28

-

-

Działanie było realizowane ze względu na
wymóg uzyskiwania pozwolenia na pracę przez
studentów oraz uczniów szkół
ponadgimnazjalnych. W związku z otwarciem
rynku pracy w Niemczech w dniu 01.05.2011 r.
nie ma potrzeby pośredniczenia w
przekazywaniu dokumentów studentów oraz
uczniów, niezbędnych do uzyskania pozwolenia
na pracę

Międzynarodowe Dni Pracy 2010 dla pracodawców krajowych i
zagranicznych nie zostały zorganizowane ze względu na
opóźnienie w przyznaniu środków w ramach Wojewódzkiego
Grantu EURES na lata 2010/2011.
Działanie zostało przesunięte do realizacji na marzec 2011r.

-

-

Organizowanie kolejnych edycji targów
ze względu na promocję europejskiego rynku
pracy, a także na dotarcie z ofertą WUP do
szerokiego grona odbiorców. Doświadczenie
pokazuje, że należy dużą wagę przywiązać do
konsultacji indywidualnych oraz zajęć
warsztatowych

Organizacja cyklu warsztatów i konsultacji indywidualnych dla
osób powracających do kraju
Rezultaty:
Liczba spotkań warsztatowych i konsultacji indywidualnych: 21
Liczba uczestników: 23

-

-

Kontynuowanie działania ze względu na duże
zainteresowanie spotkaniami ze strony osób
powracających z pracy za granicą

Patrz Priorytet 1, Zadanie 1.1
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zawodowej na
obszarach wiejskich
Poddziałanie 8.1.2
PO KL Wsparcie
procesów
adaptacyjnych
i modernizacyjnych
w regionie
Opracowanie analiz
dotyczących rynku
pracy

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

WUP
w Poznaniu

Patrz Priorytet 1, Zadanie 1.3

1. Raport: Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy
i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2009 roku.
2. Raport: Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa
wielkopolskiego rocznik 2008/2009 na rynku pracy.
3. Raport: Sprawozdanie z wykonania Planu Działań na Rzecz
Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2009 rok.
4. Raport z realizacji Strategii Zatrudnienia dla Województwa
Wielkopolskiego na lata 2007-2013.
5. Biuletyn Informacyjny WUP.
6. Kapitał Ludzki w Wielkopolsce. Biuletyn Informacyjny
Komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki.
7. Raport: Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za
2009 rok i I półrocze 2010 roku.
8. Efektywność zatrudnieniowa w Wielkopolsce w 2009 roku.
9. Raport: Wielkopolski rynek pracy wczoraj i dziś, wydany
z okazji jubileuszu PSZ.
Raporty zostały przekazane do: MPiPS, SWW, Wojewody
Wielkopolskiego, samorządów powiatowych, WRZ, PRZ, organów
prowadzących placówki oświatowe, KO w Poznaniu, DEiN
UMWW, parlamentarzystów, instytucji rynku pracy, PUP, OHP,
ABK, GCI, wszelkich instytucji i osób zainteresowanych
problematyką rynku pracy.
Opracowania dostępne są na stronie: www.wup.poznan.pl, w
zakładce Działania rynku pracy/Opracowania i analizy.
10.Badanie ewaluacyjne „Ocena realizacji założonych celów
komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce w kontekście
aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz jej prognozy”.
11.Badanie ewaluacyjne „Wpływ dofinansowania z EFS w ramach
Priorytetu IX PO KL na rozwój oferty edukacyjnej szkół i
upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i
w gminach miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys.
mieszkańców w województwie wielkopolskim”.
12.Badanie ewaluacyjne „Wpływ środków EFS na skuteczność
działań podejmowanych w ramach systemu integracji
zawodowej osób wykluczonych społecznie w Wielkopolsce”.
Raporty z badań ewaluacyjnych dostępne są na stronie
www.efs.wup.poznan.pl, w zakładce Publikacje.
13.Projekt systemowy „Drogi wychodzenia z kryzysu i
rekomendowane scenariusze rozwoju Wielkopolski do 2020
roku”. Całkowita wartość badania w ramach przedmiotowego

286 514,96****

FP/EFS

Kontynuowanie przygotowywania stałych,
corocznych raportów dotyczących sytuacji
na rynku pracy w regionie, przeprowadzanie
badań oraz analiz w celu poszerzenia wiedzy
i świadomości na temat sytuacji na
wielkopolskim rynku pracy
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projektu wynosi 198 000,00 zł (kwota na lata 2010-2011):
a) I raport cząstkowy zatwierdzony w 2010 roku:
badania przedsiębiorców techniką CATI (na podstawie
pierwszego pomiaru),
badania przedsiębiorców i przedstawicieli władz
samorządowych techniką IDI (na podstawie pierwszego
pomiaru),
analizy danych zastanych - ogłoszeń prasowych i internetowych
w sprawie pracy w Wielkopolsce za ostatni kwartał 2009 roku.
14.Badanie „Bezrobocie absolwentów wybranych zasadniczych
szkół zawodowych w województwie wielkopolskim.
Uwarunkowania i możliwości poprawy sytuacji”. Wyniki
badania zostaną przedstawione na promującej je konferencji,
zaplanowanej na marzec 2011 roku, po której raport z badania
zostanie zamieszczony na stronie internetowej:
www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Aktywizacja zawodowa
bezrobotnych
i poszukujących pracy
Konferencja Publiczne
Służby Zatrudnienia III
RP - wczoraj i dziś.
20 lat w służbie
społeczności

W związku z zaplanowanym badaniem popytu
na wykwalifikowaną kadrę pracowniczą w
województwie wielkopolskim, zostało
przeprowadzone badanie pilotażowe
„Bezrobocie absolwentów wybranych
zasadniczych szkół zawodowych w
województwie wielkopolskim. Uwarunkowania i
możliwości poprawy sytuacji” wskazujące na
przyczyny generowania przez zasadnicze szkoły
zawodowe wysokiego odsetka bezrobotnych, a
także możliwości przeprowadzenia zmian
systemowych służących poprawie tej sytuacji i
dopasowania kształcenia do potrzeb
pracodawców. WORP nadal będzie
monitorowało sytuację społeczno-gospodarczą
w regionie, poprzez utworzenie "mapy
regionalnej" i 31 "map lokalnych" dla każdego z
powiatów województwa wielkopolskiego, które
zawierały będą m.in. informacje o bezrobociu,
szkolnictwie i jego dopasowaniu do potrzeb
pracodawców, kluczowych dla lokalnej
gospodarki branżach oraz planowanych
inwestycjach na danym lokalnym rynku pracy

Patrz Priorytet 1, zadanie 1.2.
Zorganizowano Konferencję z okazji jubileuszu 90 lat dekretu
o powstaniu polskich służb zatrudnienia oraz 20 lat publicznych
służb zatrudnienia III RP, która stanowiła podsumowanie pracy
PSZ w Wielkopolsce. Wzięli w niej udział: Posłowie na Sejm RP,
Członkowie WRZ w Poznaniu, Radni Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego, Starostowie Powiatów, Województwa
Wielkopolskiego, Dyrektorzy PUP Wielkopolski oraz Dyrektorzy
WUP w Polsce, Rektorzy wielkopolskich wyższych uczelni,
Dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu, Dyrektor I Oddziału
ZUS w Poznaniu, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, Zastępca
Dyrektora ROPS w Poznaniu, Wielkopolski Wojewódzki
Komendant OHP, przedstawiciele przedsiębiorców w osobach
Prezesów organizacji pracodawców, przedstawiciele regionalnych
mediów oraz wielu innych zaproszonych gości. W związku

10 000,00

FP/budżet
WUP

-
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Wymiana informacji,
szkolenia

z jubileuszem PSZ przygotowano raport pt. Wielkopolski rynek
pracy wczoraj i dziś, który był rozpowszechniany podczas
konferencji
Opracowano analizę poradnictwa zawodowego w urzędach pracy
w 2009r.
Zorganizowano: szkolenie I stopnia dla pracowników PUP
w zakresie posługiwania się językiem migowym, dwie edycje
szkoleń uprawniających liderów klubów pracy z PUP do
korzystania z nowego podręcznika „Szukam pracy”, szkolenie
z tematyki Indywidualnych Planów Działania (IPD), szkolenie
z zakresu poradnictwa zawodowego dla niepełnosprawnych
Zorganizowano 2 szkolenia dla pracowników PUP oraz Oddziałów
Zamiejscowych WUP w Poznaniu zajmujących się tematyką
EURES:
- 13 – 14.04.2010r. szkolenie pt. „Praca za granicą i utrudnienia
w zatrudnianiu obcokrajowców w Polsce – szanse i zagrożenia”
- 18.11.2010r. „Realizacja usług EURES na polskim i europejskim
rynku pracy”
Zorganizowano 2 szkolenia dla pracowników PUP oraz Oddziałów
Zamiejscowych WUP w Poznaniu z zakresu Koordynacji
Systemów Zabezpieczenia Społecznego:
- 11 – 12.05.2010r. szkolenie pt. „Zabezpieczenie społeczne
w części dotyczącej bezrobocia – nowe przepisy, dokumenty
i procedury”
- 20.10.2010r. szkolenie pt. „Zabezpieczenie społeczne w części
dotyczącej bezrobocia – dokumenty, procedury, wytyczne”

Współpraca z PUP,
GCI i ABK

115 880,00

20 020,46

FP

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

Wojewódzki Kontynuowanie organizacji szkoleń ze względu
Grant EURES na fakt, że umożliwiają wymianę informacji
dotyczących tematyki EURES oraz zacieśnienie
współpracy pomiędzy pracownikami WUP
w Poznaniu a pracownikami PUP z terenu
województwa wielkopolskiego
Kontynuowanie organizacji szkoleń ze względu
na fakt, że umożliwiają wymianę informacji
dotyczących tematyki Koordynacji Systemów
Zabezpieczenia Społecznego oraz zacieśnienie
współpracy pomiędzy pracownikami WUP
w Poznaniu a pracownikami PUP z terenu
województwa wielkopolskiego

9 487,86

FP

Uczestnictwo w charakterze prelegenta podczas szkolenia dla
przedstawicieli gmin zorganizowanego przez ROPS w Poznaniu
(17.09.2010r.) – przeprowadzenie prelekcji pt.: „Koordynacja
Systemów Zabezpieczenia Społecznego w zakresie świadczeń
z tytułu bezrobocia”
Uczestnictwo w targach pracy organizowanych przez PUP m.in.:
Gnieźnieńskie Powiatowe Targi Pracy (21.04.2010r.).
Rezultaty:
Liczba spotkań: 1
Liczba uczestników: ok. 200

-

-

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

-

-

Kontynuowanie współpracy, gdyż dzięki
uczestnictwu w tego typu imprezach pracownicy
WUP mają możliwość dotarcia z ofertami pracy
oraz informacjami do najbardziej mobilnych
osób

Uczestnictwo w targach pracy organizowanych przez GCI:
„IV Targi Edukacji i Pracy” w Mosinie (11.03.2010r.).
Rezultaty:
Liczba spotkań: 1
Liczba uczestników: ok. 200

-

-

Uczestnictwo w targach pracy organizowanych przez uczelnie
wyższe: AWF – VIII Targi Pracy AWF (18-19.11.2010r.).
Rezultaty:
Liczba spotkań: 1

-

-

Udział pracowników WUP w kolejnych
spotkaniach

25

Liczba uczestników: ok. 50
Uczestnictwo w charakterze prelegenta na konferencjach
organizowanych przez uczelnie wyższe m.in. Szkolenie „ABC
Pracy za granicą. O czym warto wiedzieć” zorganizowane przez
Biuro Karier UAM (01.03.2010r.), konferencja „Mobilność
kluczem do sukcesu” zorganizowana przez Uniwersytet
Ekonomiczny (16.12.2010r.).
Rezultaty:
Liczba spotkań: 2
Liczba uczestników: ok. 100

-

-

Przeprowadzenie zajęć dla studentów Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza o specjalności doradztwo zawodowe i personalne
umożliwiające poznanie funkcjonowania WUP w Poznań
(22-23.04.2010r.).
Rezultaty:
Liczba uczestników: 53
Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w 2010 r.:
1 147
(suma ilości osób, które rozpoczęły udział oraz wydatkowanych
środków w Poddziałaniach korespondujących z Zadaniem 1.5:
6.1.1 i 6.1.2)

-

-

Kontynuowanie działań w związku
ze zgłaszaną przez prowadzących zajęcia dla
studentów UAM o specjalności: doradztwo
zawodowe i personalne potrzebą
przeprowadzenia zajęć hospitacyjnych oraz
zainteresowaniem studentów
Planuje się podpisywanie kolejnych umów
z Beneficjentami, a także monitoring, kontrolę
i rozliczanie projektów

Działanie 6.1 PO KL
17 872 091,54
EFS/BP/JST
Poprawa dostępu
/FP
do zatrudnienia oraz
wspieranie aktywności
zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 PO
KL Wsparcie osób
pozostających bez
Patrz Priorytet 1, Zadanie 1.1
zatrudnienia na
regionalnym rynku
pracy
Podziałanie 6.1.2 PO
Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w 2010 r.: 293
5 605 616,24
EFS/BP/JST Planuje się podpisywanie kolejnych umów
KL Wsparcie
/FP
z Beneficjentami, a także monitoring, kontrolę
powiatowych
i rozliczanie projektów
i wojewódzkich
urzędów pracy
w realizacji zadań na
rzecz aktywizacji
zawodowej osób
bezrobotnych
w regionie
Priorytet 2. Równy dostęp do zatrudnienia oraz promocja integracji społecznej
Suma wydanych środków (w zł): 144 192 973,43
Aktywizacja zawodowa
2.1 Aktywizacja
bezrobotnych
Patrz priorytet 1, zadanie 1.2.
zawodowa osób
i poszukujących pracy
zagrożonych
Monitoring sytuacji
Monitorowano tendencje zmian wśród bezrobotnych
Prowadzenie monitoringu w kolejnym roku
dyskryminacją na
osób
niepełnosprawnych pod względem liczby, wieku, wykształcenia,
w celu uzyskania informacji o sytuacji tej grupy
rynku pracy
niepełnosprawnych
stażu pracy oraz czasu pozostawania bez pracy
osób oraz podjęcie stosownych działań, aby
pomóc tym osobom na rynku pracy
Doradztwo zawodowe Przeprowadzono konsultacje indywidualne oraz realizowano
Kontynuowanie działań doradczych
z informacją zawodową warsztaty ukierunkowane na problematykę osób pozostających
skierowanych do grup mających szczególne
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WUP
w Poznaniu

ROPS
w Poznaniu

Działanie 7.1 PO KL
Rozwój
i upowszechnienie
aktywnej integracji
Poddziałanie 7.1.1 PO
KL Rozwój
i upowszechnianie
aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy
społecznej
7.1.2 PO KL Rozwój
i upowszechnianie
aktywnej integracji
przez powiatowe centra
pomocy rodzinie
Działanie 7.2 PO KL
Przeciwdziałanie
wykluczeniu
i wzmocnienie sektora
ekonomii społecznej
7.2.1 PO KL
Aktywizacja zawodowa
i społeczna osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
Dofinansowanie
kosztów tworzenia
zakładów aktywności
zawodowej,
dofinansowanie
wynagrodzenia osób
niepełnosprawnych
i pracowników
zatrudnionych w ZAZ

Wielkopolski Renty strukturalne
Oddział
PROW
Regionalny

w trudnej sytuacji na rynku pracy. Przykładowe tematy: „Komputer
pomocny w poszukiwaniu pracy”, „Chcę, mogę, potrafię”,
„Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy”, „Autoprezentacjaznajdź w sobie mocne strony”, „Powrót na rynek pracy”,
„Przełamywanie wewnętrznych barier”, „Jak zwiększyć swoje
szanse na rynku pracy”, „Trening umiejętności asertywnych”.
Kontynuowano współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Klubem
Integracji Społecznej. Uczestniczono w pracach Terenowej Rady
do Spraw Readaptacji Osób Skazanych
Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w 2010 r.: 5 156

trudności na rynku pracy

39 706 890,66

EFS/FP/
PFRON/JST/
BP

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

Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w 2010 r.: 3 701

27 203 255,32

BP/EFS/JST/
PFRON

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

Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w 2010 r.: 1 455

12 503 635,34

BP/EFS/JST/
PFRON

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

Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w 2010 r.: 2 869
(ilość osób, które rozpoczęły udział oraz wartość wydatkowanych
środków w Poddziałaniu korespondującym z Zadaniem 2.1: 7.2.1)

21 611 789,14

EFS/BP

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

Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w 2010 r.: 2 869

21 611 789,14

EFS/BP

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

Dofinansowanie kosztów tworzenia ZAZ:
utworzenie miejsc pracy dla 95 osób niepełnosprawnych,
poszerzenie świadomości społecznej o potrzebie tworzenia
nowych form aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych,
tworzenie lokalnej infrastruktury na rzecz osób
niepełnosprawnych
Dofinansowanie działalności obsługowo-rehabilitacyjnej ZAZ.
Zapewnienie działalności funkcjonujących w Wielkopolsce ZAZ
Dofinansowanie działalności obsługowo-rehabilitacyjnej ZAZ.
Zapewnienie działalności funkcjonujących w Wielkopolsce ZAZ
Przeprowadzono trzeci nabór wniosków w ramach działania Renty
Strukturalne PROW 2007-2013. Wnioski były przyjmowane w
terminie od 1 do 10 września 2010r.

1 067 969,00

Środki
PFRON
będące
w dyspozycji
SWW

5 417 271,00
592 642,00

Środki
PFRON
Środki SWW

Koperta finansowa
przydzielona dla
województwa

EFFROW
75%
Środki

Dofinansowanie kosztów działania utworzonych
ZAZ

Wydawanie decyzji o przyznaniu renty
strukturalnej dla rolników, którzy dostarczą
dokumenty potwierdzające fakt przekazania
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ARiMR

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW
2.2 Wspieranie
aktywnej integracji
osób zagrożonych
wykluczeniem
społecznym

Działanie 5.4 WRPO
Wzmocnienie pozostałej
infrastruktury
społecznej

Łączna liczba złożonych wniosków w ramach działania
w województwie wielkopolskim w 2010r. wyniosła 1 327 szt. na
łączną wnioskowaną kwotę miesięcznie 1 576 690 zł.
Pozytywną kontrolę administracyjną przeszło 1 262 wniosków.
Postanowienia w sprawie spełnienia warunków do przyznania renty
strukturalnej (w ramach przydzielonej koperty finansowej)
otrzymało 596 rolników, którzy znaleźli się na liście rankingowej
W ramach Działania 5.4 podpisano 14 umów z Beneficjentami

wielkopolskiego
wynosi
40 840 494 zł
(co stanowi
10 431 000€)

krajowe
25%

21 507 386,14

EFRR

Aktywizacja zawodowa
bezrobotnych
Patrz priorytet 1, zadanie 1.2.
i poszukujących pracy
Doradztwo zawodowe Przeprowadzono szkolenia dla liderów Klubów Pracy z PUP
nadającego uprawnienia w zakresie korzystania z nowego
podręcznika „Szukam pracy”, opracowanie analizy działalności
klubów pracy na terenie Wielkopolski za rok 2009
WUP
Poddziałanie 7.1.1 PO
w Poznaniu KL Rozwój
i upowszechnianie
aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy
społecznej
Patrz Priorytet 2, Zadanie 2.1
7.1.2 PO KL Rozwój
i upowszechnianie
aktywnej integracji
przez powiatowe centra
pomocy rodzinie
Departament Działanie 5.4 WRPO
Wdrażania Wzmocnienie pozostałej
infrastruktury
Programu
Patrz Priorytet 2, zadanie 2.1
Regionalnego społecznej
UMWW
Program Komputer dla W 2010 r. program nie został uruchomiony
Homera 2003
Program Ośrodki
Liczba udzielonych informacji lub porad:
150 639,39
Środki
Wielkopolski
Informacji dla Osób
- bezpośrednio – 9 381,
PFRON
Oddział
Niepełnosprawnych
- telefonicznie – 2 027,
PFRON
- listownie – 753,
- przez Internet – 18.
Liczba przekazanych materiałów informacyjnych – 729
Kształtowanie wśród
237 246,23
budżet OHP
− objęcie programem 3 421 osób – uczestników OHP
Wielkopolska młodzieży ze
w Wielkopolsce,
Wojewódzka środowisk zagrożonych − w roku 2010 odbył się trzydniowy obóz szkoleniowy dla
marginalizacją postaw
Komenda
liderów samopomocy rówieśniczej. Wzięło w nim udział
aktywnych
OHP
12 uczestników z WWK OHP. Obóz zorganizowano
w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia i Wychowania

gospodarstwa oraz zaprzestania prowadzenia
działalności rolniczej (termin wydania decyzji 30
dni od daty dostarczenia wymaganych
dokumentów)

Wypłacanie środków zgodnie z ich
przeznaczeniem, będzie kontynuowane
w 2011 roku

Prowadzenie monitoringu działalności Klubów
Pracy w regionie, wspieranie merytoryczne
kadry

Nie planuje się kontynuowania programu
Nie planuje się kontynuowania Programu

Kontynuacja działań opiekuńczowychowawczych w jednostkach
organizacyjnych, funkcjonowanie Klubu
Aktywnych i Klubu Absolwentów, organizacja
regionalnych spotkań młodzieży, promowanie
inicjatyw samorządowych poprzez konkursy,
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Współdziałanie
z Wojewódzką Radą
Zatrudnienia
w Poznaniu

2.3 Wspieranie
wysokiej jakości
usług społecznych

WUP
w Poznaniu

OHP Rów – Trzcińsko,
− zorganizowano konkurs pod nazwą „Aktywność dobry wybór”,
włączyło się 101 uczestników z 12 jednostek organizacyjnych.
Konkurs polegał na opracowaniu projektu Inicjatywy
samorządowej, 4 jednostki zostały nagrodzone na szczeblu
wojewódzkim,
− organizacja konkursu „Sprawny w zawodzie, bezpieczny
w pracy” w zawodach: fryzjer – 13 uczestników, stolarz –
38 uczestników, kucharz małej gastronomii –112 uczestników,
murarz – 38 uczestników, razem 201 osób z 17 jednostek
organizacyjnych,
− zorganizowano konkurs z wiedzy o BHP i prawie pracy dla
wszystkich uczestników z 20 jednostek,
− liczba absolwentów: 1 210,
− zaangażowanie się absolwentów w działania pro-społeczne
inicjowane przez OHP: honorowe krwiodawstwo, wolontariat –
np. w Środowiskowym Domu Społecznym w Głebockiem,
Klubie Seniora, Fundacji „Centaurus” - Schronisku Miejskim
dla Zwierząt we Wrześni,
− 2 uczestników z Wielkopolski wzięli udział w 10-dniowym
obozie z plenerem malarskim i rzeźbiarskim w Dobieszkowie
W 2010 r. WRZ odbyła 3 posiedzenia.
W ramach prac Rady podjęto 2 uchwały:
1. Uchwała nr 1/2010 WRZ z dn. 17 lutego 2010r. w sprawie
opinii dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół Medycznych
w Koninie, ul. Przemysłowa 4, kierunku kształcenia higienistka
stomatologiczna.
2. Uchwała nr 2/2010 WRZ z dn. 17 lutego 2010r. w sprawie
opinii dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance, ul. Kościuszkowców
2A, kierunku kształcenia technik organizacji usług hotelowych.

postawy aktywne, prospołeczne
i ukierunkowanie na zainteresowanie własnym
rozwojem zawodowym

1 244,30

Budżet WUP

Podejmowanie uchwał, opiniowanie
i przyjmowanie raportów oraz dokumentów,
według potrzeb rynku pracy

Rada podjęła jedno stanowisko:
1. Stanowisko WRZ z dnia 30 września 2010r. w sprawie
zapewnienia środków na zatrudnienie doradców zawodowych
w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Rada zaopiniowała i przyjęła:
1. Sprawozdanie z wykonania Planu Działań na Rzecz
Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2009.
2. Raport Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy
i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2009 roku.
3. Raport Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa
wielkopolskiego rocznik 2008/2009 na rynku pracy.
4. Raport z realizacji Strategii Zatrudnienia dla Województwa
Wielkopolskiego na lata 2007-2013
Rada omówiła informacje dot. wielkopolskiego rynku pracy:
1. Raport z badania Charakterystyka przemysłu motoryzacyjnego
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Uczestnictwo
pracowników WUP
w pracach Zespołu
Konsultacyjno –
Opiniującego
w sprawie współpracy
SWW z organizacjami
pozarządowymi

Wydział
Polityki
Społecznej
WUW

Organizowanie
i finansowanie szkoleń
pracowników PUP.
Wydawanie licencji
zawodowych
pośredników pracy
i licencji zawodowych
doradców zawodowych
I i II stopnia dla osób
zatrudnionych
w PSZ.
Wydawanie zezwoleń
na pracę cudzoziemców
na terytorium RP

w Wielkopolsce i strategia jego rozwoju.
2. Informacje dotyczące stanu prac nad wnioskiem w ramach EFG
dla firm:
SEWS Polska Zakład Produkcyjny w Rawiczu i w Lesznie oraz
Leoni Autokabel Polska S.A.,
H. Cegielski Poznań S.A. oraz firm stanowiących jego łańcuch
dostaw: Sulzer Chemtech Polska Sp. z o.o.,
H. Cegielski – Logocentrum Sp. z o.o., H. Cegielski –
Remocentrum Sp. z o.o. i ARWIMONT Spółdzielnia Pracy.
3. Stan realizacji komponentu regionalnego PO KL
4. Kwoty przydzielone samorządom powiatowym w oparciu
o kryteria podziału środków FP na finansowanie programów na
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej oraz finansowanie innych
fakultatywnych zadań, przyjęte przez Sejmik Województwa
Wielkopolskiego.
5. Wielkopolska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy
2010-2012.
6. WORP.
7. Informacja dotycząca realizacji rządowych programów
aktywizacji zawodowej na terenie województwa
wielkopolskiego w 2010 roku.
8. Projekt „Zielona Linia, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne”
1. Udział pracowników WUP w Poznaniu w spotkaniach Zespołu
oraz uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu w Rokosowie
zorganizowanym przez UMWW dla członków Zespołu
z zakresu znowelizowanej ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
2. W związku z nowelizacją z dnia 12 marca 2010r. ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie WUP
w Poznaniu przystąpił do opracowania procedury konkursowej
w celu przeprowadzenia w 2011 roku otwartego konkursu ofert

„Prawo pracy dla pracowników urzędów pracy” –
25 uczestników,
„Zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym lub
składnicy akt Urzędu Pracy” – 10 uczestników,
„Tworzenie i aktualizacja rzeczowego wykazu akt i instrukcji
kancelaryjnej” – 15 uczestników,
„Dyscyplina finansów publicznych” – 15 uczestników,
Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy
realizacji usług szkoleniowych” – 35,
„Ochrona danych osobowych i wynikające z tego obowiązki
i zagrożenia w urzędzie pracy” – 20 uczestników,
„Spłata kredytów mieszkaniowych osób bezrobotnych –
przepisy, dokumentacja oraz realizacja” – 19 uczestników,
„Ewidencja księgowa, budżet zadaniowy i rozliczanie

-

-

76 395,00

FP

1. 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.
2. Przeprowadzenie w 2011 roku otwartego
konkursu ofert o charakterze pilotażowym
Zwiększanie oferty szkoleń i dostosowywanie
tematyki do sygnalizowanych zapotrzebowań
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projektów współfinansowanych w ramach PO KL 2007-2013”33 uczestników,
„Problemy wynikające z praktycznego stosowania ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w świetle
orzecznictwa sadów administracyjnych – 14 uczestników,
„Zasady prowadzenia spraw kadrowych w samorządach
po zmianach w 2010r.” – 14 uczestników,
„Zmiana, uchylenie lub stwierdzenie nieważności oraz
wygaśnięcie ostatecznych decyzji administracyjnych” –
27 uczestników,
„Stosowanie KPA przez organy administracji w świetle
orzecznictwa sądów powszechnych” – 11 uczestników,
„Kontrola Funduszu Pracy” – 10 uczestników,
wydano 75 licencji zawodowych dla pośredników pracy,
wydano 51 licencji zawodowych dla doradców zawodowych,
wydano łącznie 1 688 zezwoleń na pracę cudzoziemców
na terytorium RP
Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW
2.4 Wzmocnienie
i rozwój instytucji
pomocy i integracji
społecznej

WUP
w Poznaniu

ROPS
w Poznaniu

Działanie 5.4 WRPO
Wzmocnienie pozostałej
infrastruktury
społecznej

Patrz Priorytet 2, zadanie 2.1

Działanie 7.2 PO KL
Przeciwdziałanie
wykluczeniu
i wzmocnienie sektora
ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.1 PO
KL Aktywizacja
zawodowa
i społeczna osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym
7.2.2 PO KL Wsparcie
ekonomii społecznej

Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w 2010 r.: 5191

Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w 2010 r.: 2 322

Projekt systemowy
Podnoszenie
kwalifikacji kadr
pomocy i integracji
społecznej
w Wielkopolsce
realizowany w ramach
Poddziałania 7.1.3
PO KL

Przeprowadzono szkolenia w zakresie następującej tematyki:
przemoc w rodzinie - praca ze sprawcą i ofiarą przemocy,
rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych,
praca z rodziną dysfunkcyjną,
usamodzielnianie wychowanków w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych,
asystent rodzinny,
super wizja w pracy socjalnej,
kontrakt socjalny i tworzenie indywidualnych programów,
aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
socjoterapia dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie,

EFS/BP

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

9 167 541,91

EFS/BP

3 815 464,66

EFS

Planuje się podpisywanie kolejnych umów
z Beneficjentami, a także monitoring, kontrolę
i rozliczanie projektów
1. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie
następujących modułów:
a) zarządzanie projektami,
b) metody pracy socjalnej,
c) prawo i administracja,
d) zarządzanie zasobami ludzkimi,
e) specjalistyczne metody wsparcia osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Doradztwo dla kadr instytucji pomocy
i integracji społecznej dotyczące realizacji
działań w zakresie aktywnej integracji.
3. Organizowanie akcji i kampanii promocyjno-

30 779 331,05

Patrz Priorytet 2, Zadanie 2.1
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streetworker jako nowa forma pracy socjalnej,
program aktywności lokalnej,
tworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych,
trening interpersonalny dla pracowników socjalnych,
stosowanie procedur administracyjnych w pomocy społecznej
(KPA),
zarządzanie zasobami ludzkimi,
zarządzanie instytucją realizującą projekt systemowy, w tym
realizowany w partnerstwie,
prawo zamówień publicznych
Podwyższanie jakości pracy pracowników jednostek pomocy
społecznej poprzez podnoszenie wiedzy i umiejętności.
Szkoleniami objęto ponad 2 000 osób w ramach 3 100 miejsc
szkoleniowych

informacyjnych z zakresu stosowania
aktywnych form przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu.
4. Prowadzenie i upowszechnianie badań
z zakresu polityki społecznej.
5. Promocja i upowszechnianie ekonomii
społecznej oraz rozwój instytucji sektora
ekonomii społecznej.
Kwota: 5 300 000,00 zł
Cel: Podwyższenie jakości pracy pracowników
instytucji pomocy i integracji społecznej poprzez
podwyższenie poziomu wiedzy i umiejętności
oraz rozwój współpracy i dialogu na rzecz
rozwiązania problemów społecznych

Departament Działanie 5.4 WRPO
Wdrażania Wzmocnienie pozostałej
Programu
infrastruktury
Patrz Priorytet 2, zadanie 2.1
Regionalnego społecznej
UMWW
Priorytet 3. Rozwój przedsiębiorstw, przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie
Suma wydanych środków (w zł): 46 249 842,17
Doradztwo zawodowe Przeprowadzono konsultacje indywidualne oraz zrealizowano
Kontynuowanie doradztwa zawodowego
3.1 Doskonalenie
zajęcia
poświecone
ocenie
własnych
predyspozycji
i
rozwijaniu
ukierunkowanego na określanie kompetencji
kadr przedsiębiorstw
kompetencji ułatwiających funkcjonowanie w środowisku pracy:
sprzyjających efektywnemu funkcjonowaniu
„Poznaj swoją kreatywność”, „Skuteczna komunikacja w życiu
w środowisku pracy
i pracy”, „Pracuję w zespole – osiągam lepsze efekty”,
„Zarządzanie czasem”, „Trening zachowań asertywnych”,
„Jak radzić sobie ze stresem”, „Zawód, kariera, satysfakcja
zawodowa”. Diagnostykę kompetencji i predyspozycji
zawodowych oparto na badaniach testowych
Działanie 8.1 PO KL
Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w 2010 r.:
47 958 734,18
EFS/BP
Planuje się podpisywanie kolejnych umów
Rozwój pracowników
11 670
z Beneficjentami, a także monitoring, kontrolę
i przedsiębiorstw
i rozliczanie projektów
w regionie
WUP
Poddziałanie 8.1.1 PO Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w 2010 r.: 8 865
33 590 204,08
EFS/BP
Planuje się podpisywanie kolejnych umów
w Poznaniu KL Wspieranie rozwoju
z Beneficjentami, a także monitoring, kontrolę
kwalifikacji
i rozliczanie projektów
zawodowych
i doradztwo dla
przedsiębiorstw
Poddziałanie 8.1.2 PO
KL Wsparcie procesów
adaptacyjnych
Patrz Priorytet 1, Zadanie 1.3
i modernizacyjnych
w regionie
Poddziałanie 8.1.3 PO W 2010 r. żadna osoba nie rozpoczęła udziału w projektach
533 982,25
EFS/BP
Planuje się podpisywanie kolejnych umów
KL Wzmacnianie
Liczba podpisanych umów w 2010 r.: 2
z Beneficjentami, a także monitoring, kontrolę
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3.2 Doradztwo dla
małych, średnich i
restrukturyzowanych
przedsiębiorstw

WUP
w Poznaniu

lokalnego partnerstwa
na rzecz adaptacyjności
Inicjowanie i realizacja
przedsięwzięć
mających na celu
rozwiązanie lub
łagodzenie problemów
związanych
z planowanymi
zwolnieniami
grupowymi
pracowników
z przyczyn dotyczących
zakładu pracy, w tym
realizacja programów
wsparcia dla tych
przedsiębiorstw
Ocena formalna
i merytoryczna
wniosków
przedsiębiorców
w przejściowych
trudnościach
finansowych
Europejski Fundusz
Dostosowania
do Globalizacji

i rozliczanie projektów
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. Monitorowano zadania realizowane przez
PUP na rzecz przedsiębiorstw planujących zwolnienia grupowe.
Podjęto współpracę z 3 pracodawcami w zakresie wsparcia
zwalnianych pracowników

-

-

Kontynuowanie udzielania pomocy
przedsiębiorstwom oraz osobom zwalnianym
w wyniku restrukturyzacji, poprzez
podejmowanie działań informacyjnych
i współpracę oraz realizowanie programów
outplacementu

Dokonano oceny formalnej oraz merytorycznej 10 wniosków.
Wydano 10 zaświadczeń uznających, że przedsiębiorca znajduje się
w przejściowych trudnościach finansowych zgodnie z art.3 ust.1
ustawy z dnia 1 lipca 2009r. o łagodzeniu skutków kryzysu
ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, co powinno
przyczynić się do złagodzenia negatywnych skutków kryzysu
ekonomicznego
Przygotowano we współpracy z PUP w Lesznie, Ostrzeszowie,
Rawiczu i Poznaniu pierwsze w Polsce wnioski o wkład finansowy
ze środków EFG dla zwalnianych pracowników z firm:
1. SEWS Polska oraz Leoni Autokabel Polska S.A.:
a) w ramach projektu zaplanowano na lata 2009-2011 aktywizację
590 osób, na łączną kwotę 3 853 873,10 zł,
b) w latach 2009-2010 zaktywizowano 290 osób, na co wydano
1 362 353,80 zł.
2. H. Cegielski Poznań SA oraz ich kooperantów, tj. Sulzer
Chemtech Polska Sp. z o.o., H. Cegielski – Logocentrum Sp.
z o.o., H. Cegielski – Remocentrum Sp. z o.o. i Arwimont
Spółdzielnia Pracy:
a) w ramach projektu zaplanowano na lata 2009-2011 aktywizację
189 osób, na łączną kwotę 654 865,50 zł,
b) w latach 2009-2010 zaktywizowano łącznie 99 osób, na co
wydano 437 258,83 zł.
WUP w Poznaniu podpisał umowy w sprawie realizacji działań
w ramach wniosku o wkład finansowy ze środków EFG z 4 PUP
zaangażowanymi w ich realizację

-

FP/FGŚP

Zapisy ustawy antykryzysowej obowiązują do
końca 2011 roku

1 362 353,80
(kwota na działania
aktywizacyjne w
ramach 1 projektu)
437 258,83
(kwota na działania
aktywizacyjne w
ramach 2 projektu)
8 227,20
(koszt pomocy
technicznej
poniesiony przez
PUP w Lesznie)
*****

FP

Poddziałanie 8.1.2 PO
KL Wsparcie procesów
adaptacyjnych
i modernizacyjnych
w regionie
Departament Działanie 1.1 WRPO
Wspierano specjalistyczne projekty doradcze z zakresu:

Działania na rzecz pracowników, którzy stracili
pracę wskutek zmian zachodzących w światowej
strukturze handlu będą realizowane przez PUP
w Lesznie, Ostrzeszowie, Rawiczu i Poznaniu,
zgodnie z podpisanymi porozumieniami
i umowami, do 31grudnia 2011 roku

Patrz Priorytet 1, Zadanie 1.3

155 500,00

EFRR

Wypłacanie środków z tej kwoty zgodnie z ich
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Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW

Rozwój
mikroprzedsiębiorstw
Schemat II:
Specjalistyczne projekty
doradcze

Działanie 8.2 PO KL
Transfer wiedzy

3.3 Transfer wiedzy
WUP
w Poznaniu

Departament
Gospodarki
UMWW

Poddziałanie 8.2.1 PO
KL Wsparcie dla
współpracy sfery nauki
i przedsiębiorstw
Poddziałanie 8.2.2 PO
KL Regionalne
Strategie Innowacji,
Projekt: Regionalne
sieci innowacji i
promocja innowacji w
regionie

jakości,
wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych
w przedsiębiorstwie,
wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki
zagraniczne,
pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności
gospodarczej,
projektowania, wdrażana i doskonalenia nowego produktu lub
usługi, lub opracowania planów marketingowych,
opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium innych krajów UE.
W ramach Działania 1.1 II schemat podpisano 5 umów
z Beneficjentami
Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w 2010 r.: 1 244
(ilość osób, które rozpoczęły udział oraz wartość wydatkowanych
środków w Poddziałaniu korespondującym z Zadaniem 3.3: 8.2.1)
Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w 2010 r.: 1 244

Projekt systemowy „Regionalne sieci innowacji i promocja
innowacji w regionie” jest projektem o charakterze promocyjnym i
naukowo-badawczym.
Projekt polegał na wykonaniu 6 zadań, w ramach których
zrealizowano następujące rezultaty:

przeznaczeniem, będzie kontynuowane
w 2011 roku

5 763 268,32

EFS/BP

5 763 268,32

EFS/BP

4 059 429,25

85% UE,
7,5% BP,
7,5% Budżet
WW

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

ZADANIE 1 Promocja kultury innowacji
Zorganizowano Światowe Dni Innowacji (ŚDI) - konferencje
oraz szereg imprez towarzyszących (m.in. wystawa
Wielkopolski Dom 2020) dotyczących innowacji i tematów
pokrewnych skierowanych do przedsiębiorstw, instytucji
otoczenia biznesu, uczelni wyższych, jednostek samorządu
terytorialnego (5 konferencji w Poznaniu).
Dodatkowo, w ramach kampanii promocyjnej ŚDI stworzono
film i publikację promującą wydarzenie, wydrukowano
4 artykuły oraz wyemitowano w telewizji regionalnej cykl
12 felietonów dotyczących promocji kultury innowacji,
czyli wskazania nowych, kreatywnych kierunków działania
skierowanych na rozwój pozytywnego wizerunku Wielkopolski.
Zorganizowano 4. edycję konkursu „i-Wielkopolska –
Innowacyjni dla Wielkopolski”, mającego na celu wsparcie
rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz wzmocnienie
konkurencyjności i elastyczności wielkopolskiego rynku pracy.
Zorganizowano 2. edycję konkursu „Kuźnia talentów”,
mającego na celu promocję najbardziej innowacyjnych
i twórczych autorów prac dyplomowych

W ramach ZADANIA 1 (Promocja kultury
innowacji):
W 2011 roku planowane jest wdrożenie
programu rozwoju i promocji kultury
innowacji w Wielkopolsce na rok 2011
obejmujące m.in. kontynuację wszystkich
działań podjętych w zakresie organizacji
konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa
Wielkopolskiego „i-Wielkopolska –
Innowacyjni dla Wielkopolski, konkursu
„Kuźnia talentów”, Światowych Dni
Innowacji (ze szczególnym uwzględnieniem
promocji innowacji w designie, np. poprzez
organizację wystawy), organizację III Forum
Samorządowo-Bankowego oraz prowadzenie
dalszych działań promocyjnych w mediach

ZADANIE 2 Społeczeństwo informacyjne

W ramach ZADANIA 2 (Rozwój sieci
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Zorganizowano 2 konferencje dot. tematyki społeczeństwa
informacyjnego mających na celu podniesienie świadomości
społeczeństwa Wielkopolski na temat działań w zakresie
e-gospodarki i e-administracji na poziomie lokalnym
i krajowym. Odbiorcami działań były samorządy, jednostki
otoczenia biznesu, jednostki naukowe oraz przedsiębiorcy.
Zorganizowano 5 seminariów w subregionach Wielkopolski,
mających na celu poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu
e-gospodarka

współpracy):
W 2011 roku planowane jest wdrożenie
programu rozwoju klasteringu na lata
2011 -2013. Program będzie się opierać
na 3 filarach: działaniach monitorujących
i diagnozujących (m.in. zdobywanie wiedzy
nt. bieżącego stanu gospodarczego
i klastrów); działaniach promocyjnych
(m.in. spotkaniach inicjujących i
pogłębiających współpracę potencjalnych
środowisk, konferencjach promujących
klastering); bezpośrednich działaniach
zwiększających konkurencyjność wybranych
klastrów (m.in. seminariów transfery wiedzy
i technologii, spotkaniach mentorskich,
przeprowadzaniu ekspertyz, badań, analiz
w danych obszarach zainteresowań)

ZADANIE 3 Instrumenty finansowe
Wykonano opracowanie dot. modelu funkcjonowania
i finansowania funduszu inwestycyjnego typu private equity.
Zorganizowano II Forum Samorządowo-Bankowe „Współpraca
samorządów i bankowców warunkiem koniecznym w
kreowaniu przewagi konkurencyjnej regionu.
Zorganizowano 5 seminariów w subregionach Wielkopolski na
temat instrumentów finansowych wspierających innowacyjność
przedsiębiorstw

W ramach ZADANIA 3 (Rozwój sektora
design):
W 2011 roku planowane jest wdrożenie
programu rozwoju sektorów kreatywnych
w Wielkopolsce na rok 2011 obejmujące
m.in. kontynuację działań podjętych w 2010 r.
(konkurs dla kreatywnych środowisk
naukowo-badawczych, projektowych
i biznesowych; konferencja mająca na celu
promocję innowacyjnych rozwiązań
związanych z rozwojem sektora design
w regionie w odniesieniu do działań
związanych z ww. tematyką a realizowaną
przez SWW; warsztaty tematyczne, które
będą prowadzone przez światowe autorytety
z dziedziny designu, celem wypracowania
nowoczesnych standardów działania opartych
na wiedzy, innowacjach i zrównoważonym
rozwoju; 4 publikacje promujące design;
współorganizacja inicjatywy arena Design
2011; organizacja 2 spotkań dla Zespołu ds.
koordynacji prac związanych z rozwojem
sektora design w Województwie
Wielkopolskim w celu upowszechniania idei
stworzenia i rozwoju platformy współpracy
pomiędzy środowiskiem przedsiębiorców,
projektantów oraz przedstawicieli instytucji
badawczo-rozwojowych

ZADANIE 4 Rozwój sieci współpracy
Zorganizowano 5 seminariów promujących dobre praktyki

W ramach ZADANIA 4 (Zarządzanie):
Planowana jest kontynuacja realizacji działań
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transferu wiedzy i technologii.
Zorganizowano 3 spotkania inicjujące i pogłębiające współpracę
w środowiskach o dużym potencjale współpracy.
Zorganizowano 5 spotkań mentorskich m.in. dla koordynatorów
inicjatyw klastrowych z przedstawicielami światowych inicjatyw
klastrowych.
Zorganizowano konferencję promującą klastering i transfer
technologii „Europejskie Konsorcja 2011/2012 – rozwój
klasteringu w Wielkopolsce”.
Przeprowadzono analizę kompetencji i potencjału współpracy
wielkopolskich przedsiębiorstw branży spożywczej.
Wydano publikację promującą wielkopolskie inicjatywy
klastrowe (zawierającej m.in. mapę kompetencji przebadanych
wielkopolskich inicjatyw klastrowych)
ZADANIE 5 Rozwój sektora design
Stworzono oraz wdrożono koncepcję programu rozwoju sektora
designu polegającą na: zorganizowaniu 3 warsztatów z zakresu
praktycznych aspektów wykorzystania designu do rozwoju
i wzmacniania regionalnej gospodarki (Service Design, Design
for All, warsztaty CoCreation); wydano 3 numery pisma
„re design” poświęconego problematyce designu jako kluczowej
branży wpływającej na podnoszenie konkurencyjności oraz
innowacyjności gospodarki regionu; zorganizowano konferencję
i jeden dwudniowy warsztat „Food-design” stanowiące
platformę do rozwijania potencjału regionalnej gospodarki
w sektorze rolno-spożywczym, przetwórczym i branżach
powiązanych; zorganizowano konkurs poprzedzony
trzydniowym warsztatem.
Zorganizowano we współpracy MTP inicjatywy arena Design
2010 stanowiącą platformę spotkań świata designu
i międzynarodowego biznesu, promującą wzornictwo jako
element integralnie związany z biznesem.
Zorganizowano 3 spotkania Zespołu ds. koordynacji prac
związanych z rozwojem sektora design w Województwie
Wielkopolskim.
Zorganizowano konkurs na opracowanie koncepcji
wykorzystania istniejących, zabytkowych budynków
poprzemysłowych ReVita Wielkopolsko.
Stworzono szczegółowy plan działań dla sektorów kreatywnych
(ze szczególnym uwzględnieniem designu)
w Województwie Wielkopolskim na lata 2011-2013
ZADANIE 6: Zarządzanie:
Zakupiono 1 komputer przenośny, 1 komplet mebli biurowych
na potrzeby Zespołu realizującego projekt.
Zorganizowano konferencję promującą projekt.
Zakupiono usługę polegającą na modernizacji stron
internetowych projektu.

promujących projekt w 2011 roku

ZADANIE 5 nie jest planowane do realizacji
w 2011 roku

ZADANIE 6 nie jest planowane do realizacji
w 2011 roku
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Działanie 8.2 PO KL
Transfer Wiedzy,
Poddziałanie 8.2.2
Regionalne Strategie
Innowacji, Projekt:
Budowa
Wielkopolskiego
Systemy Innowacji

Zakupiono artykuły biurowe i papier na potrzeby Zespołu
realizującego projekt.
Zakupiono materiały promujące projekt
W ramach realizacji projektu systemowego „Budowa
Wielkopolskiego Systemu Innowacji”:
dokonano aktualizacji dokumentu strategicznego „Regionalna
Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010 – 2020” oraz
opracowano „Plan Działań Pro-innowacyjnych dla Samorządu
Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2013”,
wdrożono I etap projektu „Foresight Wielkopolska”, który
obejmował etap uruchomienia i diagnozy stanu będący punktem
wyjścia do realizacji badań w pięciu obszarach,
kontynuowano wsparcie dla Akademickiego Inkubatora
Przedsiębiorczości,
objęto wsparciem laureatów II edycji konkursu Wielkopolski
Lider Innowacji: Prodesign Spółka z o.o., Stowarzyszenie
Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Wielkopolski Klaster
Lotniczy”, Leszczyńskie Centrum Biznesu Spółka z o.o.,
udzielono wsparcia inicjatywom lokalnym w aspekcie działań
klastrowych: dokonano oceny zdolności rozwojowych dwóch
sieci powiązań subregionu kalisko-ostrowsko-pleszewskiego,
udzielono wsparcia dla budowy Centrum Doskonałości Badań
Kół Zębatych w subregionie kalisko- ostrowsko-pleszewskim,
zawiązał się klaster turystyczny „Dolina Noteci” na rzecz
działań w zakresie turystyki w subregionie pilskim oraz został
stworzony portal internetowy,
zorganizowano 3 posiedzenia stacjonarne członków
Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (14.06.2010r., 03.11.2010r.,
14.12.2010r.) oraz 1 posiedzenie wyjazdowe do Hiszpanii
w celu zapoznania się z doświadczeniami lokalnych ośrodków
innowacyjnych we wdrażaniu polityki innowacji na poziomie
regionu (12-15.05.2010r.),
zorganizowano spotkanie podsumowujące stopień wdrożenia
inicjatyw jako elementu realizacji Regionalnej Strategii
Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020 (2728.12.2010r.)

2 147 458,27
szacunkowo

85% UE
7,5% BP
7,5% Budżet
WW

W roku 2011 w ramach projektu BWSI
rozpocznie się proces wdrażania „Regionalnej
Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata
2010 – 2020” (RSI). Grupami docelowymi
projektu będą podmioty odpowiedzialne za
opracowanie i wdrożenie RSI, ujęte w „Planie
Działań Pro-innowacyjnych dla Samorządu
Województwa Wielkopolskiego na lata 2010 –
2013” (Plan Działań 2010 – 2013).
Implementacja Strategii realizowana będzie
przez podmioty stanowiące kluczowe ogniwa
Wielkopolskiego Systemu Innowacji (WSI).
W 2011 roku nastąpi koordynacja
Wielkopolskiego Systemu Innowacji, polegająca
na tworzeniu partnerstw podmiotów
wdrażających RSI w poszczególnych strefach
zdefiniowanych jako kluczowe dla skutecznej
realizacji Planu Działań 2010 – 2013. W ramach
drugiego komponentu koordynacji nastąpi
uruchomienie programu wsparcia dla
samorządów w obszarze zarządzania zasobami
naturalnymi i infrastrukturą postindustrialną oraz
programu wsparcia dla innowacji społecznych.
Planuje się również wsparcie wdrożenia trzech
inicjatyw subregionalnych: Lokalnego Centrum
Innowacji (LCI) w obszarze turystyki w
Północnej Wielkopolsce, specjalistycznego
technologicznego centrum subregionalnego
(CDKZ) w południowo - wschodniej
Wielkopolsce oraz inicjatywy budującej
przedsiębiorczość akademicką regionu na bazie
inkubacji i preinkubacji.
Ponadto w harmonogramie projektu przewiduje
się bieżącą obsługę Wielkopolskiej Rady
Trzydziestu, organu konsultacyjnego
stanowiącego platformę środowiskowej debaty
regionalnej.
Działania foresightu regionalnego w roku 2011
stanowią konsekwentną kontynuację prac
wykonanych w latach 2008 – 2010.
Ich rezultatem będzie budowa scenariuszy
rozwoju województwa do roku 2020. Rezultatem
projektu w 2011 roku będzie również
zwiększenie świadomości społecznej w obszarze
innowacji poprzez upowszechnianie RSI jako
dokumentu strategicznego wytyczającego
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kierunki dalszego rozwoju Wielkopolski,
promowanie dobrych praktyk we wdrożeniu
postaw proinnowacyjnych – III edycja konkursu
"Wielkopolski Lider Innowacji"
Priorytet 4. Podniesienie poziomu oraz dostępności kształcenia mieszkańców
Suma wydanych środków (w zł): 76 820 934,41
WUP
Działanie 9.1 PO KL
Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w 2010 r.: 7 681
35 630 831,73
EFS/BP/
Planuje się podpisywanie kolejnych umów
4.1 Wyrównywanie
w Poznaniu Wyrównywanie szans
JST
z Beneficjentami, a także monitoring, kontrolę
szans edukacyjnych
edukacyjnych
i rozliczanie projektów
i zapewnienie wysokiej
jakości usług
edukacyjnych
świadczonych
w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.1 PO Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w 2010 r.: 588
10 940 480,95
EFS/BP/ JST Planuje się podpisywanie kolejnych umów
KL Zmniejszanie
z Beneficjentami, a także monitoring, kontrolę
nierówności w stopniu
i rozliczanie projektów
upowszechnienia
edukacji przedszkolnej
Poddziałanie 9.1.2 PO
KL Wyrównywanie
szans edukacyjnych
uczniów z grup
o utrudnionym
dostępnie do edukacji
oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług
edukacyjnych
Poddziałanie 9.1.3 PO
KL Pomoc
stypendialna dla
uczniów szczególnie
uzdolnionych
Departament Pomoc stypendialna dla
Edukacji
uczniów, słuchaczy
i Nauki
i studentów
UMWW

Jednorazowe stypendia
naukowe dla uczniów
szkół

Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w 2010 r.: 6 039

23 207 051,10

EFS/BP

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

Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w 2010 r.: 1 054

1 483 299,68

EFS/BP/
JST

Planuje się organizację kolejnego programu
stypendialnego oraz wypłatę stypendiów
dla uczestników programu z 2010 r.

Stypendia dla uczniów, słuchaczy i studentów z terenu
województwa wielkopolskiego realizowane przez UMWW.
Stypendium ma charakter pomocy socjalnej.
O przyznanie stypendium mogły ubiegać się osoby spełniające
łącznie trzy następujące warunki:
1) uczą się lub studiują w trybie dziennym;
2) osiągają dobre wyniki w nauce;
3) pozostają w trudnych warunkach materialnych.
Stypendium otrzymało 190 uczniów (w okresie od 01.01.2010r. do
30.06.2010r.* i od 01.09.2010r. do 31.12.2010r.).
Stypendium otrzymało 180 słuchaczy i studentów (w okresie od
01.01.2010r. do 30.06.2010r.* i od 01.10.2010r. do 31.12.2010r.)

961 000,00
w tym:
475 000,00 –
kwota
wydatkowana na
stypendia dla
uczniów
486 000,00 –
kwota
wydatkowana
na stypendia dla
słuchaczy
i studentów

Budżet SWW Stypendium będzie kontynuowane w roku 2011

57 000,00
w tym:
30 000,00 - kwota

Budżet SWW Stypendium będzie kontynuowane w roku 2011

* przerwa wakacyjna
Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznaje jednorazowe
stypendia naukowe uczniom szkół ponadgimnazjalnych,
słuchaczom kolegiów i studentom uczelni wyższych, którzy
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ponadgimnazjalnych,
słuchaczy kolegiów
i studentów uczelni
wyższych

Działanie 5.2 WRPO
Rozwój infrastruktury
edukacyjnej, w tym
kształcenia
ustawicznego
Program UCZEŃ NA
WSI – pomoc
w zdobyciu
Wielkopolski
wykształcenia przez
Oddział
osoby niepełnosprawne
PFRON
zamieszkujące gminy
wiejskie oraz miejsko–
wiejskie
Prowadzenie
i udostępnianie
Rejestru Instytucji
Szkoleniowych
WUP
Działanie 9.3 PO KL
w Poznaniu
Upowszechnienie
formalnego kształcenia
ustawicznego w
formach szkolnych
Powoływanie komisji
egzaminacyjnych
do przeprowadzania
egzaminów
KO
kwalifikacyjnych
w Poznaniu
na tytuły zawodowe
oraz na tytuły mistrza
w zawodzie

zamieszkują na stałe w Województwie Wielkopolskim.
Jednorazowe stypendium naukowe może otrzymać osoba ucząca
się lub studiująca w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.
Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium mogą
być:
1. wyniki uzyskane w olimpiadach lub konkursach o charakterze
naukowym, organizowane na szczeblu międzynarodowym
lub krajowym,
2. wysoko ocenione pod względem naukowym lub praktycznego
zastosowania prace dyplomowe uczniów, słuchaczy
i studentów,
3. udokumentowane i ocenione pod względem naukowym
lub praktycznego zastosowania prace uczniów, słuchaczy
i studentów, wykonane i zgłoszone w okresie nauki lub studiów.
Jednorazowe stypendium naukowe otrzymało w sumie:
- 14 uczniów,
- 1 słuchacz kolegium,
- 9 studentów szkół wyższych

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW

4.2
Upowszechnienie
kształcenia
ustawicznego

wydatkowana na
stypendia dla
uczniów
27 000,00 –
kwota
wydatkowana
na stypendia dla
słuchaczy
i studentów

Patrz Priorytet 1, zadanie 1.2
W 2010 r. program nie został uruchomiony

-

-

Nie planuje się kontynuowania programu

Na koniec 2010 r. w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych aktywny
wpis posiadało 918 instytucji szkoleniowych z terenu Wielkopolski

-

-

Prowadzenie Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w 2010 r.: 821

6 954 203,82

EFS/BP

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

Wielkopolski Kurator Oświaty powołał 4 nowe komisje
egzaminacyjne, z których 3 nabyły uprawnienia do
przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły
zawodowe. 31 komisji egzaminacyjnych przeprowadziło
60 postępowań, w wyniku których 395 osób po zdaniu egzaminu
uzyskało dodatkowe kwalifikacje, w tym 112 otrzymało dyplom
mistrza w zawodzie, a 283 otrzymały świadectwo na tytuł
zawodowy. Zdający uzyskali kwalifikacje w następujących
zawodach: rolnik, ogrodnik, sprzedawca, kucharz małej

-

Budżet KO

Kontynuacja działań
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Akredytacja placówek
kształcenia
ustawicznego

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW

Wielkopolski
Oddział
PFRON

Działanie 5.2 WRPO
Rozwój infrastruktury
edukacyjnej, w tym
kształcenia
ustawicznego
Program STUDENT II
– kształcenie
ustawiczne osób
niepełnosprawnych

gastronomii, mechanik pojazdów i maszyn rolniczych, operator
maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, górnik eksploatacji
otworowej
W roku 2010 zostało złożonych 14 wniosków o przyznanie
akredytacji. Rozpatrzono 13 wniosków, złożonych przez podmioty
prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
W przypadku 1 wniosku postępowanie akredytacyjne jest w toku.
Wśród wnioskodawców była 1 placówka niepubliczna, która
złożyła 2 wnioski w ciągu roku 2010 oraz 12 podmiotów
działających na podstawie ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej.
Na stronie internetowej KO w Poznaniu zamieszczone są
następujące informacje: raport „Monitoring działalności placówek
akredytowanych prowadzących kształcenie w formach
pozaszkolnych” z badania przeprowadzonego przez Centrum
Badań Edukacyjnych Wyższej Szkoły HumanistycznoEkonomicznej w Łodzi, wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
dotyczące prawa zwolnienia od podatku świadczeń przyznawanych
pracownikom, stanowisko Departamentu Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w sprawie możliwości uzyskania akredytacji przez
podmiot prowadzący oświatową działalność gospodarczą na terenie
kilku województw, a ponadto podstawowe informacje na temat
procedury akredytacyjnej, wykaz akredytowanych form kształcenia
ustawicznego oraz linki do rozporządzenia i Bazy MEN instytucji
akredytowanych.
Obserwuje się wzrost zainteresowania uzyskiwaniem akredytacji
przez różne podmioty – przeprowadzono kilkadziesiąt konsultacji,
w tym ponad połowę telefonicznie.
Zauważalnych jest wiele działań ukierunkowanych na poprawę
jakości usług edukacyjnych świadczonych przez placówki, (rozwój
bazy, rozszerzenie oferty, stosowanie nowoczesnych technologii,
zatrudnianie odpowiednio przygotowanej kadry) oraz
podejmowanie starań o przyznanie funduszy unijnych

-

Budżet KO

Kontynuacja działań

Patrz Priorytet 1, zadane 1.2

Z programu skorzystało 2 198 osób niepełnosprawnych –
z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem
niepełnosprawności, uczących się w: szkołach policealnych, na
studiach pierwszego lub drugiego stopnia, na studiach
podyplomowych oraz doktoranckich. Dofinansowaniem zostały
objęte następujące rodzaje kosztów: czesne, zakwaterowanie,
dojazdy, zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających
naukę, zajęcia mające na celu podniesienie sprawności fizycznej
lub psychicznej, wyjazdy organizowane w ramach zajęć szkolnych,
programy komputerowe, instalacja i abonament internetowy

5 106 971,70

Środki
PFRON

Program będzie kontynuowany
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PITAGORAS 2007 –
program pomocy
osobom z uszkodzeniem
słuchu
Opracowanie analiz
dotyczących rynku
pracy
Badanie popytu na
pracę

4.3 Dostosowanie
oferty edukacyjnej
szkół do potrzeb
rynku pracy

WUP
w Poznaniu

Działanie 9.2 PO KL
Podniesienie
atrakcyjności i jakości
szkolnictwa
zawodowego
Opiniowanie nowych
zawodów

KO
w Poznaniu

Promocja
wprowadzania nowych
zawodów ujętych
w obowiązującej
klasyfikacji zawodów
szkolnictwa
zawodowego

Do realizacji programu w 2010 r. przystąpiła jedna wyższa
uczelnia. W ramach programu udzielono dofinansowania kosztów
usług tłumacza języka migowego

Środki
PFRON

24 909,11

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

Patrz Priorytet 1, zadanie 1.2.
Przygotowano raport: Monitoring zawodów deficytowych
i nadwyżkowych za 2009 rok i I półrocze 2010 roku. Monitorowano
stan bezrobocia według zawodów/grup zawodowych oraz ofert
pracy skierowanych do PUP według zawodów/grup zawodowych.
Opracowano listy zawodów deficytowych i nadwyżkowych
w powiatach i w województwie.
Monitorowano liczbę absolwentów szkół ponadgimnazjalnych
w województwie z uwzględnieniem poziomu i kierunku kształcenia
oraz wskazaniem perspektywy kształcenia w poszczególnych
placówkach oświatowych.
Monitorowano liczbę osób bezrobotnych pozostających bez pracy
powyżej 12 m-cy.
Informowano instytucje wpływające na oświatę w regionie
o aktualnym stanie popytu i podaży na rynku pracy oraz
o perspektywach na najbliższy czas.
Raport został przekazany do: MPiPS, SWW, Wojewody
Wielkopolskiego, samorządów powiatowych, PRZ, organów
prowadzących placówki oświatowe, KO w Poznaniu, DEiN
UMWW, OHP, OKE w Poznaniu, PUP, ABK
Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w 2010 r.: 4 166

Kontynuowano proces wprowadzania nowych zawodów
w kilkunastu szkołach. Wielu uczniów podjęło nowy kierunek
kształcenia w zawodach: technik administracji, technik
rachunkowości, technik hotelarstwa, technik bezpieczeństwa
i higieny pracy, technik usług kosmetycznych, technik obsługi
turystycznej, technik organizacji reklamy, technik farmaceutyczny,
technik weterynarii, florysta, technik górnictwa otworowego,
fototechnik, technik logistyk
Wielkopolski Kurator Oświaty rozpatrzył przeszło 60 wniosków
złożonych przez szkoły w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej
wprowadzenia nowych kierunków kształcenia. W wyniku
pozytywnego zaopiniowania 60 wniosków nowy kierunek
kształcenia podjęło wielu uczniów w 46 zawodach. Znacznej
poprawie uległa także sieć szkół kształcenia zawodowego

-

-

Opracowanie monitoringu zawodów
deficytowych i nadwyżkowych za 2010r. oraz za
I półrocze 2011r.

24 276 428,39

EFS/BP/
JST

-

Budżet KO

Kontynuacja działań

-

Budżet KO

Kontynuacja działań

Planuje się podpisywanie kolejnych umów
z Beneficjentami a także monitoring, kontrolę
i rozliczanie projektów
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Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW
4.4 Podnoszenie
jakości kadr systemu
oświaty

WUP
w Poznaniu

Departament
Edukacji
i Nauki
UMWW

Działanie 5.2 WRPO
Rozwój infrastruktury
edukacyjnej, w tym
kształcenia
ustawicznego
Działanie 9.4 PO KL
Wysoko
wykwalifikowane kadry
systemu oświaty
Wspomaganie rozwoju
zawodowego
nauczycieli
poszczególnych
specjalności szkół
podstawowych
i gimnazjalnych
poprzez ciągłe
ulepszanie form
dokształcania
i doskonalenia w ODN

Patrz Priorytet 1, zadane 1.2
Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w 2010 r.:
1 165
W ramach zadania ODN, dla których organem prowadzącym jest
SWW, przeprowadziły w roku 2010 dla nauczycieli szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych formy
dokształcania i doskonalenia (kursy, warsztaty, seminaria,
szkolenia, wizyty studyjne, konferencje problemowo-metodyczne
itd.) w takich obszarach tematycznych jak:
1. zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
w procesie dydaktycznym, multimedia,
2. języki obce,
3. kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych
podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych
ODN w Poznaniu
W organizowanych w okresie 01.01.-31.12.2010r. formach
dokształcania i doskonalenia udział wzięło 588 nauczycieli,
w tym 277 osoby w obszarze tematycznym: zastosowanie
technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie
dydaktycznym, multimedia, 170 osób w obszarze tematycznym:
języki obce i 141 osoby w obszarze tematycznym: kursy
kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podniesieniem
swoich kwalifikacji zawodowych

3 809 589,66

-

EFS/JST

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

1. Środki
Systematyczne ulepszanie oferty doskonalenia
własne ODN; w ODN zgodnie z potrzebami, a w
2. Środki
szczególności:
finansowe
doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół
w dyspozycji
i placówek oświatowych Województwa
DEiN (budżet
Wielkopolskiego, oświatowej kadry
SWW)
kierowniczej, pracowników nadzoru
pedagogicznego oraz pracowników jednostek
samorządu terytorialnego;
opracowanie materiałów dydaktycznych
i programów edukacyjnych do zajęć
lekcyjnych;
zwrócenie uwagi na bardziej efektywne
wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych i ich wykorzystanie
w administrowaniu daną szkołą czy placówką,
wspomaganie nauczyciela we wprowadzaniu
i utrwalaniu nowych zmian programowych
i nowych programów nauczania,
działania mające na celu podnoszenie jakości
doradztwa metodycznego

ODN w Kaliszu
W organizowanych w okresie 01.01.-31.12.2010r. formach
dokształcania i doskonalenia udział wzięło 239 nauczycieli,
w tym 198 osób w obszarze tematycznym: zastosowanie
technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie
dydaktycznym, multimedia, 16 osób w obszarze tematycznym:
języki obce i 25 osób w obszarze tematycznym: kursy
kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podniesieniem
swoich kwalifikacji zawodowych
ODN w Koninie
W organizowanych w okresie 01.01.-31.12.2010r. formach
dokształcania i doskonalenia udział wzięło 465 nauczycieli,
w tym 263 osoby w obszarze tematycznym: zastosowanie
technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie
dydaktycznym, multimedia, 172 osób w obszarze tematycznym:
języki obce i 30 osób w obszarze tematycznym: kursy
kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podniesieniem
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swoich kwalifikacji zawodowych
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
W organizowanych w okresie 01.01.-31.12.2010r. formach
dokształcania i doskonalenia udział wzięło 614 nauczycieli,
w tym 166 osoby w obszarze tematycznym: zastosowanie
technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie
dydaktycznym, multimedia, 301 osób w obszarze tematycznym:
języki obce i 147 osób w obszarze tematycznym: kursy
kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podniesieniem
swoich kwalifikacji zawodowych

KO
w Poznaniu

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
W organizowanych w okresie 01.01.-31.12.2010r. formach
dokształcania i doskonalenia udział wzięło 218 nauczycieli,
w tym 120 osób w obszarze tematycznym: zastosowanie
technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie
dydaktycznym, multimedia, 47 osób w obszarze tematycznym:
języki obce i 51 osób w obszarze tematycznym: kursy
kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych podniesieniem
swoich kwalifikacji zawodowych
Uzyskanie przez
Wielkopolski Kurator Oświaty wydał zgodę na realizację 81
nauczycieli i kadrę
kursów kwalifikacyjnych zorganizowanych przez 4 publiczne
oświatową
i 7 niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli mających
dodatkowych
swą siedzibę na terenie Wielkopolski. Dodatkowe kwalifikacje
kwalifikacji oraz
zdobyło lub uzupełniło niepełne kwalifikacje 1 144 nauczycieli.
uzupełnienie
Nauczyciele ukończyli kursy kwalifikacyjne z zakresu:
brakujących
pedagogiki leczniczej – 34 osoby,
kwalifikacji
oligofrenopedagogiki – 355,
surdopedagogiki – 4,
pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej – 15,
bibliotekoznawstwa – 62,
dla oświatowej kadry kierowniczej – 240,
terapii pedagogicznej – 80,
zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie" – 34,
pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego –
14,
pedagogiczny – 178,
tyflopedagogika – 9,
przedmiotu „Przyroda" – 15,
metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym
dla nauczycieli nauczania początkowego - 104.
Nauczyciele udoskonalili swój warsztat pracy oraz umiejętności
zarządzania szkołą/placówką, przyczyniając się do podniesienia
jakości kształcenia oraz efektywnego funkcjonowania
Doskonalenie warsztatu Zrealizowano program, który służył podniesieniu jakości pracy
pracy nauczycieli
szkół/placówek w zakresie kształcenia i wychowania dzieci
i kadry kierowniczej
i młodzieży oraz przygotowania nauczycieli i dyrektorów
poprzez realizację
szkół/placówek do realizacji aktualnych zadań polityki oświatowej.

-

Budżet KO

Kontynuacja działań

-

Budżet KO

Kontynuacja działań
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grantów edukacyjnych

Ograniczanie
zatrudnienia
nauczycieli
bez wymaganych
kwalifikacji oraz osób
nie będących
nauczycielami

Tematykę doskonalenia nauczycieli przygotowano w oparciu
o propozycje dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli oraz
propozycje wizytatorów KO w Poznaniu, po zasięgnięciu opinii
związków zawodowych. Tematyka szkoleń dotyczyła zarówno
doskonalenia kompetencji wychowawczych i metodycznych, jak
i stosowania prawa w oświacie. W szkoleniach i konferencjach
wzięło udział 3 679 nauczycieli
Wpłynęło 478 wniosków o zgodę na zatrudnienie osób bez
odpowiednich kwalifikacji, z czego 73 % zostało rozpatrzonych
pozytywnie. Zgodnie z przyjętą procedurą Wielkopolski Kurator
Oświaty wydał 235 zgód na zatrudnienie nauczycieli
nieposiadających wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego
stanowiska oraz 114 zgód na zatrudnienie osób niebędących
nauczycielami do realizacji zajęć edukacyjnych. Na podstawie
szczegółowej analizy wydanych przez Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty zgód na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających
wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska oraz
osób niebędących nauczycielami do realizacji zajęć edukacyjnych
w roku szkolnym 2009/2010 można stwierdzić, iż brakowało
przede wszystkim nauczycieli realizujących następujące zajęcia
edukacyjne: języki obce, w szczególności język angielski,
wychowanie przedszkolne, kształcenie zintegrowane (edukacja
wczesnoszkolna), nauczycieli szkół i placówek specjalnych dla
dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym oraz innymi
niepełnosprawnościami, teoretyczne przedmioty zawodowe oraz
nauczycieli-bibliotekarzy.

-

Budżet KO

Kontynuacja działań

Wielkopolski Kurator Oświaty nie posiada danych na temat szkół
poszukujących osób niebędących nauczycielami do realizacji zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego. Nowelizacją
z 19 marca 2009r. ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r.
(Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) dodano
art.7 ust.1d ustalający kompetencję organu prowadzącego daną
szkołę do zajmowania stanowiska w tej sprawie
Podnoszenie
Zatwierdzono 11 programów kursów pedagogicznych dla
Budżet KO Kontynuacja działań
kwalifikacji
instruktorów praktycznej nauki zawodu, złożonych przez placówki
instruktorów
kształcenia ustawicznego. 49 jednostek uprawnionych do
praktycznej nauki
prowadzenia szkolenia zorganizowało 41 kursów pedagogicznych,
zawodu
po ukończeniu których 420 osób uzyskało kwalifikacje niezbędne
do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu. Jak
wynika z informacji napływających ze szkół i organów gmin,
znacznie zmniejszyła się liczba przypadków, w których osoby
prowadzące praktyczną naukę zawodu nie posiadały pełnych
kwalifikacji
Priorytet 5. Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
Suma wydanych środków (w zł): 25 130 398,52
5.1 Wspieranie
Działanie 6.3 PO KL
inicjatyw i paktów
Inicjatywy lokalne na
WUP
lokalnych na rzecz
rzecz podnoszenia
Patrz Priorytet 1, Zadanie 1.1
w Poznaniu
rozwoju obszarów
poziomu aktywności
wiejskich
zawodowej na
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obszarach wiejskich

Działanie 7.3 PO KL
Inicjatywy lokalne na
rzecz aktywnej
integracji

Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w 2010 r.: 5 504

5 302 139,28

EFS/BP

Planuje się monitoring, kontrolę i rozliczenie
projektów

Działanie 9.5 PO KL
Oddolne inicjatywy
edukacyjne na
obszarach wiejskich
Usługi doradcze dla
rolników i posiadaczy
lasów PROW

Liczba osób, które rozpoczęły udział w projektach w 2010 r.:
7 308

8 066 382,47

EFS/BP

Planuje się monitoring, kontrolę i rozliczenie
projektów

Z danych na dzień
30.11.2010r.
421 decyzji
wydanych
w ramach naboru
2010 na kwotę
1 725 250,00

EFFROW
75%
Środki krajowe
25%

Wielkopolski
Oddział
Regionalny
ARiMR

5.2 Rozwój kapitału
ludzkiego
i społecznego na
obszarach wiejskich

WUP
w Poznaniu

ROPS
w Poznaniu

Działanie 6.3 PO KL
Inicjatywy lokalne
na rzecz podnoszenia
poziomu aktywności
zawodowej na
obszarach wiejskich
Realizacja
Poakcesyjnego
Programu Wsparcia
Obszarów Wiejskich

Przeprowadzono drugi nabór wniosków w ramach działania
Korzystanie z usług doradczych dla rolników i posiadaczy lasów.
Wnioski były przyjmowane w terminie od 16 sierpnia do
31 grudnia 2010r.
Łączna liczba wniosków złożonych w ramach działania w woj.
wielkopolskim wynosi 2 054 (załącznik nr 1 – usługi doradcze dla
rolników 2 053, załącznik nr 2 – usługi doradcze dla posiadaczy
lasów 0 szt., załącznik nr 3 – dodatkowe usługi doradcze 1 404).
Łączna kwota wnioskowana wynosi 12 321 208 zł.
Do dnia 31 grudnia 2010r. w ramach działania zostało wydanych
776 decyzji o przyznaniu pomocy, 104 decyzji o odmowie
przyznania pomocy oraz 18 decyzji o przyznaniu płatności

Kontynuowanie obsługi wniosków złożonych
w roku 2010 tj. wydanie decyzji w sprawie
przyznania pomocy dla pozostałych wniosków
oraz wydanie decyzji o przyznaniu płatności.
Od 3 stycznia 2011r. przyjmowanie wniosków
w ramach naboru 2011

Patrz Priorytet 1, Zadanie 1.1

Usługi społeczne realizowane w ramach Programu Integracji
Społecznej, których celem było animowanie społeczności
lokalnych:
Grupa I – usługi dla osób starszych, np.: usługi opiekuńcze,
środowiskowe, wspieranie różnych form samopomocy.
Grupa II – usługi dla dzieci i młodzieży, np.: tworzenie świetlic
środowiskowych, ognisk wychowawczych, kół zainteresowań,
doradztwo i interwencja kryzysowa, organizacja wolontariatu
młodzieży.
Grupa III – usługi dla rodzin, np.: tworzenie doradztwa
prawnego, społecznego, edukacyjnego i psychologicznego,
tworzenie opieki dziennej w niepełnym wymiarze czasowym
(mini przedszkola i żłobki).

1 612 346,78

Bank
Światowy

Program został zakończony w grudniu 2010r.,
nie planuje się realizacji Programu w 2011r.

Adresaci: 16 gmin miejsko-wiejskich i wiejskich z Wielkopolski:
Babiak, Brudzew, Chocz, Czajków, Dąbie, Gizałki, Grodziec,
Koźminek, Mycielin, Olszówka, Orchowo, Przedecz, Pyzdry,
Skulsk, Wierzbinek, Wilczyn
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Funkcjonowanie
Lokalnych Grup
Departament
Działania, nabywanie
Programów
umiejętności
Rozwoju
i aktywizacja (działanie
Obszarów
4.31 PROW 2007Wiejskich
2013)
UMWW
Szkolenia zawodowe
dla osób zatrudnionych
Wielkopolski
w rolnictwie
Oddział
i leśnictwie
Regionalny
PROW
ARiMR

Podpisano 32 umowy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie
LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Działanie zapewnia
sprawną i efektywną pracę lokalnych grup działania wybranych
w ramach realizacji osi 4 PROW 2017-2013 oraz doskonalenie
zawodowe osób uczestniczących w realizacji lokalnych strategii
rozwoju. Przyczynia się także do budowania kapitału społecznego
na wsi, a poprzez to do pobudzenia zaangażowania społeczności
lokalnej w rozwój obszaru oraz lepszego wykorzystania potencjału
obszarów wiejskich
Działanie nie zostało zrealizowane przez Wielkopolski Odział
Regionalny ARiMR, gdyż jego realizacją zajmuje się Fundacja
Programów Pomocy dla Rolnictwa w Warszawie, która przyjmuje
oraz weryfikuje wnioski o przyznanie pomocy na realizację
operacji szkoleniowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie
w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych
w rolnictwie i leśnictwie" objętego PROW 2007-2013

8 424 279,99

6 739 423,99
EFRROW;
1 684 856,00
wkład własny
LGD

-

-

Kontynuacja działania

Działanie nie będzie realizowane w 2011 roku

* Kwota 360 805 400,00 zł (Priorytet 1, zadanie 1.1) zawiera kwotę wydaną na Poddziałanie 6.1.3 PO KL Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
**Kwota 3 514,21 zł (Priorytet 1, zadanie 1.2) została zawarta w kwocie 286 514,96 (Priorytet 1, zadanie 1.5) i do sumy wydanych środków w ramach działań w 2010 roku, wliczona została tylko raz.
***Kwota 70 000,00 zł (Priorytet 1, zadanie 1.2) została zawarta w kwocie 483 510,73 (Priorytet 1, zadanie 1.1) i do sumy wydanych środków w ramach działań w 2010 roku, wliczona została tylko raz.
**** Kwota 286 514,96 (Priorytet 1, zadanie 1.5) zawiera środki przeznaczone na publikację opracowań oraz koszty badań ewaluacyjnych. Projekt systemowy „Drogi wychodzenia z kryzysu i rekomendowane
scenariusze rozwoju Wielkopolski do 2020 roku” zostanie rozliczony po zakończeniu jego realizacji w 2011 roku. Koszt realizacji badania „Bezrobocie absolwentów wybranych zasadniczych szkół zawodowych
w województwie wielkopolskim. Uwarunkowania i możliwości poprawy sytuacji” został ujęty w Priorytecie 1, zadanie 1.1 Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy.
***** Środki przeznaczone na realizację działań aktywizacyjnych w ramach EFG przez Powiatowe Urzędy Pracy w Lesznie, Ostrzeszowie, Rawiczu i Poznaniu pochodzą ze środków Funduszu Pracy, które SWW
otrzymał w 2010 roku na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w wysokości 360 805 400,00 zł (Priorytet 1, zadanie 1.1).
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