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Wykaz skrótów
ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
BP – budżet państwa
COIE – Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EURES – Europejskie Służby Zatrudnienia
ES - ekonomia społeczna
FP – Fundusz Pracy
JST – jednostki samorządu terytorialnego
KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy
KO – Kuratorium Oświaty w Poznaniu
LSR – Lokalna Strategia Rozwoju
MCK –Młodzieżowe Centrum Kariery
MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej
MOF – Miejski Obszar Funkcjonalny
MRPiPS – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa
NEET – młodzi ludzie nie uczący się, nie pracujący i nie szkolący się
(Not in Employment, Education or Training)
NGO – organizacje pozarządowe (non-government organization)
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PUP – Powiatowe Urzędy Pracy
ROPS – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
SWW – Samorząd Województwa Wielkopolskiego
UE – Unia Europejska
UMWW – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
WRPO – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
WUP – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
WUW – Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
WWK OHP – Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
ZWW – Zarząd Województwa Wielkopolskiego
ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
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I. Wprowadzenie
Uchwałą Nr 4665/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego
powołał

Regionalny

Zespół

ds.

Opracowania

Planu

Działań

na

Rzecz

Zatrudnienia

w Województwie Wielkopolskim na 2018 rok. Zadaniem Zespołu było opracowanie regionalnego
planu działań na rzecz zatrudnienia, którego wykonanie ZWW powierzył Wojewódzkiemu
Urzędowi Pracy w Poznaniu. Jednocześnie WUP był odpowiedzialny za przygotowanie
Sprawozdania z realizacji Planu.
Sprawozdanie ze swoich działań w 2018 r. przesłały następujące instytucje i Departamenty
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:
1) Departament Edukacji i Nauki UMWW,
2) Departament Gospodarki UMWW,
3) Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW,
4) Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW,
5) Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWW,
6) KO,
7) ROPS,
8) Wielkopolski Oddział PFRON,
9) WWK OHP,
10) Wielkopolska Sieć Biur Karier,
11) Wielkopolski Oddział Regionalny ARiMR,
12) WUW,
13) WUP.
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II. Sytuacja na wielkopolskim rynku pracy w 2018 roku
Rok 2018 był najlepszym od kilkunastu lat, jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy, stopa
bezrobocia rejestrowanego na koniec roku wyniosła 3,1%, tj. o 0,6 punktu procentowego (p.p.) mniej niż
w grudniu 2017 r. Województwo wielkopolskie nadal wyróżnia się najniższą stopą bezrobocia
kształtującą się o 2,7 (p.p.) poniżej wskaźnika krajowego.
W dalszym ciągu bezrobocie było zróżnicowane terytorialnie. Największe obserwowane było
w jego wschodniej i północnej części. W grudniu 2018 r. najwyższą stopę bezrobocia notowano
w powiatach konińskim – 7,7% wobec 9,6% w grudniu 2017 r. , słupeckim – 7,7% wobec 8,2%
w grudniu 2017 r. oraz złotowskim – 7,0% wobec 8,1%. A także w powiatach, chodzieskim – 6,9%
wobec 7,8%, średzkim – 5,5 % wobec 5,9%, czy wągrowieckim – 5,7% wobec 6,4%. Najniższe
wskaźniki utrzymywały się w poznańskim – 1,3% wobec 1,5% przed rokiem oraz w powiatach,
wolsztyńskim – 1,4% wobec 1,7% i kępińskim – 1,8% wobec 1,9%.
Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w końcu grudnia 2018 r. stanowili
82,2% ogółu bezrobotnych i było to o 2,1 (p.p.) mniej niż rok wcześniej. Udział długotrwale bezrobotnych
stanowiących najbardziej liczną grupę wśród zarejestrowanych ogółem, w skali roku zmniejszył się
o 4,7 (p.p.) i wyniósł 42,9%. W rejestrach urzędów pracy w końcu 2018 roku znajdowało się 21 825 osób
długotrwale bezrobotnych. Zmniejszył się również odsetek osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku
życia – o 0,6 (p.p.) do 27,6%, w tym poniżej 25 roku życia o 0,6 (p.p.) do 13,5 %. W szczególnej sytuacji
na rynku pracy pozostają także osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia. Na koniec 2018 roku osób
bezrobotnych w tym wieku było 13 127. Udział osób powyżej 50 roku życia, które nie posiadają
zatrudnienia, w stosunku do ogółu bezrobotnych w Wielkopolsce zmalał o 0,5 (p.p.). W grudniu 2018 r.
udział osób bezrobotnych po 50 roku życia wyniósł 25,8%.
Notowane w ostatnich latach zmniejszenie poziomu bezrobocia znalazło również odbicie
w liczebności populacji bezrobotnych kobiet. Systematycznie rośnie odsetek udziału kobiet w ogólnej
liczbie bezrobotnych, który w ciągu 2018 r. zwiększył się o 1 (p.p.) i wyniósł 61,8%.

7

III. Działania w ramach regionalnej polityki zatrudnienia, których celem było wsparcie
w 2018r. osób oraz instytucji na wielkopolskim rynku pracy
Celem głównym Planu Działań na rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na
2018 rok było zwiększenie wskaźnika zatrudnienia ogółem, kobiet, grup wiekowych do 30 roku
życia i po 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych.
Powyższy cel wypełniany był poprzez działania w obszarze regionalnego rynku pracy
wpisujące się w poszczególne priorytety:
Priorytet 1: Wzrost zatrudnienia i mobilności mieszkańców
Priorytet 2: Inwestycje w edukację i kształcenie ustawiczne
Priorytet 3: Integracja społeczna i walka z ubóstwem
Zrealizowane działania:
1. Aktywizacja

osób

bezrobotnych

przez

powiatowe

urzędy

pracy

województwa

wielkopolskiego – w 2018 roku aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu objęto
łącznie ponad 23 tys. osób, w tym m.in.:
 7 754 osób skorzystało z możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez
odbycie stażu u pracodawców (w tym 140 osób w ramach bonu stażowego),
 w ramach szkoleń kwalifikacje zawodowe podniosło 5 110 osób (w tym 544 w ramach bonu
szkoleniowego),
 174 osoby skorzystały z bonu zatrudnieniowego natomiast z bonu na zasiedlenie - 584
osoby,
 środki Funduszu Pracy na uruchomione działalności gospodarczej uzyskało 3 328 osób,
natomiast poprzez dofinansowanie pracodawcy utworzyli nowe miejsca pracy dla 1 661
osób,
 umożliwiono 825 osobom podjęcie pracy w ramach robót publicznych oraz 825 osobom
w ramach prac społecznie użytecznych,
 1 668 osób podjęło zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych,
 17 osób znalazło zatrudnienie w ramach przygotowania zawodowego dorosłych,
2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych do wymogów rynku pracy poprzez ukończenie
szkolenia/kursu przez osoby pracujące:
- podniesie kwalifikacji 209 osób, pracowników powiatowych urzędów pracy,
- podniesienie kwalifikacji poprzez ukończenie kursów pedagogicznych dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu - 665 osób,
3. Objęcie poradnictwem zawodowym i pośrednictwem pracy ponad 23 tys. osób,
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4. Wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy
ze środków PFRON – 89 osób niepełnosprawnych,

Ze wszystkich działań zaplanowanych na 2018 rok, nie zrealizowano następujących:
1. Oś Priorytetowa 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”. Działanie 1.3 „Wsparcie
przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”. Poddziałanie 1.3.4
„Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach ZIT dla
MOF Poznania”- nabór został unieważniony w związku z niezłożeniem przez Beneficjenta
wniosku o dofinansowanie.
2. Wsparcie działalności organizacji pozarządowych województwa wielkopolskiego - ogłoszone
zostały dwa konkursy dla NGO na realizację zadań w dziedzinie promocji zatrudnienia
i aktywizacji zawodowej, związanych z przeprowadzeniem usługi rynku pracy w zakresie
poradnictwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnością z dysfunkcjami psychicznymi - zadanie
nie zostało zrealizowane, gdyż na pierwszy konkurs nie wpłynęła żadna oferta, a w drugim
konkursie oferent z uwagi na trudności w realizacji, rozwiązał umowę i zwrócił przyznaną dotację.
3. „Program wyrównywania różnic między regionami III” - W 2018 r. nie zgłoszono żadnych
wniosków w ramach obszaru C programu - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych dofinansowanie części kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń
oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje na temat działań zrealizowanych w 2018 roku przez instytucje
zaangażowane w przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie skutków nim wywołanych,
przedstawione zostały w punktach od III.1 do III.5.
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III.1 Podniesienie aktywności zawodowej w regionie, poprzez wzrost zatrudnienia osób
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy lub zwiększenie mobilności mieszkańców

WUP
Nazwa zadania: Ustalenie dla samorządów powiatowych województwa wielkopolskiego, według
kryteriów określonych przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, kwot środków FP na
finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
i aktywizacji zawodowej.
Opis realizacji: dokonano podziału środków FP, w ramach kwoty ustalonej dla Wielkopolski przez
MRPiPS. Prowadzono systematyczny monitoring wydatkowania środków FP przez samorządy
powiatowe na podstawie sprawozdania MRPiPS-02 oraz monitoringu stanu realizacji programów
aktywizacji

bezrobotnych

finansowanych

z

rezerwy

FP

w

powiatach

województwa

wielkopolskiego, w ujęciu kwartalnym. Ponadto dokonano podziału środków FP przyznanych przez
MRPiPS dla województwa wielkopolskiego na 2019 rok na realizację programów na rzecz
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz na
finansowanie projektów współfinansowanych z EFS.
Źródło finansowania: FP
Nazwa zadania: Program Praca dla Młodych.
Opis realizacji: Nadzór, w tym monitoring kwartalny, wysokości zobowiązań i wydatków
w powiatach wynikających z zawartych umów dot. refundacji części kosztów poniesionych na
wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne zatrudnionego bezrobotnego
do 30 roku życia. Z pomocy PUP w ramach tego instrumentu w 2018 r. skorzystało 4 609 osób.
Rezultat podjętych działań: Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia
Źródło finansowania: FP
Nazwa zadania: Wspieranie aktywizacji osób bezrobotnych poprzez finansowanie działań
aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe urzędy pracy.
Opis realizacji: weryfikacja i ocena programów samorządów powiatowych województwa
wielkopolskiego na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej do sfinansowania ze środków rezerwy FP w wyniku naborów ogłoszonych przez
MRPiPS.
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Rezultat podjętych działań: przeprowadzono 5 konkursów, w ramach których rozdysponowano
pomiędzy samorządy powiatowe Wielkopolski łącznie 23 247,4 tys. zł na programy aktywizacji
zawodowej bezrobotnych.
Źródło finansowania: FP
Nazwa zadania: Opracowanie analiz dotyczących rynku pracy:
- raport: Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku
pracy w 2017 roku.
- raport: Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego rocznik 2016/2017 na
rynku pracy.
- raport: Sprawozdanie z wykonania Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie
Wielkopolskim na 2017 rok.
- Analiza efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej, realizowanych w ramach
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej w Wielkopolsce w 2017 roku.
- Zwolnienia grupowe w Wielkopolsce w 2017 roku.
- Niepełnosprawni bezrobotni w Wielkopolsce w 2017 roku.
- Biuletyn Informacyjny WUP.
- Biuletyn Informacyjny WUP w ramach PO WER 2014-2020 pt. WIEDZA EDUKACJA
ROZWÓJ w Wielkopolsce
- Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych
Nazwa zadania: Realizacja działań aktywizacyjnych na rzecz osób długotrwale bezrobotnych
w ramach umowy z agencją zatrudnienia.
Opis realizacji: Zakończono realizację II edycji zlecania działań aktywizacyjnych prowadzonej
w Wielkopolsce dla 1 000 osób długotrwale bezrobotnych. Określony w umowie wymagany
minimalny wskaźnik skuteczności zatrudnieniowej to 50%, a wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu
to 40%. W wyniku prowadzonych działań aktywizacyjnych Realizator osiągnął:


wskaźnik skuteczności zatrudnieniowej na poziomie 52,4% (udokumentowane zatrudnienie

524 Uczestników),


wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu na poziomie 81,1% (udokumentowane zatrudnienie

425 Uczestników).
Rezultaty podjętych działań: Realizacja działań aktywizacyjnych miała korzystny wpływ na
lokalne rynki pracy. Istotnie zmniejszyła się liczba osób długotrwale bezrobotnych we wszystkich
trzech powiatach – kolskim – spadek o 17,1 p.p., wrzesińskim – spadek o 14,9 p.p. oraz konińskim
– spadek o 4,4 p.p. (Wielkopolska – spadek o 2,8 p.p.). Utrzymująca się od dłuższego czasu
korzystna sytuacja na regionalnym rynku pracy w połączeniu z realizowanymi działaniami
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aktywizacyjnymi, wpłynęła na znaczne obniżenie wskaźnika stopy bezrobocia we wszystkich
powiatach uczestniczących w działaniach aktywizacyjnych. We wskazanym okresie, spadek stopy
bezrobocia w powiecie kolskim (o 6,6 p.p.), wągrowieckim (o 4,9 p.p.), konińskim (o 3,7 p.p.) był
znacznie wyższy niż spadek wskaźnika w regionie (Wielkopolska -1,9 p.p.).
Źródło finansowania: FP
Nazwa zadania: Aktywizacja osób bezrobotnych poprzez wspieranie mobilności przestrzennej,
w tym międzynarodowej w ramach sieci EURES.
Opis realizacji: Zorganizowano 1 rekrutację dla pracodawcy hiszpańskiego na stanowisko:
animator czasu wolnego (dzieci, młodzieży, dorosłych, sportowy), animator FIT & BALANCE,
animator/ technik przy przedstawieniach (światło i dźwięk). Działanie było skierowane do osób
bezrobotnych i poszukujących pracy. Pracodawca hiszpański, dla którego zorganizowano w 2018 r.
rekrutację złożył 5 ofert pracy (w ramach przeprowadzonej w siedzibie WUP rekrutacji), w ramach
których oferował 25 miejsc pracy. Zrealizowana rekrutacja jest wynikiem pozyskania ofert pracy
w 2017 r.
Rezultaty podjętych działań: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych i poszukujących pracy
poprzez umożliwienie im bezpośredniego kontaktu z pracodawcą i podjęcia zatrudnienia za granicą.
Źródło finansowania: Działanie bezkosztowe.
Opis realizacji: Realizowano międzynarodowe pośrednictwo pracy. Działanie skierowane było do
osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zainteresowanych zmianą pracy oraz pracodawców
krajowych zainteresowanych zatrudnieniem pracowników z zagranicy.
Rezultaty podjętych działań: WUP dysponował łącznie 800 ofertami pracy i 5 413 miejscami
pracy w ramach sieci EURES. WUP pozyskał i koordynował 8 ofert pracy (od 3 pracodawców
zagranicznych), w ramach których pracodawcy zagraniczni oferowali 48 wolnych miejsc pracy.
Liczba kontaktów WUP z bezrobotnymi i poszukującymi pracy: 1 322.
Liczba przyjętych CV kandydatów z Polski: 19.
Źródło finansowania: Działanie bezkosztowe.
Opis realizacji: Zorganizowano cykl spotkań z niemieckim doradcą EURES (pracownikiem
publicznych służb zatrudnienia w Niemczech) w celu przedstawienia osobom zainteresowanym
warunków życia i pracy w Niemczech oraz informacji nt. aktualnych ofert pracy. Działanie
skierowane było do osób bezrobotnych i poszukujących pracy zainteresowanych podjęciem
zatrudnienia na terenie Niemiec.
Rezultaty podjętych działań: Podczas 3 spotkań 31 uczestników zwiększyło swoją wiedzę
nt. niemieckiego rynku pracy.
Źródło finansowania: Działanie bezkosztowe.
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Opis realizacji: Zorganizowano 2 wydarzenia w ramach Partnerstwa na Rzecz Rozwoju
Wielkopolskiego Rynku Pracy, w tym spotkanie „Holenderski rynek pracy – warunki pracy
i zagrożenia” i wystawę mobilną pn. „Oblicza Handlu Ludźmi” oraz konferencję pt. „Wyzwania
wielkopolskiego rynku pracy”. Konferencje stworzyły podmiotom działającym w ramach
Partnerstwa możliwość wymiany informacji dotyczących aktualnej sytuacji na regionalnym rynku
pracy oraz problemów, z jakimi borykają się osoby poszukujące pracy w Wielkopolsce. Spotkania
organizowane w ramach Partnerstwa przyczyniają się także do podejmowania przez instytucje
rynku pracy, uczelnie, przedsiębiorstwa i organizacje wspólnych inicjatyw służących zmniejszaniu
skali bezrobocia w Wielkopolsce oraz lepszego funkcjonowania lokalnego rynku pracy.
Rezultaty podjętych działań: Zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie zagrożeń wynikających
z migracji międzynarodowych oraz rozpoznawania i przeciwdziałania tym zagrożeniom.
Nawiązanie współpracy Ambasadą i Fundacją „La Strada”, która zaowocowała dalszymi
wspólnymi wydarzeniami.
Źródło finansowania: FP

Opis realizacji: Uczestniczono w 12 konferencjach i spotkaniach roboczych z partnerami rynku
pracy / 9 seminariach i szkoleniach / 6 giełdach i targach pracy organizowanych przez partnerów
rynku pracy, m.in. powiatowe urzędy pracy, Biura Karier. Ponadto, udzielano porad z zakresu usług
świadczonych przez WUP podczas 2 wydarzeń organizowanych przez inne instytucje.
Rezultaty podjętych działań: Dotarcie do nowych odbiorców z ofertami pracy i informacjami
nt. usług EURES.
Źródło finansowania: Budżet WUP.
Opis realizacji: Pośredniczono w przekazywaniu informacji i dokumentów studentów uczelni
wyższych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych podjęciem pracy na terenie
Niemiec (we współpracy z Biurami Karier). Działanie skierowane było do studentów uczelni
wyższych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego
zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w okresie wakacji.
Rezultaty podjętych działań: Umożliwienie podjęcia zatrudnienia w Niemczech 4 osobom
biorącym udział w projekcie.
Źródło finansowania: Działanie bezkosztowe.
Opis realizacji: WUP zorganizował we współpracy z Ambasadą Królestwa Niderlandów oraz
Fundacją Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwo „La Strada” szkolenie dla pracowników
PUP z terenu województwa wielkopolskiego zajmujących się tematyką EURES oraz innych
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instytucji rynku pracy. Program szkolenia obejmował m.in. informacje o korzyściach
i zagrożeniach płynących z pracy za granicą na przykładzie pracy w Holandii, migracjach
zarobkowych Polaków, współczesnym handlu ludźmi, możliwościach interwencji w Holandii
w przypadku łamania praw pracowniczych.
Rezultaty podjętych działań: Zwiększenie wiedzy 42 pracowników PUP w zakresie zagrożeń
wynikających z migracji międzynarodowych oraz rozpoznawania i przeciwdziałania tym
zagrożeniom.
Źródło finansowania: Budżet WUP.
Nazwa zadania: Świadczenie usług poradnictwa zawodowego dla osób poszukujących
zatrudnienia, odczuwających trudności na rynku pracy oraz dla młodzieży uczącej się.
Opis realizacji: W 2018 roku doradcy zawodowi z WUP objęli usługami poradnictwa
zawodowego w formie indywidualnych porad oraz informacji zawodowych 9 473 osoby.
W Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przeprowadzono 2 170 specjalistycznych
konsultacji zawodowych, uzupełnionych diagnostyką psychologiczną w liczbie 528 badań
testowych. W ramach poradnictwa grupowego doradcy zawodowi przeprowadzili 275 zajęć
warsztatowych i informacyjnych rozwijających umiejętności poszukiwania i utrzymania
zatrudnienia oraz radzenia sobie w sytuacjach problemowych na rynku pracy i w życiu codziennym.
W zajęciach grupowych wzięły udział 3 354 osoby dorosłe. Aby ułatwić dostęp do usług urzędów
pracy (w tym do poradnictwa zawodowego) kontynuowano obsługę Punktów Informacyjno –
Konsultacyjnych w systemie Zielona Linia oraz promowano ideę poradnictwa zawodowego.
W zakresie świadczenia usług z dziedziny poradnictwa zawodowego WUP aktywnie umacniał
współpracę z instytucjami świadczącymi usługi o podobnym profilu: powiatowymi urzędami pracy,
uczelniami wyższymi, szkołami, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, instytucjami
działającymi na rzecz przedsiębiorczości, stowarzyszeniami, urzędem skarbowym, zakładem
ubezpieczeń społecznych, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, miejskim ośrodkiem pomocy
społecznej, klubem integracji społecznej. W 2018 roku doradcy zawodowi z WUP objęli usługą
informacji zawodowej łącznie w formie indywidualnej oraz zajęć grupowych 2 202 uczniów do
18. roku życia. W ramach współpracy z takimi instytucjami, jak uczelnie wyższe, szkoły,
młodzieżowe ośrodki wychowawcze, przeprowadzono 159 grupowych spotkań informacyjno –
doradczych dla uczniów i studentów.
Rezultaty podjętych działań: Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie poszukiwania pracy
przez klientów, wzrost świadomości swoich zasobów i ograniczeń, wzrost skuteczności
w podejmowaniu działań i realizacji celów, rozwój umiejętności przyczyniających się do
utrzymania zatrudnienia i lepszego funkcjonowania m.in. w środowisku zawodowym. Rezultatem
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podejmowanych działań na rzecz młodych osób był wzrost wiedzy w zakresie planowania rozwoju
zawodowego, rozpoznawania własnych potrzeb zawodowych i kompetencji.
Źródło finansowania: FP, budżet WUP

Nazwa zadania: Prowadzenie Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS)
Opis realizacji: Rozpatrzono 100% wniosków, które wpłynęły do WUP, dotyczących aktualizacji
danych, jak i te, które dotyczyły wpisu do RIS. Na koniec 2018 roku 1 372 instytucje szkoleniowe
posiadały aktywny wpis.
Rezultaty podjętych działań: Prowadzenie Rejestru przyczynia się do rozpowszechniania
informacji na temat możliwości kształcenia ustawicznego wśród mieszkańców województwa.
Źródło finansowania: Działanie bezkosztowe.
Nazwa zadania: Realizacja Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałania 1.1.1. oraz Działania 1.2
Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1
w ramach PO WER.
Opis realizacji: W tym okresie (od 2015 r. do końca 2018 r) wsparto 34 748 osób bezrobotnych
i 3 027 osób biernych zawodowo, w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą
w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Do 4 tygodni od zakończenia udziału
w projektach PO WER pracę podjęło łącznie 24 250 osób, a 6 920 zdobyło kwalifikacje.
Rezultaty podjętych działań: Od 2015 r. do końca 2018 r. realizowano projekty ukierunkowane na
zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia.
Źródło finansowania: EFS, BP i inne środki krajowe
Zalecenia na następny rok.: Kontynuowanie realizowanych działań.

Nazwa

zadania:

Realizacja

Działania

6.1

Aktywizacja

zawodowa

osób

bezrobotnych

i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez publiczne służby zatrudnienia
i Działania 6.2 Aktywizacja zawodowa w ramach WRPO 2014+
Opis realizacji: Pomoc otrzymało łącznie 22 714 osób bezrobotnych i 1 815 osób biernych
zawodowo, które znajdowały się w trudnej sytuacji na rynku pracy. W okresie do 4 tygodni od dnia
zakończenia udziału w projekcie pracę podjęło łącznie 13 877 osób, a kwalifikacje zdobyło 4 471
osób.
Rezultaty podjętych działań: wzrost zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia.
Źródło finansowania: EFS, BP i inne środki krajowe
Zalecenia na następny rok.: Kontynuowanie realizowanych działań.
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OHP
Nazwa zadania: Zwiększenie dostępu młodzieży do usług z zakresu pośrednictwa pracy oraz
wsparcie w procesie wejścia na rynek pracy.
Opis realizacji: W 2018 r. wśród 8 397 młodych ludzi, odnotowano 11 486 uczestnictw
w usługach rynku pracy OHP. Ponadto pośrednicy pracy zorganizowali 20 targów pracy
i przeprowadzili 125 giełd pracy, dzięki którym wystąpiło prawie 4 000 przypadków podjęcia pracy
przez młodzież uczącą się i poszukującą pracy. Inne zadania realizowane w minionym roku
w ramach aktywności zawodowej dotyczyły również ścisłej współpracy z wieloma instytucjami
o podobnym profilu działalności co OHP.
Rezultaty podjętych działań: Zwiększenie dostępu młodzieży do usług z zakresu pośrednictwa
pracy, a także udzielenie kompleksowego wsparcia w procesie wejścia na rynek pracy, uzyskania
i utrzymania zatrudnienia.

Nazwa zadania: Organizacja wolontariatu.
Opis realizacji: W roku sprawozdawczym pozyskano 88 wolontariuszy w programie „Wolontariat
w OHP”. W ramach jego realizacji prowadzone były zajęcia i działania w zakresie:


organizowania zajęć edukacyjnych dla klientów Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży;



archiwizacji dokumentów, pomocy w organizacji prac administracyjno-biurowych;



pozyskiwania ofert pracy na potrzeby Punktów Pośrednictwa Pracy i Młodzieżowych Biur
Pracy oraz MCK realizujących pośrednictwo pracy;



nawiązywania i utrzymywania kontaktów z pracodawcami;



pomocy przy organizacji spotkań, szkoleń, targów pracy i edukacji oraz giełd pracy;



pomocy w organizacji i przebiegu zajęć oraz przygotowanie materiałów do zajęć
zorganizowanych przez pośredników pracy i doradców zawodowych;



wsparcia i organizacji zajęć wychowawczych oraz kulturalno-oświatowych.

Rezultaty podjętych działań: wzbogacenie oferty w zakresie zaspakajania potrzeb związanych
z rozwojem zawodowym oraz osobistym.

Nazwa zadania: Realizacja autorskich programów.
Opis realizacji: Kadra OHP realizowała programy, warsztaty, konkursy i festyny dla grup
docelowych 18-25 lat, a w niektórych przypadkach już od 15 r.ż. Przedsięwzięcia te pozwoliły
m.in. na popularyzację wiedzy o obecnych i dawnych zawodach; rozwijanie zainteresowań
związanych z szeroko rozumianą problematyką spraw z zakresu prawa pracy i BHP; wypracowanie
umiejętności tworzenia poprawnych i atrakcyjnych dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowanie
uczestników do dalszych wyborów edukacyjno-zawodowych, poprzez korzystanie z informacji
dostępnych np. na portalu Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży.
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Nazwa zadania: Szkolenia zawodowe uczestników w wieku 15-18 lat u pracodawców.
Opis realizacji: W 2018 roku 3 243 młodych ludzi będących uczestnikami OHP, kształciła się
w 39 zawodach. Praktyki zawodowe odbywali w zakładach pracy w oparciu o podpisane
porozumienia pomiędzy WWK OHP a pracodawcami lub Cechami Rzemiosł Różnych. Ponad
200 uczestników szkoliło się w warsztatach OHP. Forma doskonalenia zawodowego obejmowała
zarówno przyuczenie do zawodu jak i naukę zawodu.
W 2018 r. największym zainteresowaniem cieszył się zawód sprzedawcy, w którym
kształcenie podjęło 482 młodocianych pracowników. Kolejne zawody, w których młodzi ludzie
chętnie się szkolili, to m.in.: kucharz – 423 osoby, mechanik pojazdów samochodowych – 430
osób, fryzjer – 299 osób, stolarz – 291 osób, monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie – 219 osób, murarz – tynkarz – 133 osoby, cukiernik – 126 osób. By w jak
największym stopniu wspierać przygotowanie młodego człowieka do wejścia na rynek pracy,
a także do zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, OHP organizowało dla
osób kończących szkołę zawodową i tym samym naukę zawodu, konkursy „Sprawny w zawodzie”:
murarz, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik i fryzjer, a także konkurs z wiedzy
BHP. Głównym celem konkursu było położenie nacisku na podniesienie poziomu przygotowania
zawodowego młodzieży, w tym wiedzy z zakresu BHP, któremu towarzyszył pokaz działań
ratowniczo-gaśniczych oraz pomocy przedmedycznej i ratownictwa.
Nazwa zadania: Realizacja projektu systemowego pn. „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”.
Opis realizacji: Beneficjentami projektu było 140 osób z województwa wielkopolskiego, których
objęto

wsparciem

opiekuńczo-wychowawczym,

motywacyjno-doradczym,

szkoleniowo-

edukacyjnym oraz zatrudnieniowym. W trakcie trwania projektu 66 osób wycofało się z dalszego
kontynuowania i ostatecznie udział zakończyły 74 osoby, które w miesiącu listopadzie 2018 r.
skorzystały z ostatniej oferty projektowej, jaką były staże zawodowe. Staże odbywały się
u pracodawców kształcących w zawodach kosmetyczka, operator koparko – ładowarki; spawacz
MIG;

sprzedawca,

pracownik

administracyjno-biurowy z

elementami

kadr,

płac

oraz

rachunkowości; magazynier, kelner-barman-barista; cukiernik; opiekun dziecięcy; instruktor
fitness; florysta; opiekun osób starszych; sprzątaczka; fryzjer.
Rezultaty podjętych działań: Zwiększenie ich zdolności zatrudnienia, co potwierdza fakt
podpisania przez wielu z nich, umowy o pracę z pracodawcami.
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PFRON
Nazwa zadania: Zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).
Opis realizacji Dofinansowano 3 projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych, w łącznej kwocie 434 749,06 zł, realizowane na zlecenie PFRON przez
organizacje pozarządowe. Dotyczyły one organizowania i prowadzenia zintegrowanych działań na
rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
a) doradztwo zawodowe,
b) przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, które miało
przygotować

do

aktywnego

poszukiwania

pracy

i

utrzymania

w

zatrudnieniu

osób

z niepełnosprawnością.
Rezultaty podjętych działań: Wsparciem objęto 89 beneficjentów ostatecznych.
Źródło finansowania: środki PFRON
Zalecenia na następny rok: Działania będą kontynuowane w 2019 roku.
Nazwa zadania: Program STABILNE ZATRUDNIENIE osoby niepełnosprawne w administracji
i służbie publicznej.
Opis realizacji: Do udziału w programie przystąpiło 8 samorządów, które zatrudniły
11 pracowników z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
(bezrobotnych lub poszukujących pracy). W ramach kwoty 178 128,00 zł udzielono
dofinansowania na:
 wyposażenie stanowisk pracy dla beneficjentów ostatecznych, odpowiednio do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru zatrudnienia;
 adaptację pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 dodatek motywacyjny wypłacany beneficjentom ostatecznym.
Źródło finansowania: środki PFRON
Zalecenia na następny rok: Działania będą kontynuowane w 2019 roku.
Nazwa zadania: Pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD” - Moduł I – likwidacja barier
utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.
Opis realizacji: Formy i zakres udzielanej pomocy:
– likwidacja bariery transportowej poprzez: dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do
posiadanego samochodu w łącznej wysokości 288 588,40 zł otrzymało 51 osób; dofinansowanie lub
refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B, w szczególności: kursu i egzaminów na
prawo jazdy kategorii B, oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania
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zakwaterowania, wyżywienia w okresie trwania kursu, dojazdu (przyjazd na kurs i powrót z kursu)
w łącznej wysokości 28 247,82 zł otrzymało 20 osób.
Beneficjentami były osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione, lub do lat 18 z dysfunkcją narządu ruchu.
– likwidacja barier w poruszaniu się poprzez: dofinansowanie lub refundację kosztów utrzymania
sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w łącznej
wysokości 591 513,96 zł otrzymało 247 osób; dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której
zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne w łącznej wysokości 844 935,64 zł otrzymało
36 osób; dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej
protezy kończyny w łącznej wysokości 35 913,99 zł otrzymało 7 osób.
Beneficjentami były osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione,
zdolne do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
w łącznej wysokości 166 592,91 zł otrzymało 110 osób. Było to dofinansowanie lub refundacja
kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny
koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem). Wsparcie otrzymały osoby ze znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywne zawodowo, które pełniły rolę opiekuna
prawnego dziecka.
Rezultaty podjętych działań: Zlikwidowano lub zmniejszono bariery uniemożliwiające
uczestniczenie w życiu społecznym, zawodowym lub w dostępie do edukacji. Przygotowano
beneficjentów programu do aktywizacji zawodowej, podjęcia zatrudnienia lub wspierano
w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier
transportowych. Ponadto umożliwiono beneficjentom programu aktywizację zawodową poprzez
zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie.
Źródło finansowania: środki PFRON
Zalecenia na następny rok: Działania będą kontynuowane w 2019 roku.
Departament Wdrażania EFS UMWW
Nazwa zadania: Realizacja Działania 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach WRPO
2014+
Opis realizacji: W ramach ww. działania został ogłoszony w 2017 roku nabór wniosków w ramach
Poddziałania 6.3.1 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, którego rozstrzygnięcie i podpisanie
umów nastąpiło w 2018 roku. Podpisano umowy o dofinansowanie dla 31 projektów, których
wartość wynosi 75 664 856,72 ZŁ.
W ramach konkursu realizowano wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności
gospodarczej na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność gospodarczą. Grupę
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docelową stanowiły osoby bezrobotne i bierne zawodowo znajdujące się w szczególnie trudnej
sytuacji na rynku pracy. W 2018 roku kontynuowana była również realizacja projektów, dla których
umowy zostały zawarte w latach ubiegłych.
Źródło finansowania: EFS, BP, wkład własny.
Zalecenia na następny rok: W 2019 roku planuje się realizację podpisanych umów
o dofinansowanie.
Nazwa zadania: Realizacja Działania 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych
z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach WRPO 2014+.
Opis realizacji: Ogłoszono dwa nabory wniosków. W wyniku pierwszego naboru w Poddziałaniu
6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad
małymi dziećmi wybrano do dofinansowania 42 projekty, których całkowita wartość wynosi
23 474 979,41 zł.
Natomiast w ramach naboru dla Poddziałania 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób
wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznań
w 2018 roku nie zakończono procedury oceny wniosków. Kwota przeznaczona na dofinansowanie
projektów wynosi ogółem 13 870 008,49 zł.
W ramach tego celu dofinansowanie uzyskają projekty zakładające tworzenie miejsc opieki
nad dzieckiem do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych czy też w formie dofinansowania
usług opiekunów dziennych i niań.
Rezultaty podjętych działań: Zaktywizowano osoby powracające bądź wchodzące na rynek pracy
po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3. W 2018 roku kontynuowana była również
realizacja projektów, dla których umowy zostały zawarte w latach ubiegłych.
Źródło finansowania: EFS, BP, wkład własny.
Zalecenia na następny rok: W 2019 roku planuje się podpisanie i realizację umów
o dofinansowanie.
Nazwa zadania: Realizacja Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie
procesów adaptacyjnych w ramach WRPO 2014+
Opis realizacji: Ogłoszono nabór wniosków, w ramach którego kwota przewidziana na konkurs
wynosiła

13 000 000,00

zł.

W

ramach

konkursu

można

realizować

wsparcie

typu

outplacementowego dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub
zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika oraz osób odchodzących z rolnictwa. Projekty
będą

oferowały m.in.

wsparcie

w

formie

doradztwa

zawodowego,

szkoleń,

studiów

podyplomowych, staży i praktyk oraz dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
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W 2018 roku kontynuowana była również realizacja projektów, dla których umowy zostały zawarte
w latach ubiegłych.
Źródło finansowania: EFS, BP, wkład własny.
Zalecenia na następny rok: W 2019 roku planuje się wyłonienie projektów rekomendowanych do
dofinansowania oraz podpisanie i realizację umów o dofinansowanie.
Nazwa zadania: Realizacja Działania 6.6. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników
poprzez działania prozdrowotne.
Opis realizacji: W ramach ww. działania nabory obejmowały: regionalne programy zdrowotne,
programy dotyczące przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach
negatywnie wpływających na zdrowie oraz krajowy program profilaktyki nowotworowej.
W 2018 roku ogłoszono nabór lub wyłoniono wykonawców następujących regionalnych
programów zdrowotnych:
- Wielkopolski program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji medycznej. W 2018 r. wybrano
do dofinansowania 10 projektów, z których dla 8 podpisano umowy na całkowitą wartość
14 163 030,14 zł. W 2019 roku planuje się realizację umów o dofinansowanie.
- Odważ się na zdrowie – program metaboliczny dla mieszkańców Wielkopolski. Złożono 1 wniosek
o dofinansowanie. W wyniku obrad Komisji Oceny Projektów ww. wniosek został negatywnie
oceniony na etapie oceny merytorycznej. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie
projektów: 10 000 000,00 zł.
- Zdrowa aorta. W 2018 r. wybrano do dofinansowania 1 projekt, którego całkowita wartość
wynosi 4 314 006,17 zł. W 2019 roku planuje się podpisanie i realizację umowy o dofinansowanie.
- Program prewencji niewydolności serca u pacjentów onkologicznych. W 2018 r. wybrano do
dofinansowania 1 projekt, którego całkowita wartość wynosi 2 406 767,66 zł. W 2019 roku planuje
się podpisanie i realizację umowy o dofinansowanie.
- Odważ się na zdrowie – program metaboliczny dla mieszkańców Wielkopolski oraz Program
profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim. W 2019 roku planuje się
wyłonienie projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz podpisanie i realizację umów
o dofinansowanie. Kwota przewidziana na konkurs wynosiła 11 794 100,00 zł.
- Program edukacji zdrowotnej i szczepień ochronnych przeciw grypie w populacji Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi
ogółem 5 362 694,12 zł. W 2019 roku planuje się wyłonienie projektów rekomendowanych do
dofinansowania oraz podpisanie i realizację umów o dofinansowanie.
- Program profilaktyki nowotworów skóry ze szczególnym uwzględnieniem czerniaka złośliwego dla
mieszkańców MOF Poznania. W odpowiedzi na nabór nie wpłynął żaden wniosek. Kwota
przewidziana na konkurs wynosiła 2 615 000,00 zł.
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- Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej oraz Program
edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B.
Wybrano do dofinansowania 1 projekt, którego całkowita wartość wynosi 3 303 462,75 zł.
W 2019 roku planuje się podpisanie i realizację umowy o dofinansowanie.
- Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. W 2018 r.
procedura oceny wniosków o dofinansowanie nie została zakończona. Kwota przewidziana na
konkurs wynosiła 1 264 000,00 zł. W 2019 roku planuje się wyłonienie projektów
rekomendowanych do dofinansowania oraz podpisanie i realizację umów o dofinansowanie.
Źródło finansowania: EFS, BP, wkład własny.
Nazwa zadania: Realizacja Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników
poprzez działania prozdrowotne – przekwalifikowanie w 2018 r.
Opis realizacji: podpisano 5 umów o dofinansowanie, których całkowita wartość wynosi
3 830 312,50 zł.
Źródło finansowania: EFS, BP, wkład własny.
Zalecenia na następny rok: W 2019 roku planuje się realizację umów o dofinansowanie.
W 2018 r. procedura oceny wniosków o dofinansowanie nie została zakończona. Kwota
przewidziana na konkurs wynosiła 6 313 432,94 zł.
Źródło finansowania: EFS, wkład własny.
Zalecenia na następny rok: W 2019 roku planuje się wyłonienie projektu rekomendowanego do
dofinansowania oraz podpisanie i realizację umowy o dofinansowanie.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW
Nazwa zadania: Oś Priorytetowa 3 „Energia”.
Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”.
Poddziałanie 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla
MOF”.
Opis realizacji: Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów,
w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multi-modalnej mobilności
miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. Złożono
7 wniosków z czego dofinansowania udzielono 6 projektom. Całkowita wartość realizowanych
projektów wyniosła około 22 mln zł, natomiast dofinansowanie ponad 17 mln zł.
Rezultaty podjętych działań: Zwiększenie mobilności mieszkańców, a w efekcie ich aktywności
zawodowej.
Źródło finansowania: EFRR
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Nazwa zadania: Oś Priorytetowa 5 „Transport”.
Działanie 5.1 „Infrastruktura drogowa regionu”.
Poddziałanie 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych1”.
Opis realizacji: Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości
w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej. Złożono 5 wniosków, z czego wszystkie uzyskały
dofinansowanie. Wartość realizowanych projektów wyniosła ponad 182 mln zł, natomiast
dofinansowania ponad 155 mln zł.
Rezultaty podjętych działań: Zwiększenie mobilności mieszkańców, a w efekcie ich aktywności
zawodowej.
Źródło finansowania: EFRR.

ARiMR
Nazwa zadania: Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników Premie dla młodych rolników w ramach PROW 2014 – 2020.
Opis realizacji: Przeprowadzono nabór wniosków o przyznanie pomocy - złożone zostały
694 wnioski. Wypłacono łącznie 36 280 000,00 zł pomocy – kwotą objęte zostały wnioski
o płatność I (80% wysokości premii) oraz II raty pomocy (20% wysokości premii po zrealizowaniu
wszystkich założeń biznesplanu).
Rezultaty podjętych działań: Stymulowanie zmian strukturalnych w sektorze rolnym poprzez
ułatwienie przejmowania lub zakładania gospodarstw przez osoby młode o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych.
Źródło finansowania: EFRROW oraz środków krajowych.
Zalecenia na następny rok: Kontynuacja zadań związanych z obsługą wniosków złożonych
w ramach ww. działania.
ROPS
Nazwa zadania: Zakłady Aktywności Zawodowej.
Rezultaty podjętych działań: Utrzymanie stanu zatrudnienia, możliwości zwiększenia
zatrudnienia, rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych z możliwością zatrudnienia na
otwartym rynku pracy.
Źródło finansowania: środki PFRON
Zalecenia na następny rok: Kontynuacja działań i współpracy.

1

Drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja
wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI.
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Departament Gospodarki UMWW
Nazwa zadania: Warsztaty zachęcające do zakładania własnej działalności gospodarczej
z wykorzystaniem nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych skierowane do osadzonych
w jednostkach penitencjarnych.
Opis realizacji: Przeprowadzono zajęcia w Zakładzie Karnym w Koziegłowach i w Oddziale
Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Poznaniu. Zajęcia trwały dwa dni po 6 godzin dziennie i wzięło
w nich udział 28 osadzonych.
Rezultaty podjętych działań: Celem warsztatów było budowanie postaw przedsiębiorczych wśród
osadzonych, w tym głównie przedstawienie psychologicznych uwarunkowań prowadzenia
działalności gospodarczej - motywacji do osiągniecia sukcesu rynkowego, zapoznanie z budową
niskokosztowych modeli biznesowych dostosowanych do uwarunkowań lokalnych oraz
potencjalnych nisz rynkowych, zmotywowanie do podjęcia i prowadzenia działalności
gospodarczej.

Celem

nadrzędnym

przedsięwzięcia

były

odziaływania

penitencjarne

i resocjalizacyjne wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności, tworzące możliwość
pomocy ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, dla których kwestia otwarcia własnej
działalności gospodarczej pozostawała czasem jedyną szansą na zawodowy, jak i życiowy sukces.
Źródło finansowania: Budżet własny UMWW
Zalecenia na następny rok: Brak kontynuacji.

Biuro Karier UAM
Nazwa zadania: Targi pracy/szkolenia przygotowujące do wejścia na rynek pracy/indywidualne
porady doradcze.
Opis realizacji: Zrealizowano uczestnictwo w targach pracy i przedsiębiorczości oraz doradztwo
indywidualne.
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III.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
WUP
Nazwa zadania: Realizacja Działania 7.1 Aktywna integracja, Podziałania 7.1.2 Aktywna
integracja – projekty konkursowe w ramach WRPO 2014+
Opis realizacji: Wsparciem objęto 9 748 osób. W ciągu 4 tygodni od dnia zakończenia udziału
w projekcie 1 003 osoby podjęły pracę, kwalifikacje lub kompetencje nabyło 1 696 osób,
a 407 osób zaczęło szukać pracy.
Rezultaty podjętych działań: Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, w tym osób oddalonych od rynku pracy i ich rodzin.
Źródło finansowania: EFS
Zalecenia na następny rok.: Kontynuowanie realizowanych działań.
OHP
Nazwa zadania: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Opis realizacji: Zrealizowano lokalne i wojewódzkie programy wychowawcze. Z propozycji
programowej skorzystało ogółem 7 659 osób. Przy realizacji programów kadra pedagogiczna
współpracowała z przedstawicielami wielu instytucji m.in. z policją, lokalnymi ośrodkami
ds. uzależnień, kuratorami sądowymi i innymi działającymi na rzecz młodzieży. W roku 2018 we
wszystkich jednostkach OHP w Wielkopolsce promowano zarówno zajęcia kulturalno-oświatowe
jak i sportowo-rekreacyjne, z których skorzystało 29 781 osób.
Rezultaty podjętych działań: Zagadnienia zawarte w nich miały na celu m.in.: przekazywanie
młodzieży wiedzy i umiejętności, uświadomienie znaczenia zdrowia, wypracowanie nawyku
samodzielnej i systematycznej pracy oraz wykształcenie poczucia przynależności do społeczności.
PFRON
Nazwa zadania: Pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD” - Moduł I – likwidacja barier
utrudniających aktywizację społeczną i zawodową.
Opis realizacji: Przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji
wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do
tworzącego się społeczeństwa informacyjnego. Dofinansowano zakup sprzętu elektronicznego lub
jego elementów oraz oprogramowania, a także szkolenia w zakresie obsługi nabytego sprzętu
elektronicznego i oprogramowania 273 osobom w łącznej wysokości 1 642 880,94 zł.
Rezultaty podjętych działań: likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym.
Źródło finansowania: środki PFRON
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Zalecenia na następny rok: Działania będą kontynuowane w 2019 roku.
Nazwa zadania: „Program wyrównywania różnic między regionami III”
Opis realizacji: W ramach obszaru B programu - dofinansowanie likwidacji barier w urzędach,
placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia
osobom

niepełnosprawnym

poruszania

się

i komunikowania

-

zwiększono

dostępność

i kompleksowo dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 14 placówek
w

województwie

wielkopolskim.

Dofinansowanie

likwidacji

barier

transportowych

(dofinansowanie do zakupu pojazdów do przewozu osób z niepełnosprawnościami) - zakup
19 mikrobusów oraz 2 autobusów Łącznie w placówkach objęto wsparciem 1 072 osoby
niepełnosprawne.
Rezultaty podjętych działań: Zwiększenie dostępności i kompleksowe dostosowanie placówek do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz likwidacja barier transportowych.
Źródło finansowania: środki PFRON 2 773 764,79 zł
Zalecenia na następny rok: Działania będą kontynuowane w 2019 roku.
Nazwa zadania: Dofinansowanie kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu
językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumaczaprzewodnika.
Opis realizacji: Dofinansowano koszty udziału w szkoleniach języka migowego osób
uprawnionych (posiadających aktualne orzeczenie niepełnosprawności z przyczyny 03 L –
zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu), członków ich rodziny oraz osób mających stały lub
bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną. Zawarto 999 umów w łącznej kwocie 413 213,00 zł na
dofinansowanie udziału w szkoleniach osób z otoczenia osób niepełnosprawnych z dysfunkcją
słuchu i mowy.
Rezultaty podjętych działań: Zmniejszenie wykluczenia osób z dysfunkcją słuchu i mowy.
Źródło finansowania: środki PFRON
Zalecenia na następny rok: Działania będą kontynuowane w 2019 roku.
Departament Wdrażania EFS UMWW
Nazwa zadania: Realizacja Działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne w ramach WRPO 2014+
Opis realizacji: Ogłoszono w 2018 roku dwa nabory wniosków, ponadto zostały rozstrzygnięte
trzy nabory ogłoszone w 2017 roku. Wszystkie nabory dotyczyły realizacji Poddziałania 7.2.2
Usługi społeczne i zdrowotne.
Z pierwszego konkursu z 2017 r., dotyczącego realizacji programu profilaktycznego w zakresie
onkologii dziecięcej, podpisano 1 umowę o dofinansowanie, której wartość wynosi 6 222 370,74 zł.
W 2019 roku planuje się realizację podpisanej umowy o dofinansowanie. W drugim konkursie
26

z 2017 r. roku wybrano do dofinansowania 43 projekty, z których podpisano umowy
o dofinansowanie dla 39 projektów, o wartości 64 407 839,43 zł. W 2019 roku planuje się realizację
umów o dofinansowanie. Wybrane projekty mają za zadanie poprawę dostępu do usług
opiekuńczych i asystenckich czy mieszkań chronionych/wspomaganych oraz służyć dostarczaniu
narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększyć potencjał lokalnych
społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem
narzędzi deinstytucjonalizacji. W ramach naboru możliwa była realizacja Środowiskowych
Centrów Wsparcia Osób Starszych.
Trzeci konkurs z 2017 r. zakładał tworzenie Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego.
Podpisano umowy o dofinansowanie dla 2 projektów, których wartość wynosi 13 331 331,23 zł.
W 2019 roku planuje się realizację podpisanych umów o dofinansowanie.
Pierwszy konkurs z 2018 r. zakładał wybór do dofinansowania projektu realizującego regionalny
program

zdrowotny

Rozszerzenie

dostępności

technologicznie

wspomaganej

diagnostyki

funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z mózgowym porażeniem dziecięcym na
terenie Województwa Wielkopolskiego. Wybrano do dofinansowania 1 projekt, którego całkowita
wartość wynosi 19 287 677,00 zł. W 2019 roku planuje się podpisanie i realizację umowy
o dofinansowanie.
Kwota przewidziana na drugi konkurs wynosiła 59 981 163,84 zł. W 2019 roku planuje się
wyłonienie projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz podpisanie i realizację umów
o dofinansowanie.
Źródło finansowania: EFS, BP.
W 2018 roku kontynuowana była również realizacja projektów, dla których umowy zostały zawarte
w latach ubiegłych.
Nazwa zadania: Realizacja Działania 7.3. Ekonomia społeczna w ramach WRPO 2014+.
Opis realizacji: Ogłoszono w 2018 roku nabór wniosków w ramach Poddziałania 7.3.2 Ekonomia
społeczna. Podpisano pięć umów w ramach ww. konkursu, na łączną kwotę 69 212 677,55 zł.
Rezultaty podjętych działań: Głównym celem realizacji projektów jest tworzenie miejsc pracy
w przedsiębiorstwach ES, przede wszystkim poprzez udzielanie dotacji oraz świadczenie usług
animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych dla wsparcia rozwoju ES w regionie.
Źródło finansowania: EFS, BP. W 2019 roku planuje się realizację podpisanych umów.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW
Nazwa zadania: Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”.
Działanie 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”.
Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”.
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Opis realizacji: Wspieranie projektów podmiotów leczniczych o znaczeniu regionalnym,
ponadlokalnym i lokalnym polegających m.in. na przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowobudowlanych, w tym w zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych
i z niepełnosprawnościami, wyposażeniu w sprzęt medyczny, rozwiązaniach w zakresie IT.
Finansowanie dotyczy m.in. świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób będących przyczyną
dezaktywizacji zawodowej oraz świadczeń zdrowotnych istotnych z punktu widzenia trendów
demograficznych. Uzyskane w ramach tego działania dofinansowanie wyniosło około 237 mln zł
natomiast wartość realizowanego projektu przekroczyła poziom 375 mln zł.
Rezultaty podjętych działań: Polepszenie stanu zdrowotnego mieszkańców a w efekcie poziomu ich
aktywności na rynku pracy.
Źródło finansowania: EFRR.
ROPS
Nazwa zadania: „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim”.
Rezultaty podjętych działań: W ramach działań dotyczących rozwoju ES w regionie budowany
jest system wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w formie tworzenia miejsc
pracy w podmiotach ES. Tworzeniem miejsc pracy zajmują się ośrodki wsparcia ES, które
przygotowują osoby w trudnej sytuacji do wejścia na rynek pracy, a następnie pomagają stworzyć
podmiot ES, np. spółdzielnie socjalną. ROPS jest koordynatorem rozwoju sektora ES w regionie,
organizuje i prowadzi spotkania Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej oraz grup roboczy
działających w ramach Komitetu. Tworzy również sieć współpracy pomiędzy ośrodkami wsparcia
ES w kontekście uspójniania ich działań, wymiany informacji i doświadczeń.
Źródło finansowania: środki UE w ramach EFS, środki BP i własne.
Zalecenia na następny rok: Kontynuacja działań na rzecz budowania trwałego systemu ES
w Wielkopolsce.
Nazwa zadania: „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej”.
Rezultaty podjętych działań: W ramach projektu koncepcyjnego „System partycypacyjnego
zarządzania sferą ekonomii społecznej” realizowanego w PO WER przez MRPiPS w partnerstwie
z ROPS w Poznaniu, ROPS w Krakowie oraz Uniwersytet Warszawski tworzone są rozwiązania
wspierające system wsparcia dla podmiotów ES. ROPS w Poznaniu odpowiedzialny jest za
stworzenie programu w zakresie ES dla szkół podstawowych oraz narzędzi upowszechniających
wiedzę o ES. Drugim zadaniem jest koordynacja pracy wszystkich ROPS-ów w zakresie
tworzonych rozwiązań oraz dostosowywanie ich do perspektywy regionów. Zrealizowane zostały
spotkania ROPS oraz Regionalnych Komitetów ES a także ROPS-ów i OWES-ów.
Źródło finansowania: środki UE w ramach EFS w ramach PO WER 2.9, środki BP.
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Zalecenia na następny rok: Kontynuacja działań na rzecz budowania trwałego systemu ES
w kraju i w Wielkopolsce.
Nazwa zadania: „Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji”.
Opis realizacji: Podwyższenie efektywności adopcji w Wielkopolsce w latach 2016-2018, przez
wprowadzenie usług preadopcyjnych na rzecz dziecka będącego w pieczy zastępczej. Wsparciem
zostało objętych 100 dzieci oraz 100 rodzin starających się przysposobić dziecko. Grupą docelową
były dzieci przebywające w pieczy zastępczej, kandydaci do adopcji, kandydaci starający się
o przysposobienie dziecka oraz rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.
Rezultaty podjętych działań: Zwiększenie liczby kandydatów starających się o przysposobienie
dzieci, gotowych do przyjęcia dziecka oraz zwiększenia ogólnej liczby adopcji.
Źródło finansowania: środki UE w ramach EFS w ramach WRPO 7.2.1, środki BP i własne.
Zalecenia na następny rok: Kontynuacja działań w obszarze wsparcia dzieci i rodzin w procesach
preadopcyjnych.
Nazwa zadania: „Sieć dobrego wsparcia” (WRPO 7.1.2).
Opis realizacji: Aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym,

poprzez

wdrożenie

instrumentów

aktywnej

integracji

przy

jednoczesnym

nawiązywaniu współpracy międzysektorowej przy wykorzystaniu działań sieciujących. Liderem
projektu było Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Grupą
docelową były osoby w trudnej sytuacji życiowej, JST, NGO, instytucje i organizacje społeczne,
rynku pracy, otoczenie, społeczność lokalna.
Rezultaty podjętych działań: Aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Źródło finansowania: środki UE w ramach EFS w ramach WRPO 7.1.2, środki BP i własne.
Zalecenia na następny rok: Kontynuacja działań w obszarze aktywnej integracji w subregionie
konińskim.
Nazwa zadania: „Aktywna integracja w powiecie złotowskim”.
Opis realizacji: Aktywizacja społeczno-zawodowa 120 osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2018 roku oraz nawiązanie
współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące. Liderem projektu była Fundacja
AKME, partnerami Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrowiu oraz Wielkopolski
Związek Pracodawców LEWIATAN.
Rezultaty podjętych działań: Aktywizacja społeczno – zawodowa 120 osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym i ich otoczenia oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej.
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Źródło finansowania: środki UE w ramach EFS w ramach WRPO 7.1.2, środki BP i własne.
Zalecenia na następny rok: Kontynuacja działań w obszarze aktywnej integracji w subregionie
pilskim.
Nazwa zadania: „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim”.
Opis realizacji: Liderem projektu był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie,
partnerami Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie. W ramach projektu
podjęto działania w obszarze integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej skierowane do osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia poprzez wykorzystanie instrumentów
aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej oraz działań o charakterze
środowiskowym.
Rezultaty podjętych działań: Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób, rodzin, grup,
środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz nawiązanie współpracy
międzysektorowej poprzez działania sieciujące.
Źródło finansowania: środki UE w ramach EFS w ramach WRPO 7.1.2, środki BP i własne.
Zalecenia na następny rok: Kontynuacja działań w obszarze aktywnej integracji w subregionie
kaliskim.
Nazwa zadania: „Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim”.
Opis realizacji: Liderem projektu była Fundacja Nowy Horyzont. W ramach projektu podjęto
działania w obszarze integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej skierowane do osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia poprzez wykorzystanie instrumentów
aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej oraz działań o charakterze
środowiskowym.
Rezultaty podjętych działań: Wzrost szans na rynku pracy 118 osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym z subregionu pilskiego (z wyłączeniem powiatu złotowskiego) poprzez
rozwój systemu usług aktywnej integracji.
Źródło finansowania: środki UE w ramach EFS w ramach WRPO 7.1.2, środki BP i własne.
Zalecenia na następny rok: Kontynuacja działań w obszarze aktywnej integracji w subregionie
pilskim.
Nazwa zadania: „Gmina z inicjatywą – szansa na rozwój społeczności lokalnej”.
Opis realizacji: Liderem projektu jest Miasto i Gmina Pleszew/MGOPS w Pleszewie. Partnerami
Stowarzyszenie Centrum Rozwoju. W ramach projektu podejmowane są działania w obszarze
integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem
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społecznym i ich otoczenia poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji społecznej,
zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej oraz działań o charakterze środowiskowym.
Rezultaty

podjętych

rodzin/grup/środowisk

działań:

Integracja

zagrożonych

i

ubóstwem

aktywizacja
lub

społeczno-zawodowa

wykluczeniem

społecznym

osób,
poprzez

wykorzystanie instrumentów aktywizacji i działań sieciujących w gminach subregionu kaliskiego.
Źródło finansowania: środki UE w ramach EFS w ramach WRPO 7.1.2, środki BP i własne.
Zalecenia na następny rok: Kontynuacja działań w obszarze aktywnej integracji w subregionie
kaliskim.

Nazwa

zadania:

„AKTYWNI

ZINTEGROWANI.

Aktywna

integracja

w

subregionie

poznańskim”.
Opis realizacji: Liderem projektu jest Fundacja Aktywności Lokalnej. W ramach projektu
podejmowane są działania w obszarze integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej skierowane
do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia poprzez wykorzystanie
instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej oraz działań
o charakterze środowiskowym.
Rezultaty

podjętych

rodzin/grup/środowisk

działań:
zagrożonych

Integracja

i

ubóstwem

aktywizacja
lub

społeczno-zawodowa

wykluczeniem

społecznym

osób,
poprzez

wykorzystanie instrumentów aktywizacji i działań sieciujących w gminach subregionu
poznańskiego.
Źródło finansowania: środki UE w ramach EFS w ramach WRPO 7.1.2, środki BP i własne.
Zalecenia na następny rok: Kontynuacja działań w obszarze aktywnej integracji w subregionie
poznańskim.
Nazwa zadania: „Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska”.
Opis realizacji: Liderem projektu jest Fundacja Partycypacji społecznej. W ramach projektu
podejmowane są działania w obszarze integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej skierowane
do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia poprzez wykorzystanie
instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej oraz działań
o charakterze środowiskowym.
Rezultaty

podjętych

rodzin/grup/środowisk

działań:
zagrożonych

Integracja
ubóstwem

i

aktywizacja
lub

osób,

społeczno-zawodowa

wykluczeniem

społecznym

poprzez

wykorzystanie instrumentów aktywizacji i działań sieciujących w gminach subregionu konińskiego.
Źródło finansowania: środki UE w ramach EFS w ramach WRPO 7.1.2, środki BP i własne.
Zalecenia na następny rok: Kontynuacja działań w obszarze aktywnej integracji w subregionie
konińskim.
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Nazwa zadania: „Sieć aktywnej integracji”.
Opis realizacji: Liderem projektu jest Fundacja Nowy Horyzont. W ramach projektu podejmowane
są działania w obszarze integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej skierowane do osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia poprzez wykorzystanie instrumentów
aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej oraz działań o charakterze
środowiskowym.
Rezultaty

podjętych

rodzin/grup/środowisk

działań:

Integracja

zagrożonych

i

ubóstwem

społeczno-zawodowa

aktywizacja
lub

wykluczeniem

społecznym

osób,
poprzez

wykorzystanie instrumentów aktywizacji i działań sieciujących w gminach subregionu pilskiego.
Źródło finansowania: środki UE w ramach EFS w ramach WRPO 7.1.2, środki BP i własne.
Zalecenia

na

następny

rok:

Kontynuacja

działań

w

obszarze

aktywnej

integracji

w subregionie pilskim.
Nazwa zadania: „Aktywni i niezależni – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością
w subregionie konińskim”.
Opis realizacji: Liderem projektu jest Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj dalej z Konina.
W ramach projektu ROPS w roku 2018 był odpowiedzialny za dostarczenie narzędzi rozwoju usług
społeczności lokalnej, lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnej społeczności do
samodzielnego

świadczenia

usług

społecznych

poprzez

wykorzystanie

narzędzi

deinstytucjonalizacji.
Rezultaty

podjętych

działań:

Zwiększenie

samodzielności

i

sprawności

130

osób

niepełnosprawnych poprzez udział w zajęciach i poprawa dostępu do usług opiekuńczych
i asystenckich w społeczności lokalnej poprzez zwiększenie kompetencji 65 opiekunów
faktycznych i 15 asystentów.
Źródło finansowania: środki UE w ramach EFS w ramach WRPO 7.2.2, środki BP i własne.
Zalecenia na następny rok: Kontynuacja działań w obszarze usług społecznych na rzecz osób
z niepełnosprawnościami w subregionie konińskim.
Nazwa zadania: „Dobry start” (WRPO 7.2.2).
Opis realizacji: Grupą docelową są rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym. Działania
dotyczą budowania i rozwijania współpracy w lokalnych społecznościach. Dostarczanie narzędzi
rozwoju usług społ. odbywać się będzie poprzez m.in. poprzez debaty, spotkania przedstawicieli
instytucji, podmiotów publicznych i niepublicznych zaangażowanych w realizację lokalnej polityki
społecznej, lokalnych przedsiębiorców.
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Rezultaty podjętych działań: Dostarczanie narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym
usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia
usług społecznych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji.
Źródło finansowania: środki UE w ramach EFS w ramach WRPO 7.2.2, środki BP i własne.
Zalecenia na następny rok: Kontynuacja działań w obszarze usług społecznych na rzecz rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym w Wielkopolsce.
Nazwa zadania: „Akademia samodzielności”.
Opis realizacji: Działania dotyczą m.in. opracowania istniejącego modelu usługi społecznej
w zakresie działań związanych z mieszkalnictwem wspomaganym, zawiązywania współpracy,
partnerstw, wymianę doświadczeń, wiedzy i wsparcia merytorycznego w zakresie potrzeb
i możliwości wprowadzenia stałych w regionie rozwiązań na rzecz tej grupy społecznej (w tym
warsztaty, doradztwo, wizyty studyjne, analizy, ekspertyzy i inne formy wymiany doświadczeń).
Rezultaty podjętych działań: Dostarczanie narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym
usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia
usług społecznych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji.
Źródło finansowania: środki UE w ramach EFS w ramach WRPO 7.2.2, środki BP i własne.
Zalecenia na następny rok: Kontynuacja działań w obszarze usług społecznych na rzecz osób
z niepełnosprawnościami w Wielkopolsce.
Nazwa zadania: „Azymut – Samodzielność”.
Rezultaty podjętych działań: Wypracowywanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie
osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera
w 6 gminach w woj. zachodniopomorskim (3), lubuskim (2) i wielkopolskim (1) w formie
wypracowania standardów funkcjonowania mieszkań wspomaganych. Pośrednio grupą docelową
projektu są również osoby z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem
Aspergera. W ramach projektu opracowany zostanie jeden model/standard mieszkalnictwa
wspomaganego uwzględniający specyfikę, potrzeby i możliwości tych osób, który następnie
zostanie wdrożony w 6 gminach na terenie ww. województw.
Źródło finansowania: środki UE w ramach EFS w ramach PO WER 2.8, środki BP.
Zalecenia na następny rok: Kontynuacja działań w obszarze wypracowywania rozwiązań na rzecz
osób z autyzmem i zespołem Aspergera w kraju i w Wielkopolsce.
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Nazwa zadania: „Kooperacja efektywna i skuteczna”.
Opis realizacji: Grupą docelową/ostatecznymi odbiorcami wsparcia w konkursie są podmioty
polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa,
zwłaszcza instytucje rynku pracy, instytucje systemu oświaty, jednostki systemu ochrony zdrowia,
sądownictwo, policja. Grupa docelową są również pracownicy socjalni. Działania w roku 2018
dotyczyły m.in. wypracowania modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji społecznej.
Rezultaty podjętych działań: Wypracowywanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy
instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych
m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji.
Źródło finansowania: środki UE w ramach EFS w ramach PO WER 2.5, środki BP.
Zalecenia na następny rok: Kontynuacja działań w ww. obszarze.
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III.3 Podniesienie jakości edukacji i dopasowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy
WUP
Nazwa zadania: Przygotowanie raportu Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa
wielkopolskiego rocznik 2016/2017 na rynku pracy.
Rezultaty podjętych działań: Poszerzenie wiedzy na temat sytuacji absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego na rynku pracy, które przyczyniać ma się do
korelacji kształcenia z potrzebami rynku pracy
Źródło finansowania: Budżet WUP
Nazwa zadania: Wspieranie kształcenia ustawicznego w regionie poprzez wykorzystanie środków
KFS.
Opis realizacji: W 2018 roku powiatowe urzędy pracy dysponowały znacznie mniejszą pulą
środków KFS niż w roku poprzednim (16 863 400 zł w 2017 roku, wobec 10 849 200 zł w 2018 r.).
Dokonano podziału kwoty limitu KFS przyznanego dla województwa wielkopolskiego. Ponadto
monitorowano wykorzystanie środków KFS na poziomie regionu, a także przekazywano wnioski
urzędów pracy o dodatkowe środki z rezerwy Funduszu. W ramach środków finansowych KFS dla
WUP, zrealizowano działania promocyjne KFS, tj. emisję spotu radiowego oraz spotu
telewizyjnego. KFS promowano także na imprezach otwartych - targach branżowych oraz
imprezach miejskich. Zorganizowano również konferencję poświęconą KFS, w której wzięli udział
dyrektorzy urzędów pracy, przedstawiciele organizacji pracodawców oraz pracodawcy. Ponadto dla
pracowników PUP, przeprowadzono spotkanie informacyjno-szkoleniowe na temat obszarów
problemowych pojawiających się w toku realizacji zadań dotyczących KFS.
Rezultaty podjętych działań: W ramach dostępnej dla PUP puli środków KFS przeszkolono 5 997
osób, przy blisko 98% efektywności wydatkowania dostępnej puli środków.
Źródło finansowania: FP
Nazwa zadania: Monitorowanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych na wielkopolskim rynku
pracy oraz zapotrzebowania na kompetencje i kwalifikacje.
Rezultaty podjętych działań: W ramach zadania zrealizowane zostały dwa badania dotyczące
zapotrzebowania na zawody na wielkopolskim rynku pracy tj.:
 Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych za 2017 r. - raport oraz dwie
półroczne informacje sygnalne zawierające wykaz zawodów nadwyżkowych, deficytowych
i zrównoważonych są dostępne w wersji elektronicznej, do pobrania na stronie internetowej
WUP,
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 Barometr Zawodów 2019 - wyniki IV edycji badania, stanowiącego krótkotrwałą prognozę
zawodów deficytowych, nadwyżkowych i zrównoważonych w powiatach województwa
wielkopolskiego. Wyniki badania dostępne są na stronie internetowej WUP w formie dwóch
publikacji: raportu oraz ulotki dla uczniów. Publikacje wysłane zostały m.in. do szkół,
jednostek samorządowych, pracodawców, instytucji rynku pracy partnerów badania.
W ramach współpracy z pracownikami powiatowych urzędów pracy kontynuowano kwartalny
system monitorowania zapotrzebowania na kwalifikacje zawodowe w ofertach zgłaszanych do
powiatowych urzędów pracy. Wykaz kwalifikacji zawodowych udostępniony został poprzez stronę
internetową WUP.
Źródło finansowania: FP, PT WRPO 2014+, dotacja MRPiPS
Zalecenia na następny rok: Z uwagi na przydatność i zainteresowanie badaniem Barometr
zawodów uzasadniona jest kontynuacja tego badania w dotychczasowym zakresie, wraz
z kompletem publikacji. Trwają prace zespołu eksperckiego powołanego przez MRPiPS
nt. wprowadzenia zmian do metodologii monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

OHP
Nazwa zadania: Organizacja szkoleń zawodowych, po wcześniejszym rozeznaniu rynku pracy
i potrzeb wskazanych przez klientów MCK.
Opis realizacji: Przy dużym wsparciu i na podstawie dotychczasowych porozumień ze szkołami,
pracodawcami czy nawet izbami rzemieślniczymi województwa wielkopolskiego, OHP
organizowało wiele szkoleń dla młodych ludzi, chętnych do nabycia wiedzy teoretycznej
i umiejętności praktycznych, niezbędnych do pracy na danym stanowisku. W 2018 r. oferta OHP
obejmowała szkolenia zawodowe w zakresie:
 sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (Gniezno);
 magazynier z obsługą wózka jezdniowego (Gniezno, Kępno);
 operator wózka jezdniowego (Gniezno, Chodzież, Grodzisk Wlkp., Turek);
 pracownik biurowy z elementami kadr i płac (Wolsztyn);
 operator koparko – ładowarki (Turek, Grodzisk Wlkp.);
 kelner – barista (Krotoszyn);
 barman – barista z obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych (Ostrzeszów);
 operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej (Śrem, Wolsztyn);
 spawacz metodą MAG (Chodzież);
 kosmetyczka ze stylizacją paznokci (Śrem, Turek, Ostrzeszów, Kępno, Krotoszyn);
 kasjer – sprzedawca (Turek);
 barman z elementami baristy (Krotoszyn);
 sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych (Krotoszyn).
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Z ww. ofert skorzystało 220 młodych ludzi z województwa wielkopolskiego.
PFRON
Nazwa zadania: Pilotażowy program „AKTYWNY SAMORZĄD” - Moduł II – pomoc
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Opis realizacji: Udzielono pomocy finansowej o charakterze:
 dodatku na pokrycie kosztów kształcenia,
 dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego (w przypadku osób,
które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich),
 opłaty za naukę (czesne)
dla osób pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub mających
przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
Wsparciem objęto ponad 1 200 beneficjentów, którym wg stanu na 31.01.2019 r. wypłacono
3 632 461,94 zł. Ponieważ środki przekazane w 2018 roku mogą być wykorzystane przez
realizatorów programu (samorządy powiatowe) do 15.04.2019 r. szacuje się, że ostatecznie wypłaty
osiągną poziom ok. 4,5 mln zł dla blisko 1 400 beneficjentów.
Rezultaty podjętych działań: Podniesienie kwalifikacji oraz umiejętności uczestniczących
w programie osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, co
przyczyni się do zwiększenia ich szans na zatrudnienie.
Źródło finansowania: środki PFRON
Zalecenia na następny rok: Działania będą kontynuowane w 2019 roku.
Departament Edukacji i Nauki UMWW
Nazwa zadania: Podniesienie aktywności zawodowej, przedsiębiorczości i innowacyjności
młodzieży i uczniów szkół branżowych i technicznych przez Centra Wparcia Rzemiosła,
Kształcenia Dualnego i Zawodowego (CWRKDiZ).
Opis realizacji: Centra Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego zostały
powołane zgodnie z Uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Powołane Centra są
jedynymi takimi jednostkami w Polsce, które mogą być porównywalne z europejskimi Centrami
Wspierania Szkolnictwa Zawodowego m.in. w zakresie równoważenia zapotrzebowania na zawody.
Łączą one tym samym potencjał przedsiębiorczy, gospodarczy i edukacyjny na rzecz kształcenia
zawodowego i dualnego na potrzeby lokalnych rynków pracy. Kreują szkolnictwo zawodowe
i dualne jako szkolnictwo pozytywnego wyboru, który daje możliwość realizowania ścieżki kariery
zawodowej w oparciu o rozwój kompetencji oczekiwanych przez pracodawców.
Źródło finansowania: Budżet SWW + UE. Kwota w 2018r.: 4.792.346,00 zł.
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Nazwa zadania: Podnoszenie jakości kadr systemu oświaty poprzez wspomaganie rozwoju
zawodowego nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.
Rezultaty podjętych działań: Województwo Wielkopolskie jest organem prowadzącym dla pięciu
Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli (ODN). Dwa ośrodki działają samodzielnie (Kalisz, Poznań),
trzy (Leszno, Piła, Konin) wchodzą w skład Centrów Doskonalenia Nauczycieli (CDN). Placówki
doskonalenia nauczycieli na rok szkolny 2017/2018 przygotowały bogatą ofertę edukacyjną
obejmującą różne formy doskonalenia i doradztwa, m.in.: konsultacje, konferencje, seminaria,
warsztaty, szkolenia, kursy. We wszystkich ośrodkach doskonalenia nauczycieli zrealizowano
ponad 1 400 form doskonalenia dla ponad 36 tysięcy nauczycieli.
Źródła finansowania: Budżet SWW, wpłaty od uczestników.
Zalecenia na następny rok: Nowy model wspomagania szkół przenosi akcent z rozwoju
zawodowego pracowników oświaty na kompleksowy rozwój szkoły. Podkreśla walor zespołowej
pracy dyrektorów, nauczycieli i innych pracowników oświaty, stąd pomysł budowania sieci
współpracy i samokształcenia grupujących nauczycieli z różnych szkół, organizowanych
i prowadzonych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli.
Nazwa zadania: Organizacja kształcenia w Wielkopolskich Samorządowych Centrach Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego (WSCKZiU) w roku szkolnym 2017/2018.
Rezultaty podjętych działań: Samorząd Województwa odpowiada za organizację kształcenia
w zawodach medycznych i zabezpieczenia społecznego. W roku szkolnym 2017/2018 w szkołach
medycznych zorganizowano kształcenie dla 1 191 słuchaczy w 11 zawodach (higienistka
stomatologiczna, opiekun medyczny, opiekun w DPS, opiekunka dziecięca, technik dentystyczny,
technik elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik sterylizacji medycznej,
technik usług kosmetycznych, terapeuta zajęciowy). Najwięcej osób kształciło się w zawodzie
technik usług kosmetycznych (221 słuchaczy).
Źródła finansowania: Budżet SWW.
Zalecenia na następny rok: Podwyższenie kwalifikacji kadry w zawodach medycznych
i socjalnych województwa wielkopolskiego oraz efektywne podnoszenie jakości usług
świadczonych przez instytucje pomocy i integracji społecznej.

Nazwa zadania: Organizacja kształcenia w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia
Ustawicznego we Wrześni (WSCKU) w roku szkolnym 2017/2018.
Opis realizacji: Placówka zajmuje się prowadzeniem licznych kwalifikacyjnych kursów
zawodowych oraz kursów doskonalących. Dostępne są między innymi następujące kursy: technik
ochrony fizycznej osób i mienia, technik administracji, technik archiwista, florysta, technik
logistyk, technik rachunkowości. Placówka posiada też bogatą ofertę kursów doskonalących
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z zakresu pierwszej pomocy, dydaktyki nauczania języka angielskiego i niemieckiego, języka
angielskiego w logistyce czy animatora gier i zabaw w przedszkolu – nauczanie zintegrowane.
Źródła finansowania: Budżet SWW, wpłaty od uczestników.
Zalecenia na następny rok: Dostosowanie oferty edukacyjnej do wymogów rynku pracy
Nazwa zadania: „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.
Rezultaty podjętych działań:
 rozwijano współpracę z 80 wielkopolskimi szkołami, które przystąpiły do projektu
w zakresie realizacji staży zawodowych i dodatkowych zajęć w laboratoriach dla uczniów tych
szkół oraz funkcjonowania Systemu Zawodowcy i platformy elearningowej;
 podpisano 17 listów intencyjnych oraz zawarto 12 porozumień o współpracy z dużymi firmami
w ramach Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno–Gospodarczej (w tym w 2018 r. podpisano
14 listów oraz zawarto 4 porozumienia);
 na podstawie sporządzonych diagnoz badających zapotrzebowanie szkół i placówek na sprzęt
i pomoce dydaktyczne do pracowni kształcenia zawodowego wybrano 4 Wielkopolskie
Samorządowe Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz 46 szkół, które zostaną
doposażone;
 od początku realizacji projektu 3 254 uczniów w 34 zawodach rozpoczęło udział w stażach
u pracodawców (w tym w 2018 r. – 1 758 osoby);
 od początku realizacji projektu 4 742 uczniów skorzystało z dodatkowych specjalistycznych
zajęć w Poznaniu, w Pile i Kaliszu (w tym w 2018 r. – 2 209 osoby). Zajęcia w Poznaniu
uruchomione zostały 14.11.2016r., w Pile 27.03.2017r., a w Kaliszu 05.03.2018 r.;
 od 09.11.2015 r. przeprowadzono proces doradztwa zawodowo-edukacyjnego dla 6 226 uczniów
(w tym w 2018 r. – 2 845 osoby);
 10 nauczycieli rozpoczęło udział we wsparciu w formie studiów podyplomowych lub kursów
kwalifikacyjnych;
 rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na dostawę do pracowni kształcenia zawodowego dla
28 szkół i 4 Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
UMWW biorących udział w projekcie fabrycznie nowych urządzeń komputerowych wraz z ich
dystrybucją oraz oprogramowania;
 uruchomiono kolejne postępowania przetargowe na dalsze etapy modernizowania wyposażenia
stanowisk

laboratoryjnych

(na

sprzedaż

i

dostawę

wyposażenia

laboratoriów

multidyscyplinarnych oraz oprogramowania), zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych,
zakup usługi rozwoju i utrzymania Systemu Zawodowcy oraz na sukcesywne świadczenie
transportu

oraz

usług

noclegowych

wraz

z

wyżywieniem

dla

uczestników

zajęć

specjalistycznych w laboratoriach;
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pozyskanych

od

pracodawców

informacji
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kompetencyjnych oraz 45 modeli referencyjnych stanowisk pracy, które wykorzystane zostaną
do udoskonalenia słownika kompetencji w Systemie Zawodowcy.
Źródła finansowania: WRPO 2014+, Poddziałanie 8.3.3. całkowita wartość projektu:
63 500 000,00 zł.
Zalecenia na następny rok: Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez
zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000
uczniów oraz poprawa przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy
m.in.: poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz
podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na
terenie województwa wielkopolskiego do końca 2022 r.
KO
Nazwa zadania: Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli i kadry kierowniczej poprzez realizację
grantów edukacyjnych.
Opis realizacji: Zorganizowano w ramach Grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 37 form
warsztatowych, konferencji, w których wzięło udział 7 015 nauczycieli i dyrektorów. Formy
doskonalenia nauczycieli organizowane w ramach grantów edukacyjnych realizowane były
w 4 grupach tematycznych: nowa podstawa programowa; rozwój zawodowy nauczycieli
i dyrektorów; rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów; formalno-prawne aspekty zawodu
nauczyciela i funkcjonowania placówek oświatowych
Rezultaty podjętych działań: Udział w szkoleniach służy doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli
i dyrektorów szkół/placówek, przyczynia się do podniesienia efektów kształcenia.
Źródła finansowania: budżet KO, kwota 996 405,58 zł.
Zalecenia na następny rok: Utworzenie sieci doradztwa metodycznego w województwie
wielkopolskim.
Nazwa zadania: Wyrażanie opinii dotyczącej uzyskania uprawnień szkoły publicznej przez szkoły
niepubliczne

prowadzące

kształcenie

zawodowe.

Podnoszenie

kwalifikacji

instruktorów

praktycznej nauki zawodu.
Opis realizacji: Wielkopolski Kurator Oświaty wydał 154 postanowienia w sprawie spełnienia
przez szkołę niepubliczną kształcącą w zawodzie wymagań szkoły publicznej, w tym dla
niepublicznych szkół policealnych - 78, niepublicznych techników – 3 oraz niepublicznych
trzyletnich szkół branżowych I stopnia – 73. Zawody, w których szkoły zamierzały rozpocząć
kształcenie, to m.in.: opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej,
asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, opiekunka dziecięca, opiekunka
środowiskowa, technik organizacji reklamy, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, monter sieci
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zabudowy i

robót

wykończeniowych w budownictwie, mechanik pojazdów samochodowych , mechanik operator
pojazdów i maszyn rolniczych, lakiernik, blacharz samochodowy, operator obrabiarek
skrawających, elektromechanik pojazdów samochodowych. Złożono 12 wniosków o zatwierdzenie
programu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, w tym zatwierdzono
10 programów. Wpłynęły 73 zgłoszenia rozpoczęcia kursów pedagogicznych dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu, które ukończyło 665 osób.
Rezultaty podjętych działań: Realizowane działania przyczyniają się do poszerzenia oferty kształcenia
branżowego oraz podniesienia kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Źródła finansowania: budżet KO
Zalecenia na następny rok: Kontynuacja działań.
Nazwa zadania: Powołanie Koordynatora oraz Zastępcy Koordynatora KO do spraw kształcenia
zawodowego.
Opis realizacji: Koordynator i jego Zastępca brali udział w konsultacjach zmian w kształceniu
zawodowym, projektów rozporządzeń z zakresu kształcenia zawodowego oraz w działaniach
związanych z rozwojem doradztwa zawodowego w systemie oświaty. Uczestniczyli w rekrutacji
kandydatów do udziału w projekcie „Trener – doradca zawodowy w każdym powiecie”. Wspierali
szkoły w nawiązywaniu współpracy z pracodawcami, wspierali pracodawców w nawiązaniu
współpracy ze szkołami. Wsparli merytorycznie wojewódzką konferencję poświęconą współpracy
szkół z pracodawcami.
Rezultaty podjętych działań: Upowszechnianie informacji na temat zmian w kształceniu zawodowym,
wspieranie i promowanie szkolnictwa branżowego, technicznego ma wpływ na świadome wybory
młodzieży i przyczynia się do zwiększenia szans na powodzenie na rynku pracy oraz służy
rozwojowi kształcenia dla potrzeb rynku pracy.
Źródła finansowania: budżet KO
Zalecenia na następny rok: Kontynuacja działań.
Nazwa zadania: Akredytacja placówek i ośrodków prowadzących kształcenia ustawiczne
w formach pozaszkolnych oraz akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli.
Opis realizacji: Akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uzyskały 3 placówki doskonalenia
nauczycieli. Wielkopolski Kurator Oświaty przyznał także akredytację 6 placówkom i ośrodkom
prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Na stronie internetowej KO
w Poznaniu zamieszczone są dane placówek posiadających akredytację kuratora oświaty oraz baza
wszystkich akredytowanych form pozaszkolnych.
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Rezultaty podjętych działań: Akredytacja służy podniesieniu jakości usług szkoleniowych,
m.in. poprzez wewnętrzne badanie jakości prowadzone przez placówkę oraz zewnętrzne
monitorowanie podmiotów posiadających akredytację.
Źródła finansowania: budżet KO
Zalecenia na następny rok: Kontynuacja działań.
Nazwa zadania: Zbieranie i upowszechnianie wybranych danych z systemu informacji oświatowej
(SIO).
Opis realizacji: Na stronie internetowej KO opublikowano: dane adresowe szkół i placówek
województwa wielkopolskiego, wyszukiwarka szkół, linki do strony MEN z danymi szkół
ogólnopolskich. KO udziela upoważnienia dostępu do nowego SIO jednostkom samorządu
terytorialnego.
Rezultaty podjętych działań: Dostęp do bazy SIO przyczynia się do trafnego wyboru szkoły i kierunku
kształcenia, ułatwia podejmowanie decyzji o wyborze lub zmianie kierunku kształcenia oraz uzyskaniu
dodatkowych kwalifikacji, np. na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
Źródła finansowania: budżet KO
Zalecenia na następny rok: Kontynuacja działań.
Nazwa zadania: Nawiązanie współpracy z Krajem Związkowym Brandenburgia w zakresie edukacji
szkolnej (kształcenie ogólne i zawodowe), młodzieży i sportu.
Opis realizacji: Dwudziestoosobowa delegacja dyrektorów szkół branżowych z Wielkopolski wraz
Wielkopolskim Kuratorem Oświaty uczestniczyła w wizycie studyjnej we Frankfurcie nad Odrą
poświęconej kształceniu zawodowemu organizowanemu we współpracy z pracodawcami.
Rezultaty podjętych działań: Współpraca z Krajem Związkowym Brandenburgia służy wymianie
doświadczeń i inspiruje do wprowadzania projakościowych zmian w organizacji procesu kształcenia.
Źródła finansowania: budżet KO
Zalecenia na następny rok: Kontynuacja działań.
Nazwa zadania: Innowacje pedagogiczne, dobre praktyki, realizacja programu rządowego pn. „Aktywna
tablica”, konkurs „Nauczyciel innowator”, konferencje promujące i wspierające rozwój kompetencji.
Opis realizacji: Zorganizowano 6 konferencji metodycznych wspierających dyrektorów oraz
e-koordynatorów biorących udział w rządowym programie „Aktywna tablica”. W spotkaniach
uczestniczyło ok. 300 osób. Współorganizatorem spotkań było Poznańskie Centrum SuperkomputerowoSieciowe przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN oraz Aeroklub Poznański i Mobilna Jednostka
Dowodzenia Operacjami Powietrznymi. Ponadto zorganizowano dodatkowe spotkanie dla dyrektorów
szkół podstawowych poświęcone procedurze przyznawania środków w ramach II edycji rządowego
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programu „Aktywna Tablica”. Tytuł „Nauczyciel-Innowator” otrzymało 16 nauczycieli, w tym
1 z województwa wielkopolskiego, laureatów konkursu organizowanego przez MEN.
Rezultaty podjętych działań: Podjęte działania przyczyniają się do rozwoju kompetencji i umiejętności
przydatnych uczniowi w przyszłości na rynku pracy.
Źródła finansowania: budżet KO
Zalecenia na następny rok: Kontynuacja działań.
Departament Wdrażania EFS UMWW
Nazwa zadania: Realizacja Działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu
kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Został
ogłoszony w 2018 roku jeden nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna
oraz zostały rozstrzygnięte cztery nabory wniosków ogłoszone w 2017 roku (dotyczy Poddziałania
8.1.1 Edukacja przedszkolna, Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne oraz Poddziałania 8.1.4
Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania):
Z dwóch konkursów w ramach Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna ogłoszonych w 2017
roku podpisano odpowiednio 29 umów na kwotę 11 338 105,15 zł oraz 13 umów na kwotę
5 850 295,49 zł. W 2019 roku planuje się realizację podpisanych umów.
Nie została jeszcze zakończona procedura oceny wniosków o dofinansowanie dla konkursu
ogłoszonego w roku 2018. Kwota przewidziana na konkurs wynosiła 48 978 922,35 zł.
W 2019 roku planuje się wyłonienie projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz
podpisanie i realizację umów o dofinansowanie.
Źródłem finansowania: w ramach Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna jest: EFS oraz wkład
własny Beneficjentów.
W ramach Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne w 2018 r. wybrano do dofinansowania
44 projekty, dla których podpisano dotychczas 35 umów na łączną kwotę 22 169 148,04 zł.
Źródło finansowania: EFS, BP. W 2019 roku planuje się podpisanie kolejnych umów oraz
realizację już podpisanych umów.
W ramach Poddziałania 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania w 2018 r.
podpisano 3 umowy w ramach ww. konkursu.
Źródło finansowania: EFS, BP, wkład własny. W 2019 roku planuje się realizację podpisanych
umów.
Nazwa zadania: Realizacja Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie.
Opis realizacji: W 2018 roku ogłoszono nabór w ramach Działania 8.2. Uczenie się przez całe
życie. Kwota przewidziana na konkurs wynosi 46 976 567,06 zł. W 2018 roku kontynuowana była
również realizacja projektów, dla których umowy zostały zawarte w latach ubiegłych.
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Rezultaty podjętych działań: W ramach konkursu można realizować szkolenia podnoszące
kompetencje językowe lub technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) osób dorosłych
w wieku aktywności zawodowej (głównie powyżej 24 roku życia), w szczególności o niskich
kwalifikacjach i powyżej 50 roku życia, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia
kompetencji.
Źródło finansowania: EFS, BP, wkład własny.
Zalecenia na następny rok: W 2019 roku planuje się wyłonienie projektów rekomendowanych do
dofinansowania oraz podpisanie i realizację umów o dofinansowanie.
Nazwa zadania: Realizacja Działania 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Opis realizacji: W ramach ww. działania zostały ogłoszone w 2018 roku cztery nabory wniosków
oraz zostały rozstrzygnięte dwa nabory wniosków ogłoszone w 2017 roku. W ramach Poddziałania
8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży (konkurs ogólny, CKZiU) w 2018 r. procedura oceny
wniosków o dofinansowanie nie została zakończona. Kwota przewidziana na konkurs wynosiła
89 324 220,00 zł. W 2019 roku planuje się wyłonienie projektów rekomendowanych do
dofinansowania oraz podpisanie i realizację umów o dofinansowanie.
Kolejny z ogłoszonych konkursów miał za zadanie wyłonić projekty służące doskonaleniu
systemu nauki zawodu organizowanej u pracodawców rzemieślników, ze szczególnym
uwzględnieniem podnoszenia jakości szkolenia praktycznego i teoretycznego organizowanego dla
młodocianych pracowników dokształcających się w systemie szkolnym i pozaszkolnym. Projekty
mają być realizowane we współpracy z cechami rzemieślniczymi zrzeszonymi w Izbach
Rzemieślniczych. Procedura oceny wniosków o dofinansowanie nie została zakończona w 2018 r.,
kwota przeznaczona na konkurs wynosi 10 217 014,12 zł. W 2019 roku planuje się podpisanie
i realizację umów o dofinansowanie.
W ramach konkursu z Poddziałania 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych
w ramach ZIT dla MOF Poznania ogłoszonego w 2017 roku, wybrano do dofinansowania
1 projekt, którego wartość wynosi 204 579,95 zł. W 2019 roku planuje się podpisanie oraz
realizację podpisanej umowy.
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego w 2018 r. dla ww. Poddziałania wybrano do
dofinansowania 1 projekt, którego całkowita wartość wynosi 587 562,49 zł. W 2019 roku planuje
się podpisanie i realizację umowy o dofinansowanie.
W ramach konkursu z Poddziałania 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych
w ramach ZIT dla rozwoju AKO w 2018 r. wybrano do dofinansowania 6 projektów, których
całkowita wartość wynosi 5 510 086,01 zł. W 2019 roku planuje się realizację podpisanych umów.
Projekty realizują działania podobne, jak w przypadku Poddziałania 8.3.1 oraz dodatkowo
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wspierają indywidualne potrzeby osób dorosłych poprzez organizowanie procesu uczenia się
w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, wsparcia osób
zgłaszających potrzebę formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych,
doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Natomiast w ramach konkursu ogłoszonego w 2018 roku dla ww. Poddziałania do końca stycznia
2019 r. trwał nabór projektów. Kwota przewidziana na konkurs wynosiła 3 294 117,65 zł. W 2019
roku planuje się wyłonienie projektów rekomendowanych do dofinansowania oraz podpisanie
i realizację umów o dofinansowanie.
Źródło finansowania dla wszystkich projektów realizowanych w ramach Działania 8.3: EFS, BP,
wkład własny.

Biuro Karier UAM
Nazwa zadania: Współpraca pracowników Biur Karier z przedstawicielami WUP
Opis realizacji: Zrealizowano współpracę przez udział w projektach targów pracy, praktyk
i innych spotkań na uczelni oraz wymianę informacji podczas konferencji.
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III.4 Wspieranie wielkopolskiej przedsiębiorczości i innowacyjności
WUP
Nazwa zadania: 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.
Opis realizacji: 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. Monitorowanie zadań realizowanych przez
PUP na rzecz przedsiębiorstw planujących zwolnienia grupowe.
Opracowano analizę „Zwolnienia grupowe w Wielkopolsce w 2017 r.”, która została zamieszczona
na stronie WUP.
Rezultaty podjętych działań: Ograniczenie negatywnych skutków wynikających z procesów
zwolnień grupowych w przedsiębiorstwach.
Źródło finansowania: Zadanie bezkosztowe.
Nazwa zadania: Poradnictwo zawodowe w obszarze przedsiębiorczości.
Opis realizacji: Usługi doradcze skierowane były między innymi do osób, które planują założenie
własnej firmy. Polegały na konsultacjach w zakresie określania predyspozycji zawodowych pod
kątem przedsiębiorczości, rozwijania indywidualnych zasobów w postaci kompetencji osobistych
i społecznych oraz w zakresie informacji dotyczących formalności związanych z założeniem
działalności gospodarczej oraz informacji o instytucjach udzielających wsparcia potencjalnym i już
działającym przedsiębiorcom. Przeprowadzono 18 warsztatów pod następującymi tytułami: „ABC
przedsiębiorczości”, „Czy nadaję się na przedsiębiorcę?”, „Własna firma”. Podejmowano
współpracę z Poznańskim Ośrodkiem Wspierania Przedsiębiorczości, Leszczyńskim Centrum
Biznesu, Spółką z o.o. Inwest Park w Pile, uczestniczono w Światowym Tygodniu
Przedsiębiorczości.
Rezultaty podjętych działań: Zdobycie wiedzy przez klientów na temat procedur zakładania
własnej działalności gospodarczej, wzrost świadomości posiadanych predyspozycji i kompetencji
zawodowych, w tym tych przydatnych przy prowadzeniu własnej firmy.
Źródło finansowania: FP
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Nazwa zadania: Poznański program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych „Zaułek
Rzemiosła”.
Rezultaty podjętych działań: W roku 2018 w ramach programu wsparcie otrzymali rzemieślnicy
z branż takich jak: tapicerstwo, malarstwo portretowe, fotografia artystyczna, renowacja mebli,
naprawa zabytkowych zegarów, krawiectwo oraz ceramika.
Źródło finansowania: Urząd Miasta Poznania, Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu,
PUP w Poznaniu.
Zalecenia na następny rok: „Zaułek Rzemiosła” jest programem wieloletnim z corocznie
uzgadnianym przez Partnerów planem działań.

Departament Gospodarki UMWW
Nazwa zadania: Realizacja procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO) angażującego
uczestników regionalnego systemu innowacji, którego celem jest integracja różnych interesariuszy
w celu identyfikowania priorytetów w zakresie badań, rozwoju i innowacji, wokół których
koncentrowane są inwestycje prywatne i publiczne.
Opis realizacji: W ramach PPO zorganizowane zostały dwa posiedzenia sześciu Grup Roboczych
Forum Inteligentnych Specjalizacji poświęconych współpracy międzybranżowej (Poznański Park
Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza) oraz wyzwań
związanych z nowymi technologiami w obszarze pozyskiwania i magazynowania energii do
różnych zastosowań (Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium
Akumulatorów i Ogniw). Odbyły się również 2 spotkania Wielkopolskiego Forum Inteligentnych
Specjalizacji, gdzie obok tematyki związanej z polityką innowacyjną koncentrującą zasoby na
rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu oraz zagadnienia intensyfikacji współpracy na linii
biznes-nauka (Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii), poruszono również kwestie
współpracy w obszarze kształcenia dualnego i jego znaczenia dla biznesu (Instytut Logistyki
i Magazynowania w Poznaniu).
Rezultaty podjętych działań: Wzrost świadomości wielkopolskich przedsiębiorców na temat
celów polityki w zakresie inteligentnych specjalizacji i możliwości wykorzystania w praktyce
badań naukowych oraz prac badawczo-rozwojowych, nowych pomysłów i wynalazków,
a w konsekwencji wytyczenie drogi ku gospodarce opartej na wiedzy.
Źródło finansowania: Budżet PT WRPO 2014+.
Zalecenia na następny rok: Proces PPO będzie kontynuowany.
Nazwa zadania: Projekt pozakonkursowy pn. „Gospodarna Wielkopolska” realizowany ze
środków WRPO obejmuje kompleksową promocję gospodarczą i inwestycyjną regionu oraz
budowę Marki Wielkopolski dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na
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arenie

międzynarodowej

w

strategicznych

obszarach

zdefiniowanych

jako

inteligentne

specjalizacje.
Rezultaty podjętych działań: Kompleksowe wspieranie internacjonalizacji wielkopolskiej
gospodarki, podejmowane były działania promocyjne w trzech obszarach:
 gospodarczym, obejmującym udział w międzynarodowych imprezach targowych, analizę
wybranych rynków zagranicznych, prowadzenie bazy wiedzy dla eksporterów i inwestorów
w

postaci

platformy internetowej

(www.iw.org.pl)

oraz

dystrybucję

materiałów

promocyjno-informacyjnych o gospodarce regionu;
 inwestycyjnym, obejmującym udział w międzynarodowych targach inwestycyjnych,
prowadzenie elektronicznej bazy ofert inwestycyjnych (eBOI), podejmowanie innych
działań na rzecz utrzymania i integracji inwestorów już obecnych w Wielkopolsce oraz
promocję w mediach międzynarodowych;
 budowy Marki WIELKOPOLSKA, będącej systemem identyfikacji wizualnej regionu, która
obejmuje wdrożenie systemu certyfikacji „Marka WIELKOPOLSKA” oraz kampanię
wizerunkową na rzecz rozpoznawalności regionu na arenie międzynarodowej.
W ramach projektu w 2018 roku zorganizowane zostały stoiska regionalne na następujących
wydarzeniach:
 IDF Oman 2018 (6-8 lutego 2018 r.), Maskat (Oman); targi wpisane w obszary
Inteligentnych Specjalizacji „Przemysł Jutra” i „Wnętrza Przyszłości”,
 Foodex Japan 2018 (6-9 marca 2018 r.), Tokio (Japonia); targi wpisane w obszar
Inteligentnej Specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”,
 Bauma Conexpo Africa (13-16 marca 2018 r.), Johannesburg (RPA); targi wpisane
w obszary Inteligentnych Specjalizacji „Przemysł Jutra” i „Wnętrza Przyszłości”,
 HKTDC Hong Kong Medical Devices and Supplies Fair (7-9 maja 2018 r.), Hongkong
(Chiny); targi wpisane w obszar Inteligentnej Specjalizacji “Nowoczesne technologie
medyczne”,
 Medi Pharm Vietnam (9-12 maja 2018 r.), Hanoi (Wietnam); targi wpisane w obszar
Inteligentnej Specjalizacji “Nowoczesne technologie medyczne”,
 Africa’s Big Seven (24-26 czerwca 2018 r.), Johannesburg (RPA); targi wpisane w obszar
Inteligentnej Specjalizacji „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”,
 eLearning Africa International Conference on ICT for Development, Education & Skills
(26-28 września 2018 r.); Kigali (Rwanda); wystawa Marki Wielkopolska wpisana w obszar
Inteligentnej Specjalizacji “Rozwój oparty na ICT”,
 Expo Real 2018 (8-10 października 2018 r.), Monachium (Niemcy); targi inwestycyjne,
 Downtown Design (13-16 listopada 2018 r.), Dubaj (ZEA); targi wpisane w obszar
Inteligentnej Specjalizacji „Wnętrza Przyszłości”,
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 Foodexpo 2018 Vietnam (14-17 listopada 2018 r.), Ho Chi Minh (Wietnam); targi wpisane
w

obszar

Inteligentnej

Specjalizacji

„Biosurowce

i

żywność

dla

świadomych

konsumentów”.
Źródło finansowania: budżet UMWW.
Zalecenia na następny rok: Prezentacja potencjału gospodarczego Wielkopolski na rynkach
zagranicznych poprzez udział przedstawicieli MŚP w 8 międzynarodowych wydarzeniach
targowych. Przygotowanie analizy potencjału wybranych rynków zagranicznych pod kątem
możliwości wejścia na nie wielkopolskich przedsiębiorców oraz uruchomienie platformy
internetowej projektu www.markaw.pl. Prezentacja terenów, nieruchomości i projektów
inwestycyjnych oraz promocja regionu na targach inwestycyjnych. Kontynuacja prowadzenia
elektronicznej bazy ofert inwestycyjnych (eBOI). Realizacja kampanii wizerunkowo-promocyjnej
w celu podniesienia identyfikacji podmiotów gospodarczych i mieszkańców regionu z marką
Wielkopolska. Promocja marki Wielkopolska jako regionu o dużym potencjale gospodarczym na
międzynarodowych targach. Przygotowanie systemu certyfikacji przedsiębiorstw pod marką
Wielkopolska.
Nazwa zadania: Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera świadczy nieodpłatne usługi na rzecz
wielkopolskich przedsiębiorstw zainteresowanych zagraniczną ekspansją ekonomiczną oraz
stanowi pierwszy punkt kontaktowy dla zagranicznych inwestorów chcących rozpocząć swoją
działalność w naszym regionie.
Opis realizacji: COIE udzieliło w 2018 r. bezpłatnych usługi pro-eksport dla ponad
50 wielkopolskich przedsiębiorstw.
Źródło finansowania: budżet UMWW
Zalecenia na następny rok: Projekt COIE będzie kontynuowany w 2019 r. Planuje się udzielenie
50 bezpłatnych usług pro-eksport wielkopolskim przedsiębiorcom.
Nazwa

zadania:

Warsztaty

pobudzające

studentów

uczelni

wyższych

województwa

wielkopolskiego do podejmowania przez nich działalności gospodarczej „JA PRZEDSIĘBIORCA”
(kontynuacja działań podjętych w 2017 r.).
Opis realizacji: Ze względu na duże zainteresowanie warsztatami w 2017 r. oraz pozytywne opinie
uczestników zdecydowano o rozszerzeniu współpracy przy ich organizacji o uczelnie spoza
Poznania. Zajęcia odbywały się w 5 Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych w Koninie,
Kaliszu, Lesznie, Gnieźnie i Pile oraz na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Uniwersytecie
Artystycznym w Poznaniu, Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, Akademii Muzycznej
w Poznaniu i Politechnice Poznańskiej w formule: 3 spotkania, po 3 godziny dziennie. W sumie we
wszystkich warsztatach udział wzięło 250 studentów. Zadanie realizowane było we współpracy
z Biurami Karier funkcjonującymi na uczelniach.
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Rezultaty podjętych działań: pobudzanie studentów z Wielkopolski do podejmowania przez nich
działalności gospodarczej, podniesienie poziomu umiejętności pozwalających na tworzenie i rozwój
działalności biznesowej wśród studentów, promocja idei start-up’ów wśród studentów, a także
wsparcie i aktywizacja istniejących na uczelniach Biur Karier w celu rozwijania realnej współpracy
studentów z biznesem.
Źródło finansowania: Budżet własny UMWW
Zalecenia na następny rok: Po konsultacjach z Wielkopolską Radą 30 zrzeszającą przedstawicieli
najważniejszych instytucji otoczenia biznesu w Wielkopolsce, zaproponowano rozszerzenie grupy
docelowej w 2019 roku o uczniów szkół średnich.
Nazwa zadania: Konferencja pt. „Transformacja gospodarcza subregionu konińskiego – kierunek
wodór”.
Opis realizacji: Odbyła się konferencja pt. „Transformacja gospodarcza subregionu konińskiego –
kierunek wodór”. Celem wydarzenia, którego organizatorem był UMWW we współpracy z Agencją
Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie,
było zachęcenie do dyskusji na temat konieczności i kierunków transformacji gospodarczej, przed
jaką stoi subregion koniński, polegającej na odejściu od produkcji energii opartej na
konwencjonalnych paliwach (węglu brunatnym) i jej zamianie na czystą energię odnawialną,
w oparciu o technologie wodorowe. W konferencji wzięło udział około 250 osób, w tym
regionalni/lokalni decydenci polityczni i inni przedstawiciele sektora publicznego, pracownicy
naukowi ośrodków badawczych zlokalizowanych w regionie i subregionie konińskim, studenci
szkół wyższych oraz mieszkańcy zainteresowani nowymi technologiami.
Rezultaty podjętych działań: Konferencja przyczyniła się do wzrostu świadomości mieszkańców
subregionu konińskiego odnośnie możliwości zastosowania wodoru w produkcji tzw. czystej
energii, natomiast rozwój innowacyjnych firm sprzyja tworzeniu miejsc pracy dla mieszkańców,
w tym dla młodych mieszkańców pozostających w subregionie i podejmujących pracę zawodową
w sektorach perspektywicznych.
Źródło finansowania: Komisja Europejska, DG Wspólne Centrum Badawcze – Joint Research
Centre (JRC).
Zalecenia na następny rok: Kontynuowane będą działania promujące i poszerzające wiedzę
mieszkańców na temat zeroemisyjnych technologii energetycznych opartych na wodorze i OZE
w kontekście budowy gospodarki neutralnej emisyjnie.
Nazwa zadania: I Wielkopolski Kongres Gospodarczy.
Opis realizacji: W Poznaniu i Pile odbył się I Wielkopolski Kongres Gospodarczy organizowany
przez Wielkopolską Radę 30 i UMWW. Celem kongresu była debata na temat najważniejszych
problemów wielkopolskiej gospodarki, próba zdiagnozowania zagrożeń, a także wypracowanie
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rekomendacji dla władz województwa w powyższym zakresie. Jednym z tematów poruszanych
podczas wydarzenia była problematyka wielkopolskiego rynku pracy. W wydarzeniu udział wzięło
w sumie około 500 osób, w tym przedstawiciele JST, pracownicy naukowi, przedsiębiorcy,
organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu oraz organizacje samorządu gospodarczego
i zawodowego.
Rezultaty podjętych działań: W efekcie dyskusji wypracowano rekomendacje dla wielkopolskich
pracodawców w zakresie zatrudniania cudzoziemców oraz zwiększania aktywności zawodowej
Wielkopolan.
Źródło finansowania: Budżet własny UMWW
Zalecenia na następny rok: Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację w gospodarce,
Wielkopolska Rada 30 zdecydowała, że kongres odbywać się będzie cyklicznie, każdego roku
poruszane będą aktualne tematy związane z rozwojem przedsiębiorczości. Zmieniać się będzie
także miejsce wydarzenia, aby uwzględnić tematy istotne z punktu widzenia różnych subregionów
naszego województwa.
PFRON
Nazwa zadania: Dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.
Rezultaty podjętych działań: Oddział Wielkopolski PFRON prowadził różnorodne działania
w ramach upowszechniania informacji o możliwości korzystania ze wsparcia PFRON
w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami. Na szczególne podkreślenie zasługują zadania
wspierające zatrudnienie i przeciwdziałające bezrobociu osób niepełnosprawnych:
a) dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
 w Wielkopolsce w 2018 r. było 5 021 beneficjentów Systemu Obsługi Dofinansowań
i Refundacji (SODiR), w tym 4 861 na otwartym rynku pracy oraz 160 na rynku chronionym,
dla których wypłacono łącznie środki w wysokości 370 789 962,10 zł (211 690 452,84 zł dla
beneficjentów na otwartym rynku pracy oraz 159 099 509,26 zł na rynku chronionym);
 łączna liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych w 2018 roku, na których wypłacono
dofinansowanie do wynagrodzenia to 42 491 osób (w tej liczbie 10 718 to osoby ze
schorzeniami specjalnymi), z czego 25 671 osób na otwartym rynku pracy (w tym 5 509 ze
schorzeniami specjalnymi) oraz 16 820 na rynku chronionym (w tym 5 209 ze schorzeniami
specjalnymi).
b) refundacja składek na ubezpieczenie społeczne
 działalność gospodarczą wykonywało 3 756 osób z niepełnosprawnością, którym wypłacono
refundację składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 12 303 766,01 zł;
 niepełnosprawnym rolnikom w liczbie 243 wypłacono refundację składek na ubezpieczenie
społeczne w wysokości 282 847,66 zł, a niepełnosprawnym domownikom rolników w liczbie
85 wypłacono refundację składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 88 278,34 zł.
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Źródło finansowania: środki PFRON
Zalecenia na następny rok: Działania będą kontynuowane w 2019 roku.
Departament Wdrażania EFS UMWW
Nazwa zadania: Realizacja Działania: 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie
procesów adaptacyjnych w ramach WRPO 2014+
Rezultaty podjętych działań: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora
MŚP i ich pracowników w ramach projektów, dla których umowy podpisano w 2017 roku.

WUP
Nazwa zadania: Udzielanie dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej.
Rezultaty podjętych działań: W projektach PO WER (Działanie 1.1 i Działanie 1.2) oraz
w projektach WRPO (Działanie 6.1) oferowana była również pomoc w postaci bezzwrotnych
środków na założenie działalności gospodarczej dla osób i grup społecznych, które doświadczają
największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Od 2015 r. do
końca 2018 r. dotację otrzymało 5 315 osób w projektach PO WER i 3 688 osób w projektach
WRPO.
Źródło finansowania: EFS, BP i inne środki krajowe
Zalecenia na następny rok.: Kontynuowanie realizowanych działań.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW
Nazwa zadania: Oś Priorytetowa 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”. Działanie 1.3
„Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”. Poddziałanie 1.3.3
„Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego”.
Opis realizacji: Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego
wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez
inkubatory przedsiębiorczości. Osiągnięcie lepszych warunków rozwoju MŚP w regionie poprzez
wsparcie usług skierowanych do nowopowstałych przedsiębiorstw w początkowym etapie rozwoju,
kompleksowe przygotowanie infrastruktury rozwoju gospodarczego oraz wsparcie instytucji otoczenia
biznesu. W ramach Poddziałania 1.3.3 dotowane będą projekty polegające na tworzeniu i modernizacji
już istniejącej infrastruktury wspierającej rozwój gospodarczy na nieużytkach zlokalizowanych
w pobliżu autostrad, dróg szybkiego ruchu, linii kolejowych oraz terenach zdegradowanych,
wymagających rewitalizacji. Rozpoczął się nabór na konkurs w ramach poddziałania 1.3.3 na kwotę
30 mln zł. Wpłynęły dwa wnioski o dofinansowanie, które z przyczyn formalnych pozostały bez
rozpatrzenia. W związku z powyższym, ponownie ogłoszono nabór na to samo działanie i kwotę.
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Z uwagi na informacje ze strony potencjalnych Beneficjentów ZWW zdecydował o przedłużeniu
naboru wniosków. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2019 r.
Rezultaty podjętych działań: Wzmocnienie konkurencyjności mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw, wzrost liczby nowych inwestycji oraz zwiększona promocja przedsiębiorczości,
a w konsekwencji wzrost zatrudnienia.
Źródło finansowania: EFRR
Nazwa zadania: Oś Priorytetowa 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”.
Działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”.
Poddziałanie 1.5.2 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności
energetycznej”.
Opis realizacji: Wsparcie sektora MŚP poprzez podniesienie poziomu innowacyjności, eko-innowacje,
efektywność energetyczną i rozpowszechnianie wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych.
Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.5.2 na kwotę 90 mln zł.
Spośród 346 złożonych wniosków o dofinansowanie 287 wniosków zostało ocenionych pozytywnie
i skierowanych do dalszej oceny, 25 projektów zostało ocenionych negatywnie, natomiast
34 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną
ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów. Przewidywany termin
rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2019 r.
Rezultaty podjętych działań: Wzmocnienie konkurencyjności mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw, wzrost liczby nowych inwestycji oraz zwiększona promocja przedsiębiorczości,
a w konsekwencji wzrost zatrudnienia.
Źródło finansowania: EFRR.
Nazwa zadania: Oś Priorytetowa 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”. Działanie 1.3
„Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego”. Poddziałanie 1.3.3
„Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego”.
Opis realizacji: W ramach Poddziałania 1.3.3 dotowane będą projekty polegające na tworzeniu
i modernizacji już istniejącej infrastruktury wspierającej rozwój gospodarczy na nieużytkach
zlokalizowanych w pobliżu autostrad, dróg szybkiego ruchu, linii kolejowych oraz terenach
zdegradowanych, wymagających rewitalizacji. Rozpoczął się nabór na konkurs w ramach
poddziałania 1.3.3 na kwotę 30 mln zł. Wpłynęły dwa wnioski o dofinansowanie, które z przyczyn
formalnych pozostały bez rozpatrzenia. ZWW zdecydował o przedłużeniu naboru wniosków.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2019 r.
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Rezultaty podjętych działań: Wzmocnienie konkurencyjności mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw, wzrost liczby nowych inwestycji oraz zwiększona promocja przedsiębiorczości,
a w konsekwencji wzrost zatrudnienia.
Źródło finansowania: EFRR

Nazwa zadania: Oś Priorytetowa 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”.
Działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”.
Poddziałanie 1.5.2 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności
energetycznej”.
Opis realizacji: Rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.5.2 na
kwotę 90 mln zł. Spośród 346 złożonych wniosków o dofinansowanie 287 wniosków zostało
ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 25 projektów zostało ocenionych
negatywnie, natomiast 34 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia. Wnioski pozytywnie ocenione
formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2019 r.
Rezultaty podjętych działań: Wzmocnienie konkurencyjności mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw, wzrost liczby nowych inwestycji oraz zwiększona promocja przedsiębiorczości,
a w konsekwencji wzrost zatrudnienia.
Źródło finansowania: EFRR

ARiMR
Nazwa zadania: Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej - Rozwój
przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych w ramach PROW 2014-2020.
Opis realizacji: podpisano 239 umów przyznania pomocy na łączną kwotę 95 738 274,71 zł.
Ponadto wystawiono zlecenia wypłaty środków w wysokości 28 594 859,00 zł. Środki
przeznaczane są na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocja zatrudnienia poza
gospodarstwem na obszarach wiejskich poprzez rozwijanie przez osoby fizyczne, prawne lub
jednostki nieposiadające osobowości prawnej działalności gospodarczej w zakresie usług
rolniczych.
Źródło finansowania: EFRROW oraz środki krajowe
Zalecenia na następny rok: Kontynuacja zadań związanych z obsługą wniosków złożonych
w ramach ww. działania.
Nazwa zadania: Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach
wiejskich – Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach PROW 2014-2020.
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Opis realizacji: Wpłynęło 286 wniosków o przyznanie pomocy. Wspierane jest podejmowanie
działalności pozarolniczej przez rolników, małżonków rolników, domowników i beneficjentów
„Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”, dzięki czemu mogą uzyskiwać
dochody spoza rolnictwa. „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” sprzyjają realizacji
operacji innowacyjnych, dzięki czemu przyczyniają się do realizacji celu przekrojowego polityki
rozwoju obszarów wiejskich, tj. innowacyjności. Trwa weryfikacja złożonych wniosków.
Źródło finansowania: EFRROW oraz środki krajowe
Zalecenia na następny rok: Kontynuacja zadań związanych z obsługą wniosków złożonych
w ramach ww. działania.
Nazwa zadania: Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich
rozwój – Przetwórstwo i marketing produktów rolnych w ramach PROW 2014 – 2020 .
Opis realizacji: W ramach „Przetwórstwa i marketingu produktów rolnych” w województwie
wielkopolskim podpisano 1 umowę przyznania pomocy w wysokości 136 809,00 zł. Pomoc jest
udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje dotyczące przetwarzania i wprowadzania do
obrotu na poziomie handlu hurtowego produktów rolnych.
Źródło finansowania: EFRROW oraz środki krajowe
Zalecenia na następny rok: Kontynuacja zadań związanych z obsługą wniosków złożonych
w ramach ww. działania.

ROPS
Nazwa zadania: „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób
zależnych”.
Opis realizacji: Projekt służy wsparciu rozwoju 30 innowacyjnych pomysłów/rozwiązań, które
przyczynią się do skuteczniejszego i efektywniejszego rozwiązywania problemów społecznych
związanych z zabezpieczeniem potrzeb osób zależnych. Partnerami projektu są Miasto Poznań
i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. Grupa docelową są osoby zależne – osoby
dorosłe z niepełnosprawnościami, dzieci z niepełnosprawnościami, osoby starsze i ich otoczenie.
Rezultaty podjętych działań: Wyłonione zostaną 3 najlepsze rozwiązania, które zostaną
upowszechnione i rekomendowane do wdrożenia do polityk publicznych jako rozwiązania na stałe
wspierające osoby zależne; seniorów, osoby dorosłe i dzieci z niepełnosprawnościami.
Źródło finansowania: środki UE w ramach EFS w ramach PO WER 4.1, środki BP i własne.
Zalecenia na następny rok: Kontynuacja działań w obszarze wypracowywania innowacji
społecznych w regionie na rzecz sektora polityki społecznej w Wielkopolsce.
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Nazwa zadania: „Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social
Innovators for the Inclusive Development of Central Europe – Social(i)Makers” (INTERREG
Europa Środkowa).
Opis realizacji: Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy INTERREG Europa
Środkowa, Grupą docelową jest przede wszystkim administracja publiczna, sektor finansowy,
środowisko naukowe, przedsiębiorcy społeczni, a także szeroko pojęta społeczność lokalna siedmiu
państw uczestniczących w projekcie.
Rezultaty podjętych działań: Wspieranie rozwoju ponadnarodowej społeczności innowatorów
społecznych (przedsiębiorców, decydentów, obywateli) wykorzystujących inteligentne narzędzia do
projektowania i wdrażania innowacyjnych produktów, usług oraz modeli organizacyjnych
odpowiadających na potrzeby społeczne Europy Środkowej. Ponadto tworzenie podstaw nowych
i

trwałych

wzorów

społeczno-gospodarczych,

wykorzystujących

strategie

inteligentnych

specjalizacji.
Źródło finansowania: środki UE w ramach EFRR w ramach INTERREG Europa Środkowa,
środki własne.
Zalecenia na następny rok: Kontynuacja działań w obszarze wypracowywania innowacji
społecznych w regionie na rzecz sektora polityki społecznej w Wielkopolsce, Europie i kraju.
Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW
Nazwa zadania: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego
wspierana jest m. in. przez wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
finansowanych w ramach PROW na lata 2014-2020 (Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”).
Opis realizacji: Pomoc na podjęcie działalności gospodarczej ma charakter premii i w całym
okresie realizacji Programu przyznawana jest w wysokości od 50 000 zł do 100 000 zł. Udzielona
jest również pomoc na rozwijanie działalności gospodarczej, która ma charakter refundacji
poniesionych kosztów w maksymalnej wysokości do 70% tych kosztów, a limit kwotowy wynosi
300 000 zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu.
Rezultaty podjętych działań: W ramach zrealizowanych w 2018 r. naborów udzielono 116 premii
na uruchomienie działalności gospodarczej. Każda premia oznacza wygenerowanie nowego miejsca
pracy, najczęściej w formie samozatrudnienia, choć osoby fizyczne podejmujące działalność
przewidują także zatrudnianie pracowników. Łączna wartość przyznanych na ten cel środków
wyniosła 7 250 000 zł, a planowana do utworzenia liczba miejsc pracy to 141. Zawarto także
82 umowy z przedsiębiorcami w zakresie rozwijania prowadzonej już działalności gospodarczej.
Przedsiębiorcy, którzy uzyskali dofinansowanie, utworzą i utrzymają przez co najmniej 3 lata
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145 nowych miejsc pracy. Łączna wartość pomocy na realizację ww. przedsięwzięcia wyniosła
w 2018 r. 12 311 548 zł.
Źródło finansowania: środki PROW na lata 2014-2020
Zalecenia na następny rok: Ww. działania będą kontynuowane w roku 2019 i w latach
następnych, do wyczerpania alokacji przeznaczonej na wdrażanie LSR.
Nazwa zadania: Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” (działanie „Realizacja lokalnych
strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4 Zwiększenie zatrudnienia
i spójności terytorialnej).
Opis realizacji: W ramach PO Rybactwo i Morze tworzenie miejsc pracy realizowane było
w ramach celów: podnoszenie wartości produktów i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich
i obszarach akwakultury. Beneficjentem pomocy mogła być osoba fizyczna lub prawna. Wsparcie
udzielane było w maksymalnej kwocie 300 000 zł na wnioskodawcę w formie zwrotu kosztów
kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów.
Rezultaty podjętych działań: zawarto 17 umów i utworzono 23 miejsca pracy, na co przeznaczona
została kwota 2 855 752 zł.
Źródło finansowania: środki Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
Zalecenia na następny rok: Działania będą kontynuowane w roku 2019 i w latach następnych,
do wyczerpania alokacji przeznaczonej na wdrażanie LSR.
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III.5 Wsparcie funkcjonowania instytucji rynku pracy
WUP
Nazwa zadania: Monitorowanie zmian społeczno-gospodarczych oraz realizacja badań i analiz
rynku pracy w Wielkopolsce.
Rezultaty podjętych działań: Stały monitoring lokalnych rynków pracy na podstawie
dostarczanych informacji z powiatowych urzędów pracy, w tym w ramach badań statystycznych
statystyki publicznej, analiza sytuacji i zachodzących zmian oraz systematyczne dostarczanie
aktualnej, rzetelnej wiedzy na ten temat. Na podstawie zgromadzonych informacji opracowano
i rozpowszechniono publikacje:
 Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu (12 zeszytów)
 publikacja z badań własnych pn. Cudzoziemcy na wielkopolskim rynku pracy w 2017 roku
 publikacja z badań własnych pn. Zagrożenia wielkopolskiego rynku pracy.
W ramach analizy popytu i podaży pracy zrealizowano dwa badania:


Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych za 2017 r.



Barometr Zawodów 2019

Zrealizowano dwa badania zlecone, wspomagane ekspertami zewnętrznymi:


Zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy na kwalifikacje i kompetencje zawodowe
w 2018 roku,



Przemysł spożywczy w Wielkopolsce – znaczenie dla rynku pracy.

Realizowano badania własne w powiatach, na podstawie których opracowane zostały analizy,
w tym:


Badanie dot. stanu i oceny programu „Praca dla Młodych” 2016-2018



Jakość i charakterystyka ofert pracy zgłaszanych do PUP



Średni czas poszukiwania pracy w wielkopolskich powiatach



Skala zatrudniania cudzoziemców w województwie wielkopolskim na podstawie oświadczeń
o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi



Sytuacja osób bezrobotnych 50+ w województwie wielkopolskim



problemowe grupy na wielkopolskim rynku pracy – osoby bezrobotne z III profilu i starzejące
się grupy zawodowe



Sytuacja kobiet posiadających dziecko do 3 roku życia
W celu rozpowszechnienia wyników badań zleconych zrealizowano konferencję, na której

zaprezentowany został dorobek badawczy i rozdystrybuowano publikacje z tych badań. Publikacje,
raporty i analizy udostępniono w wersji elektronicznej na stronie WUP. Upowszechnione zostały
również publikacje w wersji papierowej, które przekazano do instytucji oświatowych, rynku pracy,
58

pracodawców i innych podmiotów zainteresowanych tą problematyką. Informacje o rynku pracy,
uzyskane na podstawie zrealizowanych badań i analiz, rozpowszechnione zostały również poprzez
udział w zewnętrznych konferencjach i seminariach wraz z prezentowaniem dorobku badawczego.
Źródło finansowania: FP, PT WRPO 2014+, dotacja MRPiPS
Zalecenia na następny rok: Na 2019 r. przewidywana jest kontynuacja wszystkich
podejmowanych działań. Tematy badań zleconych i własnych realizowane będą zgodnie z planem
na 2019 r. oraz w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie odbiorców badań. Kontynuowane będą
praktyki związane z upowszechnianiem wyników badań. Z uwagi na mniejszą dynamikę zmian
w obszarze bezrobocia zaleca się wprowadzenie zmian w zakresie publikacji Biuletyn Informacyjny
WUP. Pełna treść biuletynu - publikacja w systemie kwartalnym, w pozostałych miesiącach
opracowanie aneksu z danymi statystycznymi.

Nazwa zadania: Monitorowanie polityk publicznych w ramach sieci WROT.
Rezultaty podjętych działań: Raportowanie bieżących prac w ramach wsparcia zarządzania
strategicznego i wdrażania WRPO 2014+. Opracowano wkłady merytoryczne z zakresu rynku
pracy na potrzeby opracowania „Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa
wielkopolskiego w obszarach oddziaływania EFS 2018”. Pracownicy zaangażowani w zadania sieci
Wielkopolskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego brali udział w spotkaniach z innymi
jednostkami badawczo-analitycznymi z województwa wielkopolskiego, organizowanych w celu
zbierania kompleksowej wiedzy dotyczącej regionu, w ujęciu różnych perspektyw w celu wsparcia
zarządzania strategicznego i wdrażania WRPO 2014+.
Źródło finansowania: PT WRPO 2014+
Nazwa zadania: Szkolenia rozwijające i doskonalące warsztat pracy kadry doradczej.
Opis realizacji: Przygotowano i przeprowadzono 5 szkoleń dla kadry powiatowych urzędów pracy
z terenu Wielkopolski oraz 2 szkolenia dla doradców zawodowych z Oddziałów Zamiejscowych
WUP. Szkolenia dla PUP: „Asertywność w praktyce” – dwie edycje, „Rozmowa – kluczowe
narzędzie pracy doradcy”, „Kompetencje personalne i społeczne”, Program „Szukam pracy”.
Szkolenia dla Oddziałów Zamiejscowych WUP: „Rozmowa doradcza. Budowanie asertywności
w kontakcie z klientem.” – dwie edycje.
Rezultaty podjętych działań: Uzyskanie uprawnień do prowadzenia szkoleń w oparciu o Program
„Szukam pracy”, wyposażenie uczestników w skuteczne sposoby obsługi klientów oraz rozwijanie
umiejętności komunikacyjnych w relacji z osobą odczuwającą trudności na rynku pracy. Łącznie
przeszkolono 133 pracowników wielkopolskich Urzędów (m.in. doradcy zawodowi, doradcy
klienta).
Źródło finansowania: FP
59

WUW
Opis realizacji: Zrealizowano zadania w zakresie podnoszenia kwalifikacji pracowników PUP.
Przeszkolono 76 pracowników PUP w zakresie: pomocy publicznej de minimis po nowelizacji,
regulacji prawnych dot. dotacji i refundacji FP w aspekcie działań powiatowych urzędów pracy.
Źródło finansowania: FP
Zalecenia na następny rok: W związku z dużym zainteresowaniem tą formą podnoszenia
kwalifikacji oraz zgłaszanymi potrzebami, realizacja zadania będzie kontynuowana w roku 2019.
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