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Wykaz skrótów
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MSP – małe i średnie przedsiębiorstwa
NGO – organizacje pozarządowe
ODN – Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli
OHP – Ochotnicze Hufce Pracy
OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej
PCPR – powiatowe centra pomocy rodzinie
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PRZ – Powiatowe Rady Zatrudnienia
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RIS – Rejestr Instytucji Szkoleniowych
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SPO RZL – Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
SWW – Samorząd Województwa Wielkopolskiego
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WUP – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
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I. Wprowadzenie

Strategia Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013 jest
strategią sektorową wyznaczającą kierunki polityki rynku pracy w regionie. Stanowi
uzupełnienie Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, obejmując
swoim zasięgiem działania związane z zasobami ludzkimi w Wielkopolsce. Dokument ten
przyjęty został przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr VIII/69/07 z dnia
23 kwietnia 2007 roku.
Przebieg przygotowania sprawozdania ze Strategii określa rozdział VIII tego
dokumentu pt. „Monitoring i ewaluacja Strategii”. Zgodnie z zapisami monitorowanie
realizacji Strategii odbywać się ma po roku 2009, 2011 i na koniec 2013. Niniejszy raport jest
pierwszym

dokumentem

ewaluacyjnym

Strategii,

który

obejmuje

trzyletni

okres

sprawozdawczy, lata 2007-2009.
Zgodnie z załoŜeniami dotyczącymi trybu postępowania w ramach prowadzonego
monitoringu, przełoŜeniem priorytetów zapisanych w Strategii na działania, a jednocześnie jej
uszczegółowieniem jest regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia. Zgodnie z art. 3 ust. 4
ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.), Samorząd Województwa Wielkopolskiego
przygotowuje

corocznie

Plan

Działań

na

Rzecz

Zatrudnienia

w

Województwie

Wielkopolskim, w oparciu o zapisy Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia.
Natomiast coroczne sprawozdania z realizacji Planu stanowią materiał do monitorowania
realizacji działań podejmowanych w ramach Strategii Zatrudnienia.
W celu przygotowania Planu oraz sprawozdań z jego realizacji, Zarząd Województwa
Wielkopolskiego powołuje co roku Regionalny Zespół ds. Opracowania Planu. W latach
2007-2009 Zespół ten pracował pod przewodnictwem Wojciecha Jankowiaka, Wicemarszałka
Województwa Wielkopolskiego, a w jego skład wchodzili przedstawiciele:
1. Departamentu Edukacji i Nauki UMWW,
2. Departamentu Gospodarki UMWW,
3. Departamentu Polityki Regionalnej UMWW,
4. Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW,
5. Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWW,
6. Departamentu WdraŜania Programu Regionalnego UMWW,
7. Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Wielkopolskiego,
8. Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego,
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9. Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
10. Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu,
11. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu,
12. Wielkopolskiego Oddziału PFRON,
13. Wielkopolskiej Sieci Biur Karier,
14. Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy,
15. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
16. Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim oraz
Sprawozdanie z jego wykonania, przyjmowane są przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia
w Poznaniu, która jest organem opiniodawczo – doradczym Marszałka Województwa
Wielkopolskiego, oraz przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, a następnie
przekazywane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu, w zakładce „Działania Rynku Pracy”.
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II. Rezultaty działań podjętych w ramach „Strategii Zatrudnienia dla Województwa
Wielkopolskiego na lata 2007-2013”, w okresie trzech lat, tj. 2007-2009
Strategia Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013
obejmuje pięć priorytetów oraz 18 podstawowych typów działań realizowanych w ich
ramach.

CEL STRATEGII
Poprawa jakości zasobów ludzkich warunkiem rozwoju
społeczno – gospodarczego Wielkopolski
PRIORYTETY

1. Wzrost
zatrudnienia
i aktywności
zawodowej
mieszkańców.

2. Równy dostęp do
zatrudnienia oraz
promocja integracji
społecznej.

3. Rozwój
przedsiębiorstw,
przedsiębiorczości
i innowacyjności w
regionie.

4. Podniesienie
poziomu oraz
dostępności
kształcenia
mieszkańców.

5. Partnerstwo na
rzecz rozwoju
obszarów wiejskich.

PODSTAWOWE TYPY DZIAŁAŃ

1. Wspieranie
aktywności
zawodowej
mieszkańców
regionu.

2. Aktywizacja
zawodowa
młodzieŜy.

3. Promocja oraz
wspieranie
przedsiębiorczości
i samozatrudnienia.

4. Promocja
mobilności i
aktywnych postaw
na rynku pracy.

1. Aktywizacja
zawodowa osób
dyskryminowanych
na rynku pracy.

2. Wspieranie
aktywnej integracji
osób zagroŜonych
wykluczeniem
społecznym.

3. Wspieranie
wysokiej jakości
usług społecznych.

4. Wzmacnianie
i rozwój instytucji
pomocy i integracji
społecznej.

1. Doskonalenie
kadr
przedsiębiorstw.

2. Doradztwo dla
małych, średnich i
restrukturyzowanych
przedsiębiorstw.

3. Transfer wiedzy.

1. Wyrównywanie
szans edukacyjnych.

2. Upowszechnianie
kształcenia
ustawicznego.

3. Dostosowanie
oferty edukacyjnej
szkół do potrzeb
rynku pracy.

1. Wspieranie
inicjatyw i paktów
lokalnych na rzecz
rozwoju obszarów

2. Rozwój kapitału
ludzkiego
i społecznego na
obszarach wiejskich.

5. Wspieranie
instytucji i
organizacji
działających na rzecz
aktywizacji
zawodowej w
regionie.

4. Podnoszenie
jakości kadr systemu
oświaty.

wiejskich.
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W okresie trzech lat na realizację działań podjętych w obszarze regionalnego rynku
pracy wynikających ze Strategii Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata
2007-2013 wydano łącznie 1 372 966 176,12 zł, w tym w ramach poszczególnych
Priorytetów:
Priorytet 1
Wzrost zatrudnienia i aktywności zawodowej mieszkańców 846 731 173,28 zł,
Priorytet 2
Równy dostęp do zatrudnienia oraz promocja integracji społecznej 128 522 034,48 zł,
Priorytet 3
Rozwój przedsiębiorstw, przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie 265 515 367,51 zł,
Priorytet 4
Podniesienie poziomu oraz dostępności kształcenia w regionie 94 726 552,67 zł,
Priorytet 5
Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 37 471 048,18 zł.

Wykres 1. Procentowy udział środków wydanych w latach 2007-2009 na działania
w ramach poszczególnych Priorytetów

2,7

6,9
19,3

9,4

61,7
Priorytet 1

Priorytet 2

Priorytet 3

Priorytet 4

Priorytet 5
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Wskaźniki osiągnięte w latach 2007-2009 w województwie wielkopolskim
Tabela 1.1
Lp.

Wyszczególnienie

2007

2008

2009

1.
2.
3.
4.

stopa bezrobocia rejestrowanego (w %) 1
stopa bezrobocia mieszkańców obszarów wiejskich (w %) 2
liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy 3
współczynnik aktywności zawodowej (w %)4
ogółem
liczba absolwentów szkół
w tym bezrobotni
ponadgimnazjalnych w województwie
absolwenci wg stanu na 31
wielkopolskim
października danego roku
wskaźnik zatrudnienia (w %) 5
liczba ofert pracy
ogółem
zgłoszonych do
oferty pracy subsydiowanej
powiatowych urzędów
zatrudnienie niesubsydiowane
pracy
liczba przedsiębiorstw,
ogółem
które zgłosiły zamiar
z sektora prywatnego
zwolnień grupowych
z sektora publicznego
pracowników
liczba osób planowanych do ogółem
z sektora prywatnego
zwolnienia w ramach
zwolnień grupowych
z sektora publicznego
liczba osób zwolnionych w ramach zwolnień grupowych
ogółem w 31 powiatowych urzędach
liczba etatów pośrednictwa pracy
pracy
w powiatowych urzędach pracy
średnio na jeden powiatowy urząd
w II półroczu danego roku6
pracy
ogółem w 31 powiatowych urzędach
liczba etatów doradcy
pracy
zawodowego w powiatowych
urzędach pracy w II półroczu
średnio na jeden powiatowy urząd
danego roku7
pracy

7,8
8,5
112 827
54,3
102 399

6,4
6,2
91 441
55,1
93 768

9,1
6,7*
133 563
56,2
101 593

Wzrost/
spadek
2009:2007
1,3
-1,8
20 736
1,9
-806

5 721

5 506

9 312

3 591

50,3
111 674
31 836

51,6
85 863
29 473

51,4
63 221
24 935

1,1
-48 453
-6 901

79 838

56 390

38 286

-41 552

28
24

76
69

222
161

194
137

4

7

61

57

1 476
1 401
75
1 103

5 915
5 837
78
2 631

11 063
9 574
1 489
8 730

9 587
8 173
1 414
7 627

168,50

247,50

267,50

99

5

8

9

4

54,75

111,75

117,00

62,25

2

4

4

2

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

1

źródło: GUS, www.stat.gov.pl
źródło: GUS, www.stat.gov.pl (* dane za III kwartał 2009 roku)
3
przeliczenia WUP w Poznaniu
4
źródło: GUS, www.stat.gov.pl
5
źródło: GUS, www.stat.gov.pl
6
źródło: PUP województwa wielkopolskiego
7
źródło: PUP województwa wielkopolskiego
2
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Tabela 1.2.
Wyszczególnienie

2007

2008

2009

ogółem
w tym:
osoby
pracujące, które podniosły swoje
liczba osób, które zostały
kwalifikacje
zaktywizowane lub
ogółem
podniosły swoje
osoby
kwalifikacje w ramach
kobiety
bezrobotne
realizowanych projektów
długotrwale bezrobotni
zarejestrowane
do 25 roku Ŝycia
w PUP
powyŜej 50 roku Ŝycia
liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP, które otrzymały
środki na podjęcie działalności gospodarczej
liczba bezrobotnych
skierowanie do pracy niesubsydiowanej
absolwentów
zarejestrowanych w PUP,
którzy otrzymali wsparcie skierowanie na aktywne formy
ze strony urzędów poprzez
liczba mieszkańców obszarów wiejskich, którzy otrzymali wsparcie
w ramach realizowanych działań
liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały wsparcie w ramach
realizowanych działań
liczba uczniów i studentów, którzy otrzymali wsparcie w ramach
realizowanych działań
liczba nauczycieli oraz pracowników administracyjnych systemu oświaty,
którzy podnieśli swoje kwalifikacje
liczba przedsiębiorstw, którym udzielono wsparcia w ramach
realizowanych działań
liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, którzy
otrzymali wsparcie w ramach realizowanych działań

64 716

66 247

102 366

Ogółem
w latach
2007-2009
233 329

10 637

14 198

25 190

50 025

50 047
28 279
19 752
22 459
5 149

46 987
27 378
14 190
20 686
4 927

42 913
23 836
9 695
18 231
5 067

139 947
79 493
43 637
61 376
15 143

4 766

5 152

5 662

15 580

1 774

1 780

1 462

5 016

5 698

5 485

4 171

15 354

27 067

25 835

47 342

100 244

8 017

14 620

21 925

44 562

21 468

32 733

47 571

101 772

759

8 263

9 400

18 422

786

113

77

976

473

1 880

3 631

5 984

Lp.

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

W latach 2007-2009 w województwie wielkopolskim podjętych zostało wiele działań
mających na celu wsparcie róŜnych grup społecznych oraz instytucji w ich funkcjonowaniu
na regionalnym rynku pracy, w wyniku czego nastąpiła poprawa jakości zasobów ludzkich,
która jest warunkiem rozwoju społeczno – gospodarczego regionu.
Realizowano działania o rezultatach twardych w zakresie:
1. Aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach
pracy

województwa

wielkopolskiego

–

aktywnymi

formami

przeciwdziałania

bezrobociu objęto łącznie 139 947 osób bezrobotnych (średniorocznie 46 649 osób),
w tym:
−

42 522 młode osoby (średniorocznie 14 174 osoby) skorzystały z moŜliwości
zdobycia

pierwszego

doświadczenia

zawodowego

poprzez

odbycie

staŜu

u pracodawców,
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−

w ramach szkoleń podniesiono kwalifikacje zawodowe 38 481 osób (średniorocznie
12 827 osób),

−

dzięki dotacjom uruchomionych zostało 16 228 nowych działalności gospodarczych
(średniorocznie 5 409), w tym dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej
pochodzące ze środków innych niŜ Fundusz Pracy, np. środków PFRON, otrzymało
648 osób (średniorocznie 216 osób), a poprzez dofinansowanie pracodawców
powstało 10 059 nowych miejsc pracy (średniorocznie 3 353),

−

9 775 osób (średniorocznie 3 258 osób) znalazło zatrudnienie w ramach
przygotowania zawodowego,

−

umoŜliwiono 9 231 osobom (średniorocznie 3 077 osób) podjęcie pracy w ramach
robót publicznych oraz 7 573 osobom (średniorocznie 2 524 osoby) w ramach prac
społecznie uŜytecznych,

−

6 078 osób (średniorocznie 2 026 osób) podjęło zatrudnienie w ramach prac
interwencyjnych.

2. Podniesienia kwalifikacji zawodowych do wymogów rynku pracy poprzez ukończenie
szkolenia/kursu przez osoby pracujące poprzez:
− zdobycie dodatkowych lub uzupełnienie niepełnych kwalifikacji oraz przeszkolenie
w celu podniesienia jakości kształcenia przez niemal 17 tysięcy nauczycieli
(średniorocznie ok. 5 600 osób),
− podniesienie kwalifikacji kadr instytucji pomocy i integracji społecznej – 5 984 osoby
(średniorocznie 1 995 osób),
− uzyskanie kwalifikacji do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu 890 osób (średniorocznie 297 osób),
− przeszkolenie 766 pracowników powiatowych urzędów pracy (średniorocznie 255
osób),
− podniesienie kwalifikacji 221 pracowników OHP oraz 23 osób z kadry kierowniczej
PCPR,
− szkolenia dla kadry kierowniczej ZAZ – 42 osoby oraz dla pracowników ZAZ – 89
osób.
3. Objęcia poradnictwem zawodowym prawie 103 tysięcy osób (średniorocznie ok. 34 000
osób).
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4. Uzyskania moŜliwości zdobycia lub podwyŜszenia kwalifikacji zawodowych przez 939
(średniorocznie 313 osób) osób poniŜej 18 roku Ŝycia zagroŜonych wykluczeniem
społecznym.
5. Uzyskania stypendiów o charakterze pomocy socjalnej przez 379 uczniów oraz
340 słuchaczy i studentów, objęcia wsparciem 20 214 uczniów i studentów
(średniorocznie 6 738 osób).
6. Wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez:
− dofinansowanie kosztów tworzenia i działania 9 zakładów aktywności zawodowej, co
skutkowało utworzeniem w nich nowych miejsc pracy oraz zapewniło ich dalsze
funkcjonowanie,
− zakupienie 1 308 osobom niewidomym (średniorocznie 436 osób) specjalistycznego
sprzętu komputerowego, z czego dodatkowo przeszkolono 330 osób (średniorocznie
110 osób) w zakresie jego obsługi,
− objęcie kształceniem ustawicznym 4 038 osób niepełnosprawnych (średniorocznie
1 346 osób),
− udzielenie ponad 27 tysięcy (średniorocznie 4 000) informacji lub porad osobom
niepełnosprawnym przez Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych,
− dofinansowanie kształcenia 5 468 (średniorocznie 1 823 osoby) niepełnosprawnych
uczniów zamieszkałych gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.
Poszczególne instytucje realizowały równieŜ zadania uzupełniające, o rezultatach
miękkich, w tym:
I. Wspierano społeczności lokalne poprzez poradnictwo i informację zawodową:
1) Udostępniano informacje związane z przedsiębiorczością i zatrudnieniem, procesem
zakładania własnej firmy, formułowaniem biznes - planu.
2) Zaktualizowano informacje dotyczące:
− instytucji wspierających przedsiębiorczość na terenie Wielkopolski,
− szkół kształcących i instytucji wspomagających osoby niepełnosprawne,
− instytucji pozarządowych wspierających osoby w trudnej sytuacji Ŝyciowej.
3) Prowadzono konsultacje indywidualne dotyczące przedsiębiorczości oraz w latach
2008-2009 przeprowadzono 34 edycje spotkań warsztatowych w tym zakresie.
4) Prowadzono warsztaty oraz konsultacje indywidualne skierowane do klientów z grup
dyskryminowanych na rynku pracy oraz prowadzono grupowe zajęcia rozwijające
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aktywne postawy wobec zatrudnienia. W 2008 roku zorganizowano 138 edycji takich
spotkań.
5) Przeprowadzono spotkania na temat umiejętności potrzebnych na rynku pracy z grupą
osób uzaleŜnionych, młodzieŜą niepełnosprawną ruchowo.
6) Przeprowadzono cykl zajęć poświęconych ocenie własnych predyspozycji i rozwijaniu
kompetencji ułatwiających funkcjonowanie w środowisku pracy oraz prowadzono
konsultacje indywidualne.
7) Wsparto poradami zawodowymi klientów miejskich ośrodków pomocy społecznej
(MOPS) z województwa wielkopolskiego.
8) Organizowano spotkania i szkolenia podnoszące kompetencje dla kadry doradców
zawodowych urzędów pracy. Zostali oni przeszkoleni takŜe w zakresie intermentoringu –
metod adaptacji do pracy grupy klientów 45+. Uczestniczono w targach edukacji i pracy
organizowanych przez instytucje rynku pracy na terenie województwa. Zorganizowano
równieŜ szkolenia doskonalące dla liderów klubów pracy PUP z terenu województwa.
Wiedza zdobyta podczas szkoleń i spotkań wykorzystywana jest w bezpośredniej pracy
z klientami oraz do opracowywania programów szkoleniowych dla kadry instytucji
rynku pracy z terenu województwa.

II. Wspierano instytucje rynku pracy:
1) Udostępniano informacje na temat regionalnego, krajowego i unijnego rynku pracy
podczas szkoleń organizowanych dla pracowników gminnych centrów informacji (GCI),
akademickich biur karier (ABK), powiatowych urzędów pracy (PUP).
2) Przygotowano publikację Gminne Centra Informacji Wielkopolski „Dobre praktyki”,
która przybliŜyła lokalnym społecznościom ideę funkcjonowania centrów.
3) Uczestniczono w targach pracy, konferencjach i spotkaniach organizowanych przez
uczelnie wyŜsze.
4) Prowadzono rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz wydawano
certyfikaty o dokonaniu wpisu do ww. rejestru.
5) Prowadzono i udostępniano Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS):
− w 2007 roku w RIS wpisane były 574 instytucje szkoleniowe,
− w 2008 roku w rejestrze widniało 670 firm z terenu województwa prowadzących
szkolenia ustawiczne,
− w 2009 roku rejestr zawierał 728 instytucji szkoleniowych.
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III. Prowadzono działania na rzecz poprawy sytuacji gospodarczej oraz wsparcia
pracowników zwalnianych w wyniku światowego kryzysu gospodarczego:
1) Przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wsparcia, zadań
publicznych województwa wielkopolskiego, w dziedzinie działalności wspomagającej
rozwój gospodarczy. W 2009 roku przeprowadzone zostały 3 konkursy, w wyniku
których zostało zrealizowanych 11 projektów.
2) Rozpoczęto prace nad przygotowaniem pierwszego w Polsce wniosku o wkład
finansowy z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) dla
zwolnionych

pracowników

z

województwa

wielkopolskiego

w

przemyśle

motoryzacyjnym z firm Sews Polska S.A. i Leoni Autokabel Polska S.A. EFG jest
instrumentem finansowym Unii Europejskiej, który został utworzony w 2006 roku
w celu udzielania wsparcia dla osób, które utraciły pracę wskutek zmian zachodzących
w światowej strukturze handlu, w jak najszybszym znalezieniu nowego zatrudnienia. Nie
finansuje on kosztów przedsiębiorstw ponoszonych na modernizację czy dostosowanie
strukturalne.
IV. Prowadzono badania w obszarze wielkopolskiego rynku pracy, które przyczyniły się do
zdiagnozowania sytuacji osób pozostających w szczególnie trudnym połoŜeniu na tym rynku
oraz stworzenia diagnozy ekonomicznej i gospodarczej dla województwa wielkopolskiego.
Pozwoliły one takŜe na wskazanie tendencji zmian na regionalnym rynku pracy. Raporty
dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu:
www.wup.poznan.pl, w zakładce „Działania rynku pracy”/”Opracowania i analizy”.
1) „Kobieta

aktywna

-

badanie

wśród

bezrobotnych

kobiet

zarejestrowanych

w powiatowych urzędach pracy, pozwalające poznać ich opinie o pomocy oferowanej
przez instytucje rynku pracy, postrzeganiu stereotypowej roli kobiety oraz pozwalające
określić poziom aktywności wśród kobiet na rynku pracy”.
2) „Badanie dotyczące osiągniętej efektywności w 2006 roku, które pozwoliło poznać
mechanizmy

warunkujące

poziom

osiągniętych

wskaźników

w

2006

roku

w następujących aktywnych formach: szkolenia, staŜe, przygotowanie zawodowe oraz
prace społecznie uŜyteczne”.
3) Badanie „Realizacja szkoleń w powiatowych urzędach pracy Wielkopolski w 2007
roku”.
4) Badanie focusowe „Trudności we wchodzeniu na rynek pracy absolwentów wyŜszych
uczelni”.
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5) Dwie

edycje

badania

dotyczącego

migracji

studentów

uczelni

wyŜszych

z województwa wielkopolskiego „Międzynarodowa migracja zarobkowa na terenie Unii
Europejskiej/Europejskiego

Obszaru

Gospodarczego

wśród

studentów

studiów

dziennych ostatnich lat uczelni wyŜszych z województwa wielkopolskiego”.
6) Badania ewaluacyjne:
a) „Analiza kierunków wspierania rozwoju kapitału ludzkiego w Wielkopolsce”,
b) „Ocena systemu zarządzania i wdraŜania komponentu regionalnego PO KL”,
c) „Bariery i problemy w realizacji projektów finansowanych z EFS w województwie
wielkopolskim”,
d) „Bariery w aplikowaniu o środki z EFS przez Jednostki Samorządu Terytorialnego
województwa wielkopolskiego”.
7) Badanie „Dynamika i kierunki zmian gospodarczych w województwie wielkopolskim,
ich przewidywany wpływ na profil działalności przedsiębiorstw oraz kształt regionalnego
rynku pracy”.
8) Badanie „Charakterystyka przemysłu motoryzacyjnego w Wielkopolsce i strategia jego
rozwoju”.

V. Przygotowano analizy dotyczące wielkopolskiego rynku pracy, które poszerzały wiedzę na
temat sytuacji na tym rynku, w zakresie bezrobocia, edukacji i polityki zatrudnienia.
Jednocześnie stanowiły wskazówkę w działaniach podejmowanych przez Samorząd
Województwa Wielkopolskiego, samorządy powiatowe, Wojewódzką Radę Zatrudnienia
w Poznaniu, powiatowe rady zatrudnienia, organy prowadzące placówki oświatowe,
Kuratorium

Oświaty

w

Poznaniu,

Departament

Edukacji

i

Nauki

UMWW,

parlamentarzystów, instytucje rynku pracy, powiatowe urzędy pracy, akademickie biura
karier, gminne centra informacji. Analizy dostępne są na stronie internetowej WUP
w Poznaniu: www.wup.poznan.pl, w zakładce „Działania rynku pracy”/”Opracowania
i analizy”.
1) „Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki
rynku pracy”, za lata 2006, 2007 i 2008.
2) Raport "Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego na rynku
pracy", rocznika 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008.
3) Raport „Perspektywiczne zapotrzebowanie na kadry kwalifikowane w Wielkopolsce
wykształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, szkoły policealnej,
kolegium".
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4) Raport „Wielkopolski rynek pracy w liczbach na przestrzeni lat 2000-2008”.
5) Biuletyn Informacyjny WUP – wydawany co miesiąc, prezentujący aktualne dane
dotyczące bezrobocia rejestrowanego w Wielkopolsce.
6) „Kapitał ludzki w Wielkopolsce. Biuletyn Informacyjny Komponentu Regionalnego
PO KL” – wydawany co kwartał.
7) Analiza „Poradnictwo zawodowe w urzędach pracy w 2007 roku”.
VI. Podejmowano działania w obszarze szkolnictwa, w tym:
1) Opublikowano informator o moŜliwościach kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
2) Tworzono

sieć

komisji

egzaminacyjnych

i

doskonalono

procedury

związane

z postępowaniem akredytacyjnym.
3) W latach 2008-2009 Wielkopolski Kurator Oświaty powołał 19 nowych komisji. Przed
52 komisjami, które przeprowadzały postępowanie egzaminacyjne kwalifikacje
uzyskało: 798 osób tytuły zawodowe oraz 266 osób tytuły mistrza w zawodzie
w zawodach: rolnik, ogrodnik, sprzedawca, kucharz małej gastronomii, kucharz,
mechanik pojazdów i maszyn rolniczych, operator maszyn i urządzeń przemysłu
spoŜywczego, górnik eksploatacji otworowej.

VII. Realizowano projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w tym m. in.:
1) „Indywidualny Projekt Kariery – Portfolio dla młodzieŜy” (Działanie 1.1 b) Rozwój
oferty usług instytucji rynku pracy SPO RZL). Powstał podręcznik dla doradców
zawodowych z opisem metodologii IPK, zawierający portfolio kariery do samodzielnej
pracy ucznia i absolwenta, kwestionariusze samooceny ucznia i absolwenta, testy,
kwestionariusze uzdolnień przedsiębiorczych oraz raporty z badania.
2) „Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji (BWSI)” (Poddziałanie 8.2.2 PO KL
Regionalne strategie Innowacji), który ma charakter naukowo-badawczy i promocyjny.
3) „Regionalne Sieci Innowacji i Promocja Innowacji w Regionie” (Poddziałanie 8.2.2
PO KL Regionalne strategie Innowacji), który ma na celu zwiększanie innowacyjności
regionu poprzez wspieranie rozwoju istniejących sieci współpracy i wymiany informacji
oraz tworzenie nowych, obejmujących m.in. branŜe kreatywne oraz nowoczesne sektory
gospodarki województwa wielkopolskiego,
4) w ramach Poddziałania 8.1.3 PO KL, projekty wzmacniające lokalne partnerstwo na
rzecz adaptacyjności.
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W latach 2007-2009 działania na rzecz regionalnego rynku pracy podejmowała Wojewódzka
Rada Zatrudnienia w Poznaniu, która jest organem opiniodawczo – doradczym Marszałka
Województwa Wielkopolskiego w sprawach polityki rynku pracy. Rada w tym czasie odbyła
13 posiedzeń oraz dwa wspólne posiedzenia Członków WRZ w Poznaniu i Przewodniczących
PRZ Wielkopolski. Rada, w ramach swojej działalności, podjęła uchwały z zakresu rynku
pracy:
1) Uchwała nr 12/2009 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie kryteriów ustalania dla
samorządów powiatowych kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów
na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
oraz finansowanie innych fakultatywnych zadań.
2) Dotyczące opinii na temat nowych kierunków kształcenia w wielkopolskich szkołach:
−

Uchwała nr 1/2007 z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Specjalnym nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu kierunku
kształcenia operator wprowadzania danych,

−

Uchwała nr 2/2008 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance kierunku kształcenia
technik turystyki wiejskiej oraz florysta,

−

Uchwała nr 4/2009 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance kierunku kształcenia
technik ochrony środowiska,

−

Uchwała nr 5/2009 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance kierunku kształcenia
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,

−

Uchwała nr 6/2009 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w

Zespole

Szkół

Medycznych

w

Koninie

kierunku

kształcenia

technik

farmaceutyczny,
−

Uchwała nr 7/2009 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Wielkopolskim Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu kierunku kształcenia
technik prac biurowych specjalizacja medyczna,

−

Uchwała nr 8/2009 z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Medycznym Studium Zawodowym w Poznaniu kierunku kształcenia terapeuta
zajęciowy.

19

3) Uchwała nr 3/2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie opinii dotyczącej zamiaru
likwidacji Medycznego Studium Zawodowego w Kępnie.
4) Dotyczące wykazu zawodów refundowanych – Uchwała nr 10/2009 z dnia 12 maja
2009 r. oraz Uchwała nr 13/2009 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie uzupełnienia do
wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników
moŜe być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na
wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
5) Uchwała nr 11/2009 z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie opinii na temat wojewódzkich
kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Informacje dotyczące wszystkich zrealizowanych w latach 2007-2009 zadań, tj.
działań o rezultatach twardych oraz działań o rezultatach miękkich (na końcu kaŜdego
priorytetu) zawarte są w załączniku.
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III. Wnioski
1) W latach 2007-2009 w obszarze wielkopolskiego rynku pracy podejmowanych było
wiele działań, w tym między innymi:
a) działania na rzecz aktywizacji osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym,
b) promowanie przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
c) wspieranie wielkopolskich pracodawców, publicznych słuŜb zatrudnienia oraz
instytucji pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce.
2) Od maja 2007 roku do listopada 2009 roku, Wielkopolska zajmowała pierwsze
miejsce w kraju mając najniŜszą stopę bezrobocia, do czego przyczyniła się między
innymi skuteczna polityka samorządu województwa w zakresie przeciwdziałania
bezrobociu i podniesienia jakości zasobów ludzkich w regionie, w tym działania
realizowane w ramach Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa
Wielkopolskiego, stanowiącego uszczegółowienie zapisów zawartych w Strategii
Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013.
3) Spowolnienie gospodarcze, odczuwalne od drugiej połowy 2008 roku, spowodowało
pogorszenie sytuacji na regionalnym rynku pracy i wzrost stopy bezrobocia.
Przyczyniło się do tego między innymi:
a) zmniejszenie liczby ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców do powiatowych
urzędów pracy,
b) wzrost zgłoszonych i dokonanych zwolnień grupowych z przyczyn dotyczących
zakładu pracy.
Środki Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy, pozwalają na
złagodzenie negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego, poprzez wsparcie
przedsiębiorstw przechodzących proces restrukturyzacji i ich pracowników, osób
tracących zatrudnienie oraz bezrobotnych.
4) Funkcjonujący od 2007 roku Program Operacyjny Kapitał Ludzki i realizowane
w jego ramach projekty, spowodowały wzrost potencjału zasobów ludzkich
w regionie, zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienia
poziomu

wykształcenia

mieszkańców

Wielkopolski,

zmniejszenia

obszarów

wykluczenia społecznego oraz wsparcia struktur administracyjnych państwa. Program
ten realizowany będzie do 2013 roku.
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5) Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w celu złagodzenia niekorzystnych
skutków spowolnienia gospodarczego, na podstawie Ustawy z dnia 1 lipca 2009 r.
o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
(Dz. U. 2009 Nr 125, poz. 1035) uruchomił w 2009 roku nowe narzędzia wsparcia
przedsiębiorstw i pracowników. Pomoc dla pracodawców obejmuje działania
związane z rządowym pakietem antykryzysowym. Podmiotom gospodarczym, które
złoŜyły wnioski oraz spełniły kryteria wynikające z zapisów wskazanej ustawy,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego wydał w 2009 roku 12 zaświadczeń
uznających,

Ŝe

przedsiębiorca

znajduje

się

w

przejściowych

trudnościach

finansowych, dzięki którym otrzymali oni pomoc finansową dla zatrudnionych
pracowników i utrzymali miejsca pracy. Pomoc ta obejmuje wsparcie ze środków
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, takie jak świadczenie na
częściowe

zaspokojenie

wynagrodzeń

pracowniczych

za

czas

przestoju

ekonomicznego, świadczenie na częściowe zrekompensowanie obniŜenia wymiaru
czasu pracy oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników od ww.
świadczeń. Pracodawcy znajdujący się w przejściowych trudnościach finansowych
mają równieŜ moŜliwość dofinansowania ze środków Funduszu Pracy kosztów
szkolenia pracowników i kosztów studiów podyplomowych.
6) Pracownikom, którzy stracili pracę wskutek zmian zachodzących w światowej
strukturze handlu, udzielone zostanie wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu
Dostosowania do Globalizacji (EFG), w celu jak najszybszego znalezienia przez te
osoby zatrudnienia. W 2009 roku Samorząd Województwa Wielkopolskiego we
współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz samorządami powiatowymi
z Leszna, Rawicza i Ostrzeszowa, przygotował pierwszy w Polsce wniosek o wkład
finansowy z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji dla zwolnionych
pracowników z województwa wielkopolskiego w przemyśle motoryzacyjnym z firm
Sews Polska i Leoni Autokabel Polska. Liczba zwolnionych pracowników z ww. firm
wyniosła 1 596 osób, w tym z Sews Polska 856 i z Leoni Autokabel Polska 740.
Pakietem usług w ramach EFG objętych zostanie 558 osób, które zarejestrowały się
jako bezrobotne w powiatowych urzędach pracy, a jego szacunkowy koszt wynosi
750 000,00 €. Pracownicy, którzy zostali objęci zwolnieniami grupowymi będącymi
skutkiem globalizacji, otrzymają w powiatowych urzędach pracy województwa
wielkopolskiego wsparcie w ramach aktywnej polityki rynku pracy, poprzez:
−

pomoc w poszukiwaniu pracy,
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−

poradnictwo zawodowe,

−

szkolenia i przekwalifikowanie,

−

pomoc w zakresie samozatrudnienia,

−

zasiłki na koszty przeniesienia,

−

zasiłki szkoleniowe,

−

środki motywujące.

Podejmowane działania stanowią istotne wsparcie juŜ realizowanych zadań na rzecz
regionalnego rynku pracy, finansowanych z Funduszu Pracy i Europejskiego
Funduszu Społecznego.
7) Pomimo obserwowanych w Wielkopolsce negatywnych zjawisk wynikających
z zaistniałej niekorzystnej sytuacji gospodarczej, nadal realizowane są rozpoczęte
wcześniej oraz podejmowane nowe inwestycje, generujące nowe miejsca pracy
w regionie. Do ich tworzenia, w perspektywie następnych kilku lat, w znacznej mierze
przyczynią się środki krajowe i unijne, w szczególności dotyczące projektów
wdraŜanych na poziomie regionalnym, a ujętych w dokumentach strategicznych na
rzecz rynku pracy, przygotowywanych przez samorząd województwa.
8) Dla lepszego diagnozowania sytuacji na rynku pracy Samorząd Województwa
Wielkopolskiego w 2010 roku zamierza uruchomić Wielkopolskie Obserwatorium
Rynku

Pracy,

które

pomoŜe

monitorować

sytuację

w

województwie

w zakresie zjawisk i trendów zachodzących na regionalnym rynku pracy i na bieŜąco
podejmować

decyzje

dotyczące

kierunków

działań

na

rzecz

tego

rynku.

Funkcjonowanie Obserwatorium będzie finansowane ze środków EFS w ramach
PO KL Działanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie,
w latach 2010-2013.

Działania

podejmowane

i

realizowane

przez

Samorząd

Województwa

Wielkopolskiego oraz partnerów rynku pracy, mające na celu złagodzenie niekorzystnych
zjawisk w obszarze regionalnej polityki zatrudnienia, wsparcie róŜnych grup i instytucji w ich
funkcjonowaniu na tym rynku, a takŜe wspieranie przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w Wielkopolsce, finansowane były ze środków:
a) Unii Europejskiej, takich jak Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego, czy Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich,
23

b) krajowych, w tym między innymi budŜetu państwa, budŜetu jednostek samorządu
terytorialnego i funduszy celowych.
Wspólna polityka rynku pracy i zasobów ludzkich, jaką wyznacza Strategia
Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, będzie kontynuowana
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, uwzględniając jednocześnie dynamicznie
zmieniającą się sytuację na regionalnym rynku pracy, w perspektywie czasowej do 2015 roku.
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2

Instytucja

3

Nazwa działania/
programu
4

5

6

1.1. Wspieranie
aktywności
zawodowej
mieszkańców
regionu

WUP w
Poznaniu

Środki finansowe na
aktywizację
bezrobotnych
zarejestrowanych
w PUP

197 812 100,00*

FP

219 563 414,91

Kwota wydanych środków na działania o rezultatach twardych 2007-2009: 844 922 117,05

działania o rezultatach twardych ogółem:
484 781 898,80
1 360 148 378,49
działania o rezultatach miękkich ogółem:
2 969 351,97
12 817 797,63
Priorytet 1. Wzrost zatrudnienia i aktywności zawodowej mieszkańców 2007-2009: 846 731 173,28

226 928 500,00*

FP

240 074 015,16

FP

385 284 686,98

7 235 877,72

2 612 567,94

9

530 146 161,70

265 982 200,00*

8

Wydane środki finansowe
2009 rok
kwota
źródło
w złotych

345 220 317,99

7

Szczegółowy opis podjętych działań
Wydane środki finansowe
2008 rok
kwota
źródło
w złotych

Kwota wydanych środków finansowych na działania zrealizowane w latach 2007-2009: 1 372 966 176,12, w tym:

1

Zadanie

Wydane środki finansowe
2007 rok
kwota
źródło
w złotych

IV. Priorytety i działania zrealizowane w latach 2007-2009
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W latach 2007-2009 Województwo
Wielkopolskie otrzymało na realizację
programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej
kwotę 511 175,3 tys. zł, w tym
rezerwa będąca w dyspozycji
Samorządu stanowiła 203 837,4 tys.
zł. Dodatkowo z „rezerwy” Ministra
Pracy i Polityki Społecznej samorządy
powiatowe pozyskały na programy
lokalne środki FP w wysokości
158 024 900,00 zł. Na realizację
programów aktywizacji zawodowej
bezrobotnych samorządy powiatowe
wydatkowały ogółem kwotę
690 722 800,00 zł. W ramach
wszystkich pozyskanych środków FP
powiatowe urzędy pracy
zaktywizowały łącznie 139 947
bezrobotnych

Rezultaty podjętych działań

załącznik

Rządowy program
aktywizacji osób
bezrobotnych
i poszukujących pracy

Wojewódzkie programy
aktywizacji zawodowej

4 133 900,00

"Rowy 2007": SWW
pozyskał
2 481 500,00 zł,
a na roboty publiczne
wydanych zostało
1 951 400,00 zł.
RóŜnica
przeznaczona została
na finansowanie
innych aktywnych
form.
"Nie jesteś sam":
przyznano kwotę
4 625 000,00 zł,
wydano
3 339 100,00 zł.
RóŜnica
przeznaczona została
na finansowanie
innych aktywnych
form

FP

FP

-

„Lepsza droga”
884 700,00

„Rowy”
5 905 300,00

„Nie jesteś sam”
9 389 100,00
w tym:
„Aktywna kobieta”
2 599 100,00

-

FP

-

-

-

-
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Z inicjatywy SWW realizowano
przygotowane przez WUP w Poznaniu
wojewódzkie programy aktywizacji
zawodowej:
1. w 2007 roku:
- „Rowy 2007”
- „Nie jesteś sam”
2. w 2008 roku „Nie jesteś sam”,
w tym podprojekty: „Aktywna
kobieta”, „Rowy” i „Lepsza droga”.
W programach udział wzięło łącznie
3 399 bezrobotnych. W trakcie
realizacji programów:
- skreślono z ewidencji pup z uwagi
na odmówienie uczestnictwa w nich 1
789 osób,
- zwolnienia lekarskie przedstawiły
943 osoby.
Na realizację programów „Rowy
2007” i „Nie jesteś sam” w 2007 roku
SWW pozyskał dodatkowe środki z
„rezerwy” MPiPS w wysokości
7 106,5 tys. zł, z czego samorządy
powiatowe nie wykorzystały 1 816,0
tys. zł i kwota ta za zgodą Ministra
Pracy i Polityki Społecznej została
przeznaczona na finansowanie innych
aktywnych form. Na realizację
programu „Nie jesteś sam” w 2008
roku SWW przeznaczył ze swojej
rezerwy FP 12 958,0 tys. zł, z czego
samorządy powiatowe nie
wykorzystały 3 568,9 tys. zł i kwota ta
za zgodą Marszałka Województwa
Wielkopolskiego została
przeznaczona na finansowanie innych
aktywnych form
3. W związku ze zmianą zapisów
Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69,
poz. 415 ze zm.) art. 109 ust. 11 pkt.
2, obowiązujących od 01 lutego 2009
roku, w roku 2009 programy
regionalne nie mogły być realizowane
Realizowany był przez 26
samorządów powiatowych
Wielkopolski (chodzieski,
czarnkowsko – trzcianecki,

1 438 700,00

8 182 400,00

Rządowy program
aktywizacji osób
bezrobotnych
i poszukujących pracy
„Aktywna Kobieta”

Rządowy program
aktywizacji osób
bezrobotnych
i poszukujących pracy
„Inwestycje
w kwalifikacje
deficytowe na rynku
pracy IKD”

„Praca dla Młodych –
Dobry Start”

FP

FP

-

-

-

-

-

-

-

-
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gnieźnieński, gostyński, grodziski,
jarociński, kaliski, koniński,
kościański, krotoszyński,
nowotomyski, obornicki, ostrowski,
ostrzeszowski, pilski, pleszewski,
poznański, rawicki, słupecki,
szamotulski, średzki, turecki,
wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński,
złotowski). Program umoŜliwił
młodym bezrobotnym zdobycie
pierwszego doświadczenia
zawodowego, pomógł w rozszerzeniu
posiadanych juŜ kwalifikacji
zawodowych, zdobyciu zatrudnienia
oraz podejmowaniu działalności
gospodarczej
Realizowany był przez 14
samorządów powiatowych
Wielkopolski (czarnkowsko –
trzcianecki, kaliski, kolski,
krotoszyński, nowotomyski,
pleszewski, poznański, rawicki,
słupecki, szamotulski, średzki,
śremski, turecki, wągrowiecki).
Przywrócono aktywność zawodową
bezrobotnych kobiet powyŜej 50 roku
Ŝycia oraz ułatwiono udział tej grupy
bezrobotnych w przedsięwzięciach
zwiększających szanse na podjęcie
pracy i jej utrzymanie lub
uruchomienie własnej działalności
gospodarczej
Realizowany był przez 27
samorządów powiatowych
Wielkopolski (chodzieski,
czarnkowsko – trzcianecki,
gnieźnieński, gostyński, grodziski,
jarociński, kaliski, kępiński, kolski,
koniński, kościański, krotoszyński,
międzychodzki, ostrowski,
ostrzeszowski, pilski, pleszewski,
poznański, rawicki, słupecki,
szamotulski, średzki, turecki,
wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński,
złotowski). Przygotowano osoby z
grup defaworyzowanych na rynku
pracy do podjęcia i utrzymania
zatrudnienia w zawodach
poszukiwanych na lokalnych rynkach

-

W ramach
Działania 1.2
zakontraktowano:
1. zwiększenie
dofinansowania
projektów z 2006 r. –
kwota
dofinansowania
w 2007 r. –
9 290 894,58 zł
2. konkurs z 2007 r.
12 155 761,46 zł

1. Konkurs z 2006 r.kwota
dofinansowania w
2007 r.
3 636 162,93
2. Konkurs z 2007 r.
– 23 852 327,66

Rządowy program
aktywizacji osób
bezrobotnych
i poszukujących pracy
„45/50 PLUS”

Działanie 1.2
Perspektywy dla
młodzieŜy, schemat a)
Wspieranie młodzieŜy
na rynku pracy
SPO RZL

Działanie 1.3
Przeciwdziałanie
i zwalczanie
długotrwałego
bezrobocia schemat a)
Wspieranie osób
bezrobotnych, w tym
długotrwale
bezrobotnych
SPO RZL

-

-

-

-

-

2 756 000,00

-

-

FP

-

-

-

-

-

-
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pracy
Realizowany był przez 10
samorządów powiatowych (gostyński,
kaliski, kolski, ostrowski, pilski,
poznański, turecki, wągrowiecki,
wolsztyński, wrzesiński). Udzielono
pomocy
w przywróceniu zdolności
zatrudnieniowej, objęto działaniami
aktywizacyjnymi i umoŜliwiono
podjęcie i utrzymanie zatrudnienia
przez osoby bezrobotne w wieku 45+
W 2007 roku działaniami
aktywizacyjnymi objęto 8 037 osób.
Swoje kwalifikacje zawodowe
podniosło 7 266 osób. Liczba
ostatecznych beneficjentów objętych
danym rodzajem realizowanego
wsparcia:
1. szkolenia – 2 001 osób,
2. doradztwo dla osób zamierzających
rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej – 163 osoby,
3. jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej – 664
osoby,
4. subsydiowanie wydatków
związanych z zatrudnieniem
u przedsiębiorcy – 40 osób,
5. staŜe – 5 030 osób,
6. przygotowanie zawodowe w
miejscu pracy – 13 osób
W 2007 roku w ramach Działania 1.3
działaniami aktywizacyjnymi objęto
7 734 osoby. Swoje kwalifikacje
zawodowe podniosło 6 751 osób.
Liczba ostatecznych beneficjentów
objętych danym rodzajem
realizowanego wsparcia:
1. szkolenia – 4 725 osób,
2. doradztwo dla osób zamierzających
rozpocząć prowadzenie działalności
gospodarczej – 528 osób,
3. jednorazowe środki na podjęcie
działalności gospodarczej – 1 999
osób,
4. subsydiowanie wydatków
związanych z zatrudnieniem
u przedsiębiorcy – 38 osób,

1.2. Aktywizacja
zawodowa
młodzieŜy

WUP w
Poznaniu

Departament
WdraŜania
Programu
Regionalnego
UMWW

Działanie 1.2
Perspektywy dla
młodzieŜy, schemat a)
Wspieranie młodzieŜy

Działanie 1.1 WRPO
Rozwój
mikroprzedsiębiorstw
Działanie 1.2 WRPO
Rozwój MSP
Działanie 1.3 WRPO
Rozwój systemu
finansowych
instrumentów wsparcia
przedsiębiorczości

Poddziałanie 6.1.1
PO KL Wsparcie osób
pozostających bez
zatrudnienia na
regionalnym rynku
pracy
Poddziałanie 6.1.3
PO KL Poprawa
zdolności do
zatrudnienia oraz
podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej
osób bezrobotnych
Działanie 6.2 PO KL
Wsparcie oraz
promocja
przedsiębiorczości
i samozatrudnienia
Działanie 6.3 PO KL
Inicjatywy lokalne na
rzecz podnoszenia
poziomu aktywności
zawodowej na
obszarach wiejskich
Poradnictwo zawodowe
-

-

-

-

-

-

FP

-

-

16 793,00

-

-

-

-

45 059,00

345 629,00

74 776 967,76

7 102 866,89

51 323 565,84
(kwota środków
przekazanych
Beneficjentom)

27 471,00

1 194 793,41**

3 397 388,62**

113 877 502,92**

10 392 830,06**

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1

-

FP/BudŜet
WUP

BP/EFS

BP/EFS

FP/EFS

BP/EFS

EFRR

FP/BudŜet
WUP

BP/EFS

BP/EFS

FP/EFS

BP/EFS
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Doradcy zawodowi WUP objęli
swoimi usługami w formie
indywidualnych konsultacji 32 267
klientów, w formie spotkań
grupowych 5 426 klientów
W ramach działań 1.1 i 1.2 podpisano
łącznie 627 umów z Beneficjentami
na kwotę dofinansowania
336 303 399,94 zł. W ramach
Działania 1.3 podpisano umowę
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego
na realizację inicjatywy JEREMIE.
BGK przekazano na ten cel kwotę
375 975 000,00 zł. Wypłacanie
środków z tej kwoty beneficjentom,
czyli przedsiębiorcom, zgodnie z ich
przeznaczeniem, tzn. m.in. w formie
poŜyczek i poręczeń, nastąpi w 2010
roku

W 2009 roku w ramach Działania
wsparciem objęto 457 osób
zamierzających rozpocząć
prowadzenie działalności
gospodarczej***
W latach 2008-2009 w ramach
Działania wsparciem objęto 571
osób***

W latach 2008-2009 w ramach
Poddziałania wsparciem objęto 22 518
osób bezrobotnych***

5. przygotowanie zawodowe
w miejscu pracy – 2 188 osób
W latach 2008-2009 roku w ramach
Poddziałania wsparciem objęto 2 874
osoby pozostające bez
zatrudnienia***

OHP

-

2 500 000,00
(wspólny budŜet dla
1.2 i 1.4)

na rynku pracy
SPO RZL
Poddziałanie 6.1.1
PO KL Wsparcie osób
pozostających bez
zatrudnienia na
regionalnym rynku
pracy
Poddziałanie 6.1.3
PO KL Poprawa
zdolności do
zatrudnienia oraz
podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej
osób bezrobotnych
Działanie 6.2 PO KL
Wsparcie oraz
promocja
przedsiębiorczości
i samozatrudnienia
Działanie 6.3 PO KL
Inicjatywy lokalne na
rzecz podnoszenia
poziomu aktywności
zawodowej na
obszarach wiejskich
Poradnictwo zawodowe

Rządowy program
aktywizacji osób
bezrobotnych i
poszukujących pracy
„Praca dla Młodych –
Dobry Start”
Poradnictwo zawodowe
świadczone przez MCIZ
i MCK
BudŜet
OHP

-

1 199 676,21

-

-

FP

BudŜet
OHP

378 263,88

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1

-

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1

Doradcy zawodowi WUP objęli
swoimi usługami: w formie
indywidualnych konsultacji
informacyjnych 3 667 uczniów,
w formie spotkań grupowych 5 288
uczniów
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56,3 tys. osób objęto poradnictwem
zawodowym i informacją zawodową,
środki z FP 24,7 tys. osób objęto usługą
pośrednictwa pracy, pozyskano 20,5
85% środki tys. miejsc pracy. Poradami
EFS
i informacją indywidualną objęto
15% krajowy 11 313 osób, poradami i informacją
wkład
grupową – 30 895 osób, pracę podjęło
publiczny
5 616 osób. Zorganizowano 39 targów
pracy i 179 giełd pracy oraz
przeprowadzono 29 szkoleń

budŜet OHP

-

1.3. Promocja
oraz wspieranie
przedsiębiorczości i
samozatrudnienia

Działanie 5.2 WRPO
Rozwój infrastruktury
edukacyjnej, w tym
kształcenia
ustawicznego
Działanie 6.2 PO KL
Wsparcie oraz
promocja
przedsiębiorczości
i samozatrudnienia
Poddziałanie 6.1.3
PO KL Poprawa
zdolności do
zatrudnienia oraz
podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej
osób bezrobotnych
Projekt Mój mały biznes
– to marzenie moŜna
spełnić Działanie 2.5
Promocja

Departament
WdraŜania
Programu
Regionalnego
UMWW
WUP w
Poznaniu

OHP

JUNIOR - program
aktywizacji zawodowej
absolwentów
niepełnosprawnych

Wielkopolski
Oddział
PFRON

-

BudŜet
PFRON

188 480,21 EFS/ budŜet
OHP

-

214 645,00

-

-

333 770,73

10 916,87
(kwota środków
przekazanych
Beneficjentom)

439 358,28

-

-

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1

-

BudŜet
PFRON

-

EFRR

BudŜet
PFRON
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Dzięki udziałowi w projekcie wzrosło
samozatrudnienie młodzieŜy do 30
roku Ŝycia. 121 osób ukończyło
projekt

zawodowych, w których udział wzięły
344 osoby. Dzięki skorzystaniu
z porad i informacji zawodowej
w formie indywidualnej i grupowej
młodzieŜ zdobyła wiedzę na temat
zagadnień związanych z planowaniem
własnej kariery edukacyjnej
i zawodowej oraz wiedzę na temat
rynku pracy i sposobów poszukiwania
pracy. Przeprowadzone szkolenia
umoŜliwiły młodzieŜy nabycie
nowych kwalifikacji lub
przekwalifikowanie się do potrzeb
rynku pracy. Prowadzone
pośrednictwo pracy spowodowało
wzrost zatrudnienia młodzieŜy.
Powstało 7 nowych jednostek OHP: 4
MłodzieŜowe Centra Kariery i 3
Punkty Pośrednictwa Pracy
Niepełnosprawni absolwenci, którzy:
1. rozpoczęli staŜ u pracodawcy 118,
2. kontynuowali staŜ u pracodawcy 96
(2008 i 2009 rok),
3. ukończyli staŜ u pracodawcy 115,
4. uzyskali zatrudnienie w ciągu 6
miesięcy po odbyciu staŜu 66.
Liczba pracodawców uczestniczących
w programie 175
Podpisano 8 umów na kwotę
dofinansowania z EFRR
20 583 735,36 zł

1.4. Promocja
mobilności
i aktywnych
postaw na rynku
pracy

WUP w
Poznaniu

Departament
Gospodarki
UMWW

4 296,34

6 693 469,02

Działanie 3.4
Mikoroprzedsiębiorstwa
ZPORR

Poddziałanie 6.1.1
PO KL Wsparcie osób
pozostających bez
zatrudnienia na
regionalnym rynku
pracy
Działanie 6.3 PO KL
Inicjatywy lokalne na
rzecz podnoszenia
poziomu aktywności
zawodowej na
obszarach wiejskich
Organizacja giełd pracy

11 852 047,72

-

-

6 938,00

Działanie 2.5 Promocja
przedsiębiorczości
ZPORR

Projekt Szkolenie –
Praktyka – Zatrudnienie
- Rozwój

przedsiębiorczości
ZPORR
Projekt Start
w samodzielność.
Promocja postaw
przedsiębiorczych
wśród młodzieŜy
Projekt 18-24-czas na
samodzielność

Krajowy
grant
EURES

EFRR/BP

EFS/BP

-

-

FP/budŜet
OHP

-

-

14 346,15

782 153,04

1 222 661,91

-

-

-

1 413 595,00

-

-

Krajowy
grant
EURES

-

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1

-

-

EFS
BudŜet
OHP

EFS
BudŜet
OHP

-

Realizacja projektu przyczyniła się do
wzrostu samozatrudnienia wśród
młodzieŜy. W projekcie wzięły udział
74 osoby

-
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Zorganizowano 2 giełdy pracy dla
pracodawców zagranicznych:
Międzynarodowa Giełda Pracy
w Koninie (28.01.2008r.) dla
pracodawców hiszpańskich: Masia
Ciscar S.A. (branŜa rolnicza) oraz
Gonca S.L. (branŜa transportowa).

Ukończenie przez 85% uczestników
szkoleń pozwalających na zdobycie
kwalifikacji zawodowych oraz kursów
i szkoleń przygotowujących do
matury i egzaminów na wyŜsze
uczelnie
85% EFS
Objęto projektem 495 osób, które
15% krajowy zdobyły lub podwyŜszyły kwalifikacje
wkład
zawodowe podczas staŜy i praktyk
publiczny
Celem było wsparcie przedsiębiorców
na etapie zakładania firmy (od
podstaw) oraz wsparcie
w początkowym okresie jej
funkcjonowania. Na koniec 2007 r.
podpisano 16 umów o dofinansowanie
Celem było dofinansowanie
mikroprzedsiębiorstw, działających na
rynku nie dłuŜej niŜ trzy lata,
w działaniach inwestycyjnych oraz
w działaniach doradczych. Na koniec
2007 r. podpisano 158 umów
o dofinansowanie

-

-

-

-

5 966,15 Wojewódzki Grant
EURES

3 970,00

Wojewódzki
Grant
EURES
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Liczba ofert pracy 300, liczba
kandydatów 145 (praca sezonowa
w rolnictwie 140, branŜa transportowa
5), liczba osób zatrudnionych 126
(pracownicy sezonowi 124, kierowcy,
elektrycy 2).
14 Międzynarodowa Giełda Pracy Finlandia (18.03.2008r.), liczba firm
uczestniczących 3 (Temeran,
JPSmetal, Pohjanmaan Kaluste Oy)
stanowiska: spawacz MAG, operator
CNC, spawacz MIG/MAG, tapicer,
pracownicy szwalni, pracownicy
magazynu, pracownik produkcyjny,
tokarz, pracownik farmy. Liczba
przeprowadzonych rozmów
kwalifikacyjnych 100, liczba osób
zatrudnionych do dnia 31.03.2008 - 3
Zorganizowano projekty rekrutacyjne
dla pracodawców zagranicznych:
1. Szwecja – 14.02.208r. Stanowisko:
osoby do pracy w leśnictwie.
Liczba przeprowadzonych rozmów
kwalifikacyjnych 32, liczba osób
zatrudnionych 3.
2. Projekt Seasonal Work Dania
27-28.03.2008. Stanowisko:
pracownik sezonowy w rolnictwie.
Liczba przeprowadzonych rozmów
kwalifikacyjnych 128, liczba osób
zatrudnionych 60.
3. Projekt Seasonal Work Dania
03-04.03.2009. Stanowisko:
pracownik sezonowy w rolnictwie
oraz praktykant na farmach
duńskich. Liczba
przeprowadzonych rozmów
kwalifikacyjnych: 84, liczba osób
zatrudnionych: 40.
4. Danish Crown –Szwecja
(10.04.2008r) stanowisko: rzeźnik.
Liczba przeprowadzonych rozmów
kwalifikacyjnych 21, liczba osób
zatrudnionych 0.
5. Danish Crown –Szwecja
(02.07.2008r). Stanowisko:
rzeźnik. Liczba przeprowadzonych
rozmów kwalifikacyjnych 33,
liczba osób zatrudnionych 0.

77 084,61

Krajowy
grant
EURES

58 927,39

Krajowy
grant
EURES

104 515,32
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6. Record – Hiszpania 10-11.04.2008r.
stanowisko: mechanik, lakiernik,
blacharz. Liczba przeprowadzonych
rozmów kwalifikacyjnych 21,
liczba osób zatrudnionych 9.
7. 7. AM2PM Wielka Brytania (1112.08.2008r). Stanowisko:
magazynier. Liczba
przeprowadzonych rozmów
kwalifikacyjnych 27, liczba osób
zatrudnionych 0
Krajowy
W 2007 roku: Europejskie Dni Pracy grant EURES Poznań 2007, w ramach których
zatrudnienie znalazło 40 osób,
Międzynarodowa Giełda Pracy oraz
rekrutacje pracowników dla
pracodawców polskich
i zagranicznych.
W 2008 roku: Międzynarodowe Targi
Pracy 2008 (07.10.2008r), w których
uczestniczyło 27 wystawców, w tym
10 pracodawców polskich i 4
pracodawców zagranicznych oraz 8
doradców EURES z Norwegii,
Szwecji, Niemiec, Danii, Holandii,
Rumunii, Irlandii, Wielkiej Brytanii.
Wszyscy pracodawcy zaoferowali
ponad 500 stanowisk pracy. Liczba
uczestników ok. 2 000, liczba
pracodawców których oferty były
prezentowane podczas targów 17,
liczba prezentacji 9, liczba
uczestników warsztatów ok. 80.
Pracodawcy polscy przeprowadzili
272 rozmowy kwalifikacyjne oraz
zebrali ok. 200 dokumentów
aplikacyjnych. 10 pracodawców
polskich przedstawiło propozycje
pracy 31 osobom
W 2009 roku: Międzynarodowe Dni
Pracy 2009 (27.10.2009r), w których
uczestniczyło: 33 wystawców, w tym
11 pracodawców polskich i 2
pracodawców zagranicznych oraz 10
doradców EURES z: Finlandii,
Austrii, Holandii, Wielkiej Brytanii,
Danii, Norwegii, Szwecji, Irlandii
oraz Niemiec. Wystawcy przedstawili
około 100 ofert pracy. Liczba

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

OHP

WUP w
Poznaniu

OHP

Poddziałanie 6.1.1
PO KL Wsparcie osób
pozostających bez
zatrudnienia na
regionalnym rynku
pracy
Poddziałanie 6.1.2
PO KL Wsparcie dla
powiatowych i
wojewódzkich urzędów
pracy w realizacji zadań
na rzecz aktywizacji
zawodowej osób
bezrobotnych
w regionie
Projekt Nowoczesny
pracownik siłą

Realizacja umów
bilateralnych
polegających na
prowadzeniu
pośrednictwa pracy za
granicą

197 561,01

-

75% EFS,
25% OHP

-

BudŜet
OHP

-

-

2 500 000,00
(wspólny budŜet dla
1.2 i 1.4)

-

-

-

-

-

-

-

-

3 721 115,78**

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1

-

-

-

2 034 458,69 BP/JST/FP
/EFS

-

-

-

-

BP/JST/FP/
EFS

-

-

-

35

Przeprowadzono dla 221 osób z kadry
OHP szkolenia (kursy języka obcego,

W latach 2008-2009 w ramach
Poddziałania wsparciem objęto 298
pracowników powiatowych
i wojewódzkich urzędów pracy***

uczestników: ok. 2 000, liczba
pracodawców, których oferty były
prezentowane podczas targów: 13,
liczba prezentacji: 10, liczba
uczestników warsztatów: ok. 100.
Pracodawcy polscy przeprowadzili
około 280 rozmów kwalifikacyjnych
oraz zebrali dokumenty aplikacyjne
osób zainteresowanych. 10
pracodawców polskich przedstawiło
propozycje pracy 30 osobom
Pomoc pracodawcom w łagodzeniu
skutków zwolnień grupowych:
Grodzisk Wielkopolski (19.01.2009),
Karpicko (10.02.2009), Poznań
(30.11.2009). Liczba uczestników
spotkań informacyjno-doradczych: 92,
liczba przekazanych ofert pracy: 21
(w tym 2 pracy sezonowej) oraz
udzielano informacji na temat zakresu
działań EURES
Zorganizowano cykl warsztatów dla
osób powracających do kraju.
Liczba spotkań warsztatowych: 18,
liczba uczestników: 23
Czasowe zatrudnienie za granicą
podjęły 294 osoby (dane uzyskane na
podstawie zawartych umów
bilateralnych). Działanie w zakresie
tego zadania przyczyniło się do
wzrostu mobilności mieszkańców
Wielkopolski

2.1. Aktywizacja
zawodowa osób
dyskryminowanych na rynku
pracy

Departament
WdraŜania
Programu
Regionalnego
UMWW
ROPS w
Poznaniu

WUP w
Poznaniu

Udzielenie poŜyczek
zakładom pracy
chronionej (ZPCh),
dofinansowanie
kosztów tworzenia
zakładów aktywności

Wojewódzkie programy
aktywizacji zawodowej
bezrobotnych
Realizacja programu
45/50 PLUS
Poddziałanie 7.1.1
PO KL Rozwój
i upowszechnienie
aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy
społecznej oraz
Poddziałanie 7.1.2
PO KL Rozwój
i upowszechnienie
aktywnej integracji
przez powiatowe centra
pomocy rodzinie
Poddziałanie 7.2.1
PO KL Aktywizacja
zawodowa i społeczna
osób zagroŜonych
wykluczeniem
społecznym
Działanie 5.4 WRPO
Wzmocnienie pozostałej
infrastruktury
społecznej
1 900 000,00

środki
PFRON
będące w
dyspozycji
SWW

-

-

-

-

-

-

25 375 416,64

Kwota wydanych środków na działania o rezultatach twardych 2007-2009: 128 514 123,77

1 490 000,00

-

3 927 470,34

środki
PFRON
będące w
dyspozycji
SWW

-

EFS/BP

13 353 187,74 BP/JST/FP
/PFRON/
EFS

46 364 650,34

-

-

6 335 906,03**

-

EFRR

BP/EFS
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Udzielono 14 jednorazowych
poŜyczek ZPCh na spłatę zobowiązań,
zakup surowców do produkcji, zakup
środków trwałych w łącznej kwocie
3 390 000,00 zł:
1. Alvaretti ZPCh W. Paradowski

Wybrano 13 projektów do
dofinansowania na kwotę
22 066 550,00 zł. Umowy są w trakcie
podpisywania

W latach 2008-2009 wsparciem objęto
1 346 osób***

20 653 603,01** BP/JST/FP/P W latach 2008-2009 wsparciem objęto
FRON/EFS 7 254 osoby***

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1

56 774 056,79

prawo zamówień publicznych,
szkolenia dla wychowawców m.in.
z zakresu mediacji i skutecznej
komunikacji, z zakresu aplikowania
o środki unijne, realizowanie
i rozliczanie projektów unijnych,
szkolenia informatyczne).
Ww. szkolenia ukończyło 112 osób
Działania o rezultatach miękkich realizowane przez WUP w Poznaniu i KO w Poznaniu, w tym m.in. doradztwo zawodowe, przeprowadzenie badań i opracowanie analiz, upowszechnienie informacji
dotyczących kształcenia ponadgimnazjalnego oraz zatrudnienia za granicą, a takŜe współpraca z GCI i ABK, 2007-2009: 1 809 056,23 zł, w tym 2007 r.: 271 734,48 zł, 2008 r.: 411 534,57 zł,
2009 r.: 1 125 787,18 zł
Priorytet 2. Równy dostęp do zatrudnienia oraz promocja integracji społecznej 2007-2009: 128 522 034,48

instytucji. Doskonalenie
kwalifikacji kadry OHP
w województwie
wielkopolskim Działanie
1.1 b Rozwój oferty
usług instytucji rynku
pracy SPO RZL

zawodowej (ZAZ),
dofinansowanie
wynagrodzenia osób
niepełnosprawnych
i pracowników
zatrudnionych w ZAZ,
szkolenia dla kadry
kierowniczej ZAZ

891 609,00

środki
PFRON
będące w

1 413 287,00

środki
PFRON
będące w

1 769 592,00

środki
PFRON
będące w
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J. Mielcarz Sp.J., ul. Gajowa 14,
62-510 Konin 150 000,00 zł,
2. Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowe Bylicki ZPCh, ul.
Kamienna 49, 63-400 Ostrów
Wlkp. 150 000,00 zł,
3. Asadena Sp. z o.o ZPCh, ul.
Południowa 24, 64-030 Śmigiel
500 000,00 zł,
4. Wytwórnia Artykułów MetalowoGumowych TEMPRA M.
Paprocka ZPCh, ul. Świerczewska
3, 62-030 Luboń 100 000,00 zł,
5. Przedsiębiorstwo WielobranŜowe
JALMAX ZPCh, ul. Chopina 2022, 62-800 Kalisz 150 000,00 zł,
6. Przedsiębiorstwo UsługowoHandlowe ZPCh „PROGRESS”
Zb.Bekalarski, ul. Grunwaldzka
55, 60-352 Poznań 200 000,00 zł,
7. Spółdzielnia Inwalidów Przemysłu
OdzieŜowego „KONFEX” ZPCh,
ul. Zagórowska 3a, 62-500 Konin
140 000,00 zł,
8. MPT MAGO Zbigniew
Mazurkiewicz Maciej Ozgowicz
Spółka Jawna ZPCh, ul. Krzywa
11, 64-920 Piła 300 000,00 zł,
9. Przedsiębiorstwo Meblowe
Waldemar Nawrocki ZPCh, ul.
Ogrodowa 8, 62-571 Stare Miasto
100 000,00 zł,
10.Mutti KG Sp. z o.o. ZPCh,
Powiercie Kolonia 92a, 62-600
Koło 110 000,00 zł,
11.Szurgot Sp. z o.o ul. Dębska 17 62600 Koło 150 000,00 zł,
12.Spółdzielnia Inwalidów „Wiosna
Ludów” ul. Leśna 10 62-300
Września 600 000,00 zł,
13.PPH SIMET S.A. ul. Dworcowa
21 63-820 Piaski 350 000,00 zł,
14.Alvo Grupa Gastrometal Barbara
Staszczuk-Olszewska
ul. Południowa 21a 64-030 Śmigiel
390 000,00 zł
Dofinansowano koszy tworzenia ZAZ
na łączną kwotę 4 074 488,00 zł:
1. ZAZ w Koźminie Wlkp. – gmina

-

4 902,79

3 787 750,00

środki
w ramach
planu
wydatków
ROPS w
Poznaniu

-

Środki
PFRON
będące w
dyspozycji
SWW

dyspozycji
SWW

5 695,56

4 420,00

5 110 000,00

środki
w ramach
planu
wydatków
ROPS w
Poznaniu

środki
ROPS w
Poznaniu

środki
PFRON
będące w
dyspozycji
SWW/
budŜet
SWW

dyspozycji
SWW

-

1 901,51

5 878 889,00

środki
w ramach
planu
wydatków
ROPS w
Poznaniu

-

środki
PFRON
będące w
dyspozycji
SWW/
budŜet SWW

dyspozycji
SWW
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Koźmin Wlkp. 891 609,00 zł,
2. ZAZ w Leonowie - gmina Borek
Wlkp. 1 772 650,00 zł,
3. ZAZ w Posadzie - Polskie
Towarzystwo Walki z Kalectwem
Oddział Terenowy w Koninie
1 410 229,00 zł
W efekcie otwarcia ZAZ w Koźminie
Wlkp. zatrudnienie znalazły 34 osoby,
w tym 25 o znacznym stopniu
niepełnosprawności
Dofinansowano koszty działalności
obsługowo-rehabilitacyjnej ZAZ na
łączną kwotę 9 485 639,00 zł:
1. ZAZ w KsiąŜenicach – powiat
ostrzeszowski 2 295 247,40 zł,
2. ZAZ w Słupcy – powiat słupecki
2 799 448,00 zł,
3. ZAZ w śerkowie – gmina śerków
2 631 481,00 zł,
4. ZAZ w Pile – Stowarzyszenie
Pomocy Humanitarnej w Pile
3 807 248,20 zł,
5. ZAZ w Gołaszewie – gmina
Mieścisko 1 679 679,00 zł,
6. ZAZ w Koźminie Wlkp. – gmina
Koźmin Wlkp. 1 028 856,4 zł,
7. ZAZ w Swobodzie – gmina
Lisków, 513 889,00 zł
Przeprowadzono cykl szkoleń dla
pracowników ZAZ z zakresu:
„Komunikacja interpersonalna – praca
w zespole” (06.11, 12.11, 14.11,
19.11, 27.11, 01.12.2008).
Przeszkolono 89 osób
Przeprowadzono cykl szkoleń dla
kadry kierowniczej ZAZ pt.
„Efektywne metody zarządzania
zakładem aktywności zawodowej”
(13.06, 20.06, 27.06, 04.07,
11.07.2007) z zakresu zarządzania
strategicznego, strategii cenowej,
kształtowania relacji wewnątrz firmy,
technik negocjacyjnych, psychologii
biznesu, „Skuteczne techniki
zarządzania ZAZ” (27.10, 04.11,
19.11, 25.11, 02.12.2008) z zakresu:
zarządzania personelem, prawa
zamówień publicznych, prawa umów

2.2. Wspieranie
aktywnej
integracji osób
zagroŜonych
wykluczeniem
społecznym

OHP

WUP w
Poznaniu

Wielkopolski
Oddział
PFRON

2 458 258,00

Program Wyrównywanie
róŜnic między
regionami – obszar C
Wojewódzkie programy
aktywizacji zawodowej
bezrobotnych
Realizacja programu
45/50 PLUS
Poddziałanie 7.1.1
PO KL Rozwój
i upowszechnienie
aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy
społecznej oraz
Poddziałanie 7.1.2
PO KL Rozwój
i upowszechnienie
aktywnej integracji
przez powiatowe centra
pomocy rodzinie
Poddziałanie 7.2.1
PO KL Aktywizacja
zawodowa i społeczna
osób zagroŜonych
wykluczeniem
społecznym
Działania mające na
celu kształtowanie
wśród młodzieŜy ze
środowisk zagroŜonych
6 229 603,52

1 217 419,00

Program Osoby
niepełnosprawne
w słuŜbie publicznej

-

BudŜet
OHP

BudŜet
PFRON

BudŜet
PFRON

-

-

-

34 500,00

2 100,00

-

-

-

BudŜet
OHP

198 736,24

Patrz priorytet 2, zadanie 2.1

Patrz priorytet 2, zadanie 2.1

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1

-

środki
w ramach
planu
wydatków
ROPS w
Poznaniu
-

Utworzono 46 nowych miejsc pracy
dla osób niepełnosprawnych w JST,
przeprowadzono szkolenia
zatrudnionych niepełnosprawnych
i rozpoczęto dofinansowanie
wynagrodzeń, realizowane przez 18
miesięcy
Utworzono 131 nowych miejsc pracy,
w programie uczestniczyło 70
pracodawców z 12 powiatów
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BudŜet OHP Działaniem jednostek opiekuńczowychowaczych objęto 10 223 osoby.
Zorganizowano 2 obozy szkoleniowe
dla 55 uczestników w ramach działań

-

-

-

gospodarczych, prawa pracy,
postępowania administracyjnego,
ubezpieczeń społecznych, „Droga do
aktywności zawodowej i społecznej
osoby z ograniczoną sprawnością”
(17.12.2009). Przeszkolono 57 osób
Przygotowano w dniu 14.10.2008 r.
konferencję „Aktywizacja zawodowa
osób niepełnosprawnych. Punkty
konsultacyjne – poradnictwo”.
W konferencji uczestniczyło 106 osób

2.3. Wspieranie
wysokiej jakości
usług
społecznych

WUP w
Poznaniu

Departament
WdraŜania
Programu
Regionalnego
UMWW
Wielkopolski
Oddział
PFRON

128 942,00

Program Ośrodki
Informacji dla Osób
Niepełnosprawnych
2008
Program SPRAWNY
DOJAZD - pomoc
w nabyciu przez osoby
niepełnosprawne
samochodu osobowego
oraz w uzyskaniu prawa
jazdy kat. B
Poddziałanie 7.1.3
PO KL Podnoszenie
kwalifikacji kadr
pomocy i integracji
społecznej
Poddziałanie 7.2.1
-

-

5 107 206,00

-

-

BudŜet
PFRON

BudŜet
PFRON

54% FP,
46%
wkład
własny
OHP i
instytucji
współprac
ujących

1 878 909,00

22 026 046,12

111 640,50

4 258 763,30

-

-

1 650 064,83 80% EFS,
20% OHP
23 968,00

-

1 556 823,70 80% EFS,
20% OHP

Program Komputer dla
Homera 2003

Działanie 5.4 WRPO
Wzmocnienie pozostałej
infrastruktury
społecznej

marginalizacją postaw
aktywnych

-

-

-

1 945 011,51**

-

193 616,76

3 783 301,01

Patrz priorytet 2, zadanie 2.1

EFS/BP

BudŜet
PFRON

BudŜet
PFRON

BudŜet
PFRON

Patrz priorytet 2, zadanie 2.1

-

-

-

BP/EFS

-

BudŜet
PFRON

BudŜet
PFRON

-

-

-
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W latach 2008-2009 wsparciem objęto
2 264 osoby***

Liczba osób niewidomych
i niedowidzących, które otrzymały
dofinansowanie na zakup sprzętu w
ramach programu – 1 308. Liczba
osób przeszkolonych w zakresie
obsługi sprzętu zakupionego w
ramach programu – 330
Liczba udzielonych informacji lub
porad – ponad 27 tysięcy. Liczba osób
niepełnosprawnych, korzystających
z ośrodków – 3 826 (w 2008 roku)
Liczba osób niepełnosprawnych, które
otrzymały dofinansowanie do zakupu
samochodu – 876. Liczba osób
niepełnosprawnych, które otrzymały
dofinansowanie kosztów uzyskania
prawa jazdy – 62

Klubu Aktywnych. Zatrudnienie
znalazło 10% absolwentów OHP
(z 1 200 osób). W 2009 roku
absolwentami OHP zostało 1 217
osób
Projekt Twoja wiedza – Twój sukces.
Nauka-wiedza-praca – 460 osób
ukończyło szkolenia zawodowe, 120
osób podjęło zatrudnienie
Projekt 18-24. Czas na samodzielność
– 234 osoby ukończyły szkolenia
zdobywając kwalifikacje zawodowe
W programie Droga do kariery wzięło
udział 210 osób, z czego ponad 80%
uzupełniło, zmieniło bądź zdobyło
kwalifikacje zawodowe

Wydział
Polityki
Społecznej
WUW

PO KL Aktywizacja
zawodowa i społeczna
osób zagroŜonych
wykluczeniem
społecznym
Poddziałanie 7.2.2
PO KL Wsparcie
ekonomii społecznej
Organizowanie i
finansowanie szkoleń
dla pracowników pup
-

59 955,00

FP

-

94 965,00

1 450 806,36

FP

EFS/BP

153 865,00

2 310 959,75**

FP

BP/EFS
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W latach 2008-2009 w ramach
Poddziałania wsparciem objęto 714
osób***
1. „Profesjonalna obsługa osoby
bezrobotnej ” – 48 pracowników
PUP,
2. „Program Operacyjny Kapitał
Ludzki na tle dokumentów
strategicznych 2007-2013” - 48
pracowników PUP,
3. „Partnerstwo kluczowy czynnik
realizacji projektów w 20072013” – 14 pracowników PUP,
4. „Informatyka w pośrednictwie
pracy” - 13 pracowników PUP,
5. „Zastosowanie przepisów
Kodeksu Postępowania
Administracyjnego
w odniesieniu do ustawy
o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy” - 37
pracowników PUP,
6. „Warsztaty doskonalące z zakresu
poprawności językowej pism
urzędowych” – 17 pracowników
PUP,
7. „Efektywność w pracy specjalisty
ds. rozwoju zawodowego”34 pracowników PUP,
8. „Nieprawidłowości w projektach
ZPORR” – 12 pracowników PUP,
9. „Obowiązki PUP wynikające
z ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne
i ustaw pokrewnych na dzień
1 maja 2008 r.” - 10 pracowników
PUP,
10. „Dyscyplina finansów
publicznych” – 23 pracowników
PUP,
11. „Ewaluacja i monitorowanie
projektów – w projektach
systemowych realizowanych przez

24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.
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pup i OPS” – 20 pracowników
PUP,
„Lider Klubu Pracy” - 20
pracowników PUP,
„Podstawy przygotowania
i zarządzania projektem
z aspektami zarządzania zespołem
projektowym i zarządzania
ryzykiem”- 14 pracowników PUP,
„Zasady udzielania pomocy
publicznej w kontekście
funkcjonowania PUP”24 pracowników PUP,
„Warsztaty z przygotowania
i przeprowadzenia postępowania
zamówień publicznych w obszarze
dostaw, usług i robót
budowlanych w sektorze
informatycznym” 12 pracowników PUP,
„Kontrola merytoryczna i
finansowa w projektach oraz
nieprawidłowości”–
30 pracowników PUP,
„Ocena biznesplanu” – 12
pracowników PUP,
„Zasady zatrudniania i
realizowania stosunku pracy
pracowników samorządowych” –
12 pracowników PUP,
„Postępowanie w sprawach skarg
i wniosków” – 11 pracowników
PUP,
„Zasady zarządzania finansowego
projektem systemowym
i konkursowym” – 14
pracowników PUP,
„Zasady oraz procedury
wewnętrzne zarządzania
projektem” – 11 pracowników
PUP,
„Procedury administracyjne w
sprawach z zakresu zatrudnienia
i instytucji rynku pracy” – 9
pracowników PUP,
„Profesjonalna obsługa klienta” –
13 pracowników PUP,
„Nowe procedury postępowania
wg standardów usług rynku

2.4.
Wzmocnienie
i rozwój
instytucji pomocy
i integracji

Departament
WdraŜania
Programu
Regionalnego
UMWW
WUP w
Poznaniu

Poddziałanie 7.1.3
PO KL Podnoszenie
kwalifikacji kadr
pomocy i integracji
społecznej

Wydawanie licencji
zawodowych
pośredników pracy
i licencji zawodowych
doradców zawodowych
Wydawanie zezwoleń
na pracę cudzoziemców
na terytorium RP
Działanie 5.4 WRPO
Wzmocnienie pozostałej
infrastruktury
społecznej

-

-

-

-

-

-

-

-

Patrz priorytet 2, zadanie 2.3

Patrz priorytet 2, zadanie 2.1

-

-

-

-
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Wydano łącznie 4 635 przyrzeczeń
i zezwoleń na pracę cudzoziemców
na terytorium RP

pracy” – 9 pracowników PUP,
25. „Bezpieczeństwo w
teleinformatyce” – 6 pracowników
PUP,
26. „Ewaluacja projektów – zasady
przeprowadzenia, przygotowania
i zarządzanie procesem ewaluacji
projektów” – 12 pracowników
PUP,
27. „Skuteczna rekrutacja i selekcja
pracowników” – 7 pracowników
PUP,
28. „Pomoc publiczna udzielana przez
PUP” – 30 pracowników PUP,
29. „Skuteczne pozyskiwanie
pracodawców” – 8 pracowników
PUP,
30. „Warsztaty z przygotowania
i prowadzenia postępowania
zamówień publicznych” – 10
pracowników PUP,
31. „Proces szkoleniowy – budowa
i realizacja od identyfikacji
potrzeb po ocenę efektywności” –
14 pracowników PUP,
32. „Profesjonalizm w działaniu
doradcy zawodowego” – 14
pracowników PUP,
33. „BudŜet zadaniowy” 16
pracowników PUP
Wydano 502 licencje zawodowe dla
pośredników pracy i doradców
zawodowych

społecznej

ROPS w
Poznaniu

Współorganizacja I
Spotkania
Integracyjnego
Wielkopolska – Dolna
Saksonia i konferencji
„Rola i miejsce zakładu
aktywności zawodowej
w środowisku
lokalnym”
Projekt Podnoszenie
kwalifikacji kadr
pomocy i integracji
społecznej
w Wielkopolsce
-

109,80

Szkolenie dla kadry
kierowniczej PCPR

środki
w ramach
planu
wydatków
ROPS w
Poznaniu

EFS/
budŜet
SWW

-

środki
w ramach
planu
wydatków
ROPS w
Poznaniu
9 492,00
środki
w ramach
planu
wydatków
ROPS w
Poznaniu

45 450,00

303 863,00

Cykl szkoleń Przez
promocję do sukcesu
NGO

Poddziałanie 7.2.1
PO KL Aktywizacja
zawodowa i społeczna
osób zagroŜonych
wykluczeniem
społecznym
Poddziałanie 7.2.2
PO KL Wsparcie
ekonomii społecznej
Projekt Kształcąc siebie
– pomagasz innym w
ramach
SPO RZL 2004-2006

1 612 265,87

-

-

-

-

EFS

-

-

-

-

3 139 268,52

-

-

-

-

Patrz priorytet 2, zadanie 2.3

Patrz priorytet 2, zadanie 2.1

EFS

-

-

-

-
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Zrealizowano szkolenia w ramach
projektu systemowego ROPS pt.
„Podnoszenie kwalifikacji kadr
pomocy i integracji społecznej w
Wielkopolsce” zgodnie z PO KL
2007-2013. Szkolenia
przeprowadzono

W spotkaniu i konferencji udział
wzięło 170 osób - pracownicy
i przedstawiciele organizatorów
wielkopolskich i niemieckich
zakładów aktywności zawodowej oraz
zaproszeni goście

80 osób ukończyło szkolenie
w zakresie specjalizacji I stopnia
w zawodzie pracownik socjalny, 75
osób uzyskało certyfikat
potwierdzający zdobycie specjalizacji
W spotkaniu poprzedzającym
warsztaty dotyczącym prawnych
i ekonomicznych aspektów
promowania działalności organizacji
pozarządowych, a takŜe
marketingowych metod
wykorzystywanych w promocji.
wzięło udział 77 przedstawicieli
organizacji pozarządowych, 43
przedstawicieli zostało
przeszkolonych ze skutecznej
promocji NGO w trakcie 90 godzin
warsztatów
Szkoleniem z zakresu komunikacji
społecznej i autoprezentacji objęto 23
osoby
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w zakresie następującej tematyki:
1. Zarządzanie instytucją pomocy
społecznej realizującą projekt
systemowy.
2. Wyuczona bezradność – praca
z trudnym klientem.
3. Kontrakt socjalny i tworzenie
indywidualnych programów
aktywizacji osób zagroŜonych
wykluczeniem społecznym.
4. Usamodzielnianie wychowanków
placówek opiekuńczowychowawczych.
5. Socjoterapia dzieci i młodzieŜy
niedostosowanej społecznie.
6. Organizacja i rozwój społeczności
lokalnej.
7. Szkolenie doradcy osoby
niepełnosprawnej
wyspecjalizowanego w planowaniu
kariery zawodowej osoby
niepełnosprawnej.
8. Przeciwdziałanie procesowi
wypalenia zawodowego kadry
socjalnej.
9. Finansowe zarządzanie projektem
PO KL.
10.Przygotowanie projektów
systemowych PO KL w pomocy
społecznej.
11.Praca z trudnym klientem.
12.Rehabilitacja społeczna osób
z zaburzeniami psychicznymi
i upośledzeniem umysłowym.
13.Kontrakt socjalny i tworzenie
indywidualnych programów
aktywizacji osób zagroŜonych
wykluczeniem społecznym.
14.Przemoc domowa - praca socjalna
z rodziną dotkniętą przemocą.
15.Wypalenie zawodowe kadry
socjalnej.
16.Socjoterapia dzieci i młodzieŜy
niedostosowanej społecznie.
17.Doskonalenie umiejętności
komputerowych.
18.Kurs języka migowego.
Szkoleniami objęto 3 247 osób –
pracowników instytucji pomocy

3.1.
Doskonalenie
kadr
przedsiębiorstw

Departament
Gospodarki
UMWW

WUP w
Poznaniu

Poddziałanie 8.1.1
PO KL Wspieranie
rozwoju kwalifikacji
zawodowych
i doradztwo dla
przedsiębiorstw
Poddziałanie 8.1.2
PO KL Wsparcie
procesów
adaptacyjnych
i modernizacyjnych
w regionie
Działanie 2.3
SPO RZL Rozwój kadr
nowoczesnej gospodarki

Działanie 2.1 ZPORR
Rozwój umiejętności
powiązany
z potrzebami
regionalnego rynku
pracy i moŜliwościami
kształcenia
ustawicznego w
regionie
Działanie 2.4 ZPORR
Reorientacja zawodowa
osób zagroŜonych
procesami
restrukturyzacyjnymi

22 800 000,00

-

SPO RZL
2004-2006

-

PoŜyczka
SWW
z BGK/
środki
rezerwy
celowej
BP/EFS
-

26 426 485,05

-

PoŜyczka
SWW
z BGK/
środki
rezerwy
celowej
BP/EFS

33 886 292,66

191 801 051,24

Kwota wydanych środków na działania o rezultatach twardych 2007-2009: 254 514 536,82

-

1 414 751,23

19 972 150,17

1 487 646,48

-

BP/EFS

BP/EFS

BP/EFS

BP/EFS

27 116 816,14
1 130 834,86

Priorytet 3. Rozwój przedsiębiorstw, przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie – 2007-2009: 265 515 367,51

-

6 453 939,60**

26 117 742,87**

-

-

-

BP/EFS

BP/EFS

-

-

35 596 669,44
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Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
od początku realizacji działania
obsługiwała 71 umów, z dniem 31
grudnia 2007r. liczba czynnych umów
wynosiła 41. W 2007 r.
zweryfikowano 178 wniosków
o płatności pośrednie i końcowe

W latach 2008-2009 w ramach
Poddziałania wsparciem objęto 1 961
osoby***

3 360 osób podniosło swoje
kwalifikacje w ramach szkoleń
i kursów, 562 osoby skorzystały
z usług doradczych, 3 058 osób
korzystało ze szkoleń, 9 osób
z informacji zawodowej, 83 osoby
z pośrednictwa pracy
W latach 2008-2009 w ramach
Poddziałania wsparciem objęto 15 092
osoby***

4 506 osób podniosło swoje
kwalifikacje, 926 osób skorzystało
z usług doradczych, 2 997 osób
skorzystało ze szkoleń i kursów.
Wsparciem objęto 756 instytucji,
które skorzystały z jednego
seminarium, utworzono 27 baz danych

i integracji społecznej w Wielkopolsce
Departament Działanie 5.4 WRPO
WdraŜania
Wzmocnienie pozostałej
Programu
infrastruktury
Patrz priorytet 2, zadanie 2.1
Regionalnego społecznej
UMWW
Działania o rezultatach miękkich realizowane przez WUP w Poznaniu, w tym współdziałanie z WRZ w Poznaniu, doradztwo zawodowe, monitorowanie sytuacji osób niepełnosprawnych
2007-2009: 7 910,71 zł, w tym: 2007 r.: 1 986,05 zł, 2008 r.: 1 831,29 zł, 2009 r.: 4 093,37 zł

3.2. Doradztwo
dla małych,
średnich
i restrukturyzowanych
przedsiębiorstw

WUP w
Poznaniu
-

-

Podejmowanie działań
przez Zespół ds.
zwolnień grupowych

Ocena formalna
i merytoryczna
wniosków
przedsiębiorców
znajdujących się
w przejściowych
trudnościach
finansowych

-

-

-

-

-

-

-

26 049,22

FGŚP/FP

-
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W 2008 roku podjęto współpracę
z 6 pracodawcami w zakresie
wsparcia zwalnianych pracowników:
Pfeifer&Langen Polska S.A.Cukrownia Gosławice, Wojewódzki
Specjalistyczny Szpital Gruźlicy
i Chorób Płuc im. ST. Staszica
w Ludwikowie, ELTEL Networks
z Kostrzyna Wielkopolskiego, United
Textiles Sp. z o. o. z Kalisza, Xella
Polska Spółka z o.o., Impexmetal s.a.
Huta Aluminium Konin.
Przekazywano do Starostów
zaangaŜowanych w Program
Partnerstwa Lokalnego
w Wielkopolsce informacje
o zwolnieniach grupowych w celu
podjęcia działań przez PSPL w
ramach modułu „Szybkie reagowanie”
i „Szybki start”, aby zniwelować
negatywne konsekwencje
restrukturyzacji dla pracowników.
W 2009 roku podjęto współpracę
z 12 pracodawcami w zakresie
wsparcia zwalnianych pracowników:
Xella, Amica Wronki S.A., Romeo
Sp. z o.o. Zbąszyń, Plus Discount
Sp. z o.o. Poznań, Konwart w
Koninie, Sulzer Chemtech Polska Sp.
z o.o., Impexmetal S.A. Huta
Aluminium Konin, RUCH S.A. w
Poznaniu (Zespół w Koninie), Leoni
Autokabel Sp. z o.o. Ostrzeszów,
Kotlin Sp. z o.o., Inter Groclin
Trading Sp. z o.o. Grodzisk Wlkp.
oraz H. Cegielski - Poznań S.A.
Dokonano oceny formalnej oraz
merytorycznej 12 wniosków. Wydano
12 zaświadczeń uznających, Ŝe
przedsiębiorca znajduje się
w przejściowych trudnościach
finansowych zgodnie z art. 3 ust. 1
ustawy z dnia 1 lipca 2009 r.
o łagodzeniu skutków kryzysu
ekonomicznego dla pracowników
i przedsiębiorców, co powinno
przyczynić się do złagodzenia
negatywnych skutków kryzysu
ekonomicznego

Departament
WdraŜania
Programu
Regionalnego
UMWW

Departament
Gospodarki
UMWW

Działanie 1.1 WRPO
Rozwój
mikroprzedsiębiorstw
Działanie 1.2 WRPO
Rozwój MSP

Poddziałanie 2.2.1 SPO
WKP Dotacje na
innowacyjne inwestycje
w ramach Działania 2.2
Wzrost
konkurencyjności
przedsiębiorstw
Działanie 2.3
SPO WKP Wsparcie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw poprzez
inwestycje

Poddziałanie 8.1.1
PO KL Wspieranie
rozwoju kwalifikacji
zawodowych
i doradztwo dla
przedsiębiorstw
Poddziałanie 8.1.2
PO KL Wsparcie
procesów
adaptacyjnych
i modernizacyjnych
w regionie
Działanie 2.1
SPO WKP Wsparcie
konkurencyjności
małych i średnich
przedsiębiorstw poprzez
doradztwo

-

-

102 916 977,00

-

-

-

EFS

-

2 000 000,00

-

-

-

EFRR

-

-

-

272 127,50

-

-

-

Patrz priorytet 3, zadanie 3.1

Patrz priorytet 3, zadanie 3.1

EFRR

-

-

-
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W roku 2007 nie został ogłoszony
Ŝaden termin składania wniosków
o dofinansowanie z powodu
wyczerpania budŜetu programu
i długiej listy rezerwowej projektów.
Na podstawie konkursów z lat
poprzednich zawarto 9 umów o
dofinansowanie na łączną kwotę 2 695
631,44 zł. W 2007 r. wpłynęło 90
wniosków o końcową wypłatę
wsparcia. W ramach wszystkich
zawartych umów firmy z sektora MSP
zaplanowały utworzenie ponad 2 000
nowych miejsc pracy
W wyniku ogłoszonego naboru
w 2008 r. podpisano 22 umowy
o dofinansowanie.
W 2009 roku podpisano 18 umów
o dofinansowanie

W roku 2007 nie został ogłoszony
Ŝaden termin składania wniosków
o dofinansowanie z powodu
wyczerpania budŜetu programu, na
podstawie konkursów z poprzednich
lat zawarto 18 umów na łączną kwotę
dofinansowania 616 365,00 zł. W roku
2007 wpłynęło 130 wniosków
o płatność końcową
Zawarto 30 umów o dofinansowanie,
w ramach których firmy z sektora
MSP zaplanowały utworzenie 568,25
nowych miejsc pracy

Departament
Edukacji i
Nauki UMWW

WUP w
Poznaniu

4.1.
Wyrównywanie
szans
edukacyjnych

Poddziałanie 9.1.1
PO KL Zmniejszanie
nierówności w stopniu
upowszechnienia
edukacji przedszkolnej
Poddziałanie 9.1.2
PO KL Wyrównywanie
szans edukacyjnych
uczniów z grup
o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz
zmniejszanie róŜnic
w jakości usług
edukacyjnych
Poddziałanie 9.1.3
PO KL Pomoc
stypendialna dla
uczniów szczególnie
uzdolnionych
Pomoc stypendialna dla
uczniów i studentów
-

-

BudŜet
SWW/
EFS/BP

-

-

Program
stypendialny
finansowany z EFS
i BP:
333 000,00
w tym:
189 000,00
-kwota wydana na

-

-

904 500,00
w tym:
472 500,00
– kwota
wydana na stypendia dla
uczniów
432 000,00

-

6 071 703,36

1 475 191,15

BudŜet
SWW

-

EFS/BP

BP/JST/
EFS

475 000,00
– kwota
wydana na stypendia
dla uczniów

961 000,00
w tym:

1 095 000,00****

12 195 891,31

5 373 962,61**

BudŜet
SWW

BP/JST/
EFS

BP/EFS

BP/JST/
EFS
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W 2007 roku realizowano program
stypendialny dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i uczelni
wyŜszych współfinansowany z EFS
oraz budŜetu państwa.
W ramach III konkursu naboru
projektów (19 czerwca – 18 lipca 2006
r.) złoŜono 77 projektów, w tym:

W 2009 roku w ramach Poddziałania
wsparciem objęto 553 osoby***

W latach 2008-2009 w ramach
Poddziałania wsparciem objęto 11 315
osób***

W latach 2008-2009 w ramach
Poddziałania wsparciem objęto 163
osoby***

Poddziałanie 8.2.1
BP/EFS
2 260 313,45**
BP/EFS
W latach 2008-2009 w ramach
644 936,60
PO KL Wsparcie dla
Poddziałania wsparciem objęto 420
współpracy sfery nauki i
osób
przedsiębiorstw
Poddziałanie 8.2.2
466 496,80****
BP/JST/
466 496,80****
BP/JST/
W ramach Poddziałania zawarto 34
PO KL Regionalne
EFS
EFS
umowy z doktorantami
Strategie Innowacji
Departament Działanie 2.6 ZPORR
5 771 296,53 EFS/BP
W 2007 roku realizowano 32 projekty,
Gospodarki
z czego 16 zostało zakończonych
Regionalne Strategie
UMWW
Innowacyjne i transfer
wiedzy
Departament Działanie 1.1 WRPO
WdraŜania
Rozwój
Patrz priorytet 3, zadanie 3.2
Programu
mikroprzedsiębiorstw
Regionalnego Działanie 1.2 WRPO
UMWW
Rozwój MSP
Działania o rezultatach miękkich realizowane przez WUP w Poznaniu oraz Departament Gospodarki UMWW, w tym doradztwo zawodowe oraz projekty systemowe, tj.: „Budowa Wielkopolskiego Systemu
Innowacji”, „Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie” w ramach Poddziałania 8.2.2 PO KL, 2007-2009: 11 000 830,69 zł, w tym: 2007 r.: 2 695 631,44 zł, 2008 r.: 2 199 202,08 zł,
2009 r.: 6 105 997,17 zł
Priorytet 4. Podniesienie poziomu oraz dostępności kształcenia mieszkańców 2007-2009: 94 726 552,67
28 690 361,00
16 587 381,13
49 448 810,54

WUP w
Poznaniu

3.3. Transfer
wiedzy

4.2.
Upowszechnienie
kształcenia
ustawicznego

Departament
WdraŜania
Programu
Regionalnego
UMWW
WUP w
Poznaniu

Wielkopolski
Oddział
PFRON

Działanie 5.2 WRPO
Rozwój infrastruktury
edukacyjnej, w tym
kształcenia
ustawicznego
Działanie 9.3 PO KL
Upowszechnienie
formalnego kształcenia
ustawicznego
Działanie 2.1 ZPORR
Rozwój umiejętności
powiązany
z potrzebami

Program „UCZEŃ NA
WSI – pomoc
w zdobyciu
wykształcenia przez
osoby niepełnosprawne
zamieszkujące gminy
wiejskie oraz miejsko–
wiejskie”

-

-

Program
stypendialny
realizowany przez
UMWW
25 322 135,00
w tym:
22 133 160,00
- kwota wydana na
stypendia dla
uczniów,
3 188 975,00
- kwota wydana na
stypendia dla
studentów

stypendia dla
uczniów,
144 000,00
- kwota wydana na
stypendia dla
słuchaczy
i studentów

-

-

1 469 630,46

-

– kwota
wydana na stypendia dla
słuchaczy i studentów

9 982 163,00

3 925 800,00**

Patrz priorytet 3, zadanie 3.1

EFS/BP

Patrz priorytet 1, zadanie 1.2

-

486 000,00
– kwota
wydana na stypendia
dla słuchaczy
i studentów

BP/EFS

Środki
PFRON

50

W latach 2008-2009 w ramach
Działania wsparciem objęto 1 389
osób***

1. 44 projekty dotyczące stypendiów
dla uczniów.
2. 33 projekty dotyczące stypendiów
dla studentów.
Pomocą szkolną w roku szkolnym
2006/2007 objętych zostało w sumie:
17 813 uczniów,
1 848 studentów.
W latach 2007-2009 realizowano
program stypendiów dla uczniów,
słuchaczy i studentów z terenu
województwa wielkopolskiego
realizowany przez UMWW.
Stypendium ma charakter pomocy
socjalnej. O przyznanie stypendium
mogły ubiegać się osoby spełniające
łącznie trzy następujące warunki:
1. uczą się lub studiują w trybie
dziennym;
2. osiągają dobre wyniki w nauce;
3. pozostają w trudnych warunkach
materialnych.
Stypendium otrzymało 379 uczniów
oraz 340 słuchaczy i studentów
Dofinansowaniem objęto 5 468
uczniów niepełnosprawnych
zamieszkujących 202 gminy wiejskie
i miejsko-wiejskie z terenu
województwa wielkopolskiego. Środki
zostały wykorzystane przez uczniów
m.in. na: zakup przedmiotów
ułatwiających/ umoŜliwiających
naukę, instalację i abonament za
Internet, dojazdy do szkoły, opłatę za
internat, czesne za szkołę, opłatę za
kursy doszkalające

4.3.
Dostosowanie
oferty
edukacyjnej szkół
do potrzeb rynku

WUP w
Poznaniu

Departament
WdraŜania
Programu
Regionalnego
UMWW
Wielkopolski
Oddział
PFRON

Działanie 9.2 PO KL
Podniesienie
atrakcyjności i jakości
szkolnictwa
zawodowego

STUDENT i STUDENT
II-kształcenie
ustawiczne osób
niepełnosprawnych

regionalnego rynku
pracy i moŜliwości
kształcenia
ustawicznego
w regionie
Działanie 5.2 WRPO
Rozwój infrastruktury
edukacyjnej, w tym
kształcenia
ustawicznego
PITAGORAS 2007program pomocy
osobom z uszkodzeniem
słuchu

-

9 783,00

3 025 443,00

-

BudŜet
PFRON

BudŜet
PFRON

2 283 950,43

3 516 641,85

-

EFS/BP

BudŜet
PFRON

-

8 312 595,74**

4 640 190,50

92 985,29

Patrz priorytet 1, zadanie 1.2

BP/JST/
EFS

BudŜet
PFRON

Środki
PFRON
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W 2007 roku wpłynął tylko jeden
wniosek uczelni wyŜszej, wnioskującej
o przystosowanie uczelni do potrzeb
osób niesłyszących i niedosłyszących.
Efektami programu było
przystosowanie uczelni poprzez zakup i
montaŜ urządzeń wspomagających
słyszenie, kserokopiarki i faxu.
W 2008 roku podmioty uprawnioneuczelnie wyŜsze, nie złoŜyły wniosków.
Do realizacji programu w 2009 r.
przystąpiły 3 wyŜsze uczelnie.
W ramach programu udzielono
dofinansowania zakupu i montaŜu
specjalistycznego sprzętu
wspomagającego słyszenie oraz
sfinansowano usługi tłumaczy języka
migowego
Liczba uczestników programu – 4 038.
Tyle osób niepełnosprawnych (w
stopniu umiarkowanym lub znacznym)
otrzymało dofinansowanie kosztów
nauki na wyŜszych uczelniach,
w kolegiach i szkołach policealnych
W latach 2008-2009 w ramach
Działania wsparciem objęto 10 766
osób***

4.4. Podnoszenie
jakości kadr
systemu oświaty

pracy

Opiniowanie nowych
zawodów i kierunków
kształcenia, promocja
wprowadzania nowych
zawodów ujętych w
obowiązującej
klasyfikacji zawodów
szkolnictwa
zawodowego

Działanie 5.2 WRPO
Rozwój infrastruktury
edukacyjnej, w tym
kształcenia
ustawicznego
Działanie 9.4 PO KL
Wysoko
wykwalifikowane kadry
sytemu oświaty
Departament Wspomaganie rozwoju
Edukacji i
zawodowego
Nauki UMWW nauczycieli
poszczególnych
specjalności szkół
podstawowych i
gimnazjalnych

Departament
WdraŜania
Programu
Regionalnego
UMWW
WUP w
Poznaniu

Kuratorium
Oświaty w
Poznaniu

-

Środki
własne
ODN,
BudŜet
SWW

-

BudŜet
KO

-

-

-

-

865 763,88

-

BudŜet
ODN
BudŜet
DEiN

EFS/BP

-

2 869 222,09**

Patrz priorytet 1, zadanie 1.2

BudŜet KO

Środki
finansowe
w
dyspozycji
DEiN
(budŜet
SWW)

Środki
własne
ODN

JST/EFS
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ODN w Poznaniu
W organizowanych (od września do
grudnia 2007, 2008 i 2009r.) formach
dokształcania i doskonalenia (kursy,
seminaria, konsultacje) udział wzięło 1

W ramach zadania ODN, dla których
organem prowadzącym jest SWW,
przygotowały w latach 2007-2009 dla
nauczycieli szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
formy dokształcania i doskonalenia w
takich obszarach tematycznych jak:
1. zastosowanie technologii
informacyjno-komunikacyjnych w
procesie dydaktycznym, multimedia,
2. języki obce,
3. warsztaty szkolnego doradcy
zawodowego.

W latach 2008-2009 w ramach
Działania wsparciem objęto 1 406
osób***

BudŜet KO W 2007r. wydano 70 opinii w sprawie
wprowadzenia nowego zawodu.
W 2008r. wprowadzono 6 nowych
zawodów w kilkunastu szkołach.
W efekcie tego nowy kierunek
kształcenia podjęło 940 uczniów w
zawodach: technik mechanik pojazdów
samochodowych, technik cyfrowych
procesów graficznych, florysta,
technolog robót wykończeniowych
w budownictwie, opiekun medyczny
i technik przetwórstwa mleczarskiego.
WKO w roku 2008 wyraził pozytywną
opinię dla 156 wniosków złoŜonych
przez szkoły, wprowadzono 36 nowych
zawodów.
W roku 2009 rozpatrzył 64 wnioski
złoŜone przez szkoły w sprawie
wyraŜenia opinii dotyczącej
wprowadzenia nowych kierunków
kształcenia

Kuratorium
Oświaty w
Poznaniu

Nadzorowanie kursów
kwalifikacyjnych dla
nauczycieli i kadry
oświatowej,
diagnozowanie potrzeby
nauczycieli
w zakresie
doskonalenia,
doskonalenie procedury
wyraŜania zgody WKO
na zatrudnienie
nauczycieli bez
wymaganych
kwalifikacji, ocena
i zatwierdzenie
programów kursów
pedagogicznych dla
instruktorów
praktycznej nauki
zawodów

-

-

-

-

-

-

53

ODN w Koninie
W organizowanych (od września do
grudnia 2007, 2008 i 2009r.) formach
dokształcania i doskonalenia (warsztaty,
seminaria, kursy, wizyty studyjne,
konferencje problemowo-metodyczne)
udział wzięło 1 365 nauczycieli
Dodatkowe kwalifikacje zdobyło lub
uzupełniło niepełne kwalifikacje ok. 2
550 nauczycieli. W szkoleniach
i konferencjach wzięło udział ok. 9 750
nauczycieli. Zatwierdzono 17
programów kursów pedagogicznych dla
instruktorów praktycznej nauki zawodu,
złoŜonych przez placówki kształcenia
ustawicznego. Jednostki uprawnione do
prowadzenia szkolenia zorganizowały
87 kursów, po ukończeniu których 890
osób uzyskało kwalifikacje niezbędne
do pełnienia funkcji instruktora
praktycznej nauki zawodu. Zgodnie z
przyjętą procedurą WKO wydał 858
zgód na zatrudnienie nauczycieli
nieposiadających wymaganych
kwalifikacji do zajmowania danego
stanowiska oraz ponad 878 zgód na
zatrudnienie osób niebędących
nauczycielami do realizacji zajęć

ODN w Lesznie
W organizowanych (od września do
grudnia 2007, 2008 i 2009r.) formach
dokształcania i doskonalenia (warsztaty)
udział wzięło 453 nauczycieli

ODN w Pile
W organizowanych (od września do
grudnia 2007, 2008 i 2009r.) formach
dokształcania i doskonalenia (warsztaty)
udział wzięło 809 nauczycieli

ODN w Kaliszu
W organizowanych (od września do
grudnia 2007, 2008 i 2009r.) formach
dokształcania i doskonalenia (kursy,
warsztaty, szkolenia) udział wzięło 550
nauczycieli

480 nauczycieli

5.2. Rozwój
kapitału
ludzkiego
i społecznego na
obszarach
wiejskich

5.1. Wspieranie
inicjatyw i
paktów lokalnych
na rzecz rozwoju
obszarów
wiejskich

OHP

Departament
Programów
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
UMWW
WUP w
Poznaniu

WUP w
Poznaniu

Priorytet IX
PO KL*****
Poddziałanie 6.1.1
PO KL Wsparcie osób
pozostających bez
zatrudnienia na
regionalnym rynku
pracy
Działanie 6.2 PO KL
Wsparcie oraz
promocja
przedsiębiorczości
i samozatrudnienia
Program Zaplanuj
swoją karierę.

Działanie 2.3 ZPORR
Reorientacja zawodowa
osób odchodzących
z rolnictwa

Działanie 6.3 PO KL
Inicjatywy lokalne na
rzecz podnoszenia
poziomu aktywności
zawodowej na
obszarach wiejskich
Działanie 7.3 PO KL
Inicjatywy lokalne na
rzecz aktywnej
integracji
Działanie 9.5 PO KL
Oddolne inicjatywy
edukacyjne na
obszarach wiejskich
Wybór Lokalnych Grup
Działania do Realizacji
Lokalnych Strategii
Rozwoju

-

58 511,00

19 293 144,01

FP/OHP

EFS/
środki
rezerwy
celowej
BP/
poŜyczka
zaciągnięta przez
SWW
w BGK
-

-

-

-

-

-

-

19 351 655,01 zł

Priorytet 5. Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 2007-2009: 37 471 048,18

-

13 762 364,55

1 643 435,55

-

1 596 125,27

159 686,00

39 122 415,84**

-

-

5 349 944,09**

-

-

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1

-

BP/JST/
EFS

-

-

BP/EFS

BP/EFS

13 451 344,40 zł

438 498,37**

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1

BP/JST/
EFS

EFS/BP

-

EFS/BP

EFS/BP

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1

4 668 048,77 zł

54

W realizacji programu wzięło udział
100 osób, z czego ok. 25% uczestników

W 2009 roku w ramach Priorytetu
wsparciem objęto 31 454 osoby***

W 2007 roku 1 342 osoby podniosły
swoje kwalifikacje i uzyskały dyplom
ukończenia kursu/szkolenia, 1 010 osób
skorzystało z usług doradczych, 1 632
osoby uczestniczyły w szkoleniach. 30
osób skorzystało z informacji
zawodowej

W ramach realizacji osi IV – LEADER
PROW 2007-2013 wybrano 31
Lokalnych Grup Działania (LGD) do
realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju
(LSR)

W latach 2008-2009 wsparciem objęto
9 799 osób***

W latach 2008-2009 wsparciem objęto
916 osób***

edukacyjnych

Realizacja
Poakcesyjnego
Programu Wsparcia
Obszarów Wiejskich
w latach 2008-2009

-

-

-

-

1 268 801,95

-

BŚ

-

1 952 302,52

5 710 599,42

BŚ

EFRROW/
BP

Usługi społeczne realizowane w ramach
Programu Integracji Społecznej, których
celem jest animowanie społeczności
lokalnych:
1. Grupa I – Usługi dla osób starszych,
np.: usługi opiekuńcze,
środowiskowe, wspieranie róŜnych
form samopomocy.
2. Grupa II – Usługi dla dzieci i
młodzieŜy, np.: tworzenie świetlic
środowiskowych, ognisk
wychowawczych, kół zainteresowań,
doradztwo i interwencja kryzysowa,
organizacja wolontariatu młodzieŜy.
3. Grupa III – Usługi dla rodzin, np.:
tworzenie doradztwa prawnego,
społecznego, edukacyjnego
i psychologicznego, tworzenie opieki
dziennej w niepełnym wymiarze
czasowym (mini przedszkola i
Ŝłobki).
W Programie bierze udział 16 gmin
miejsko-wiejskich i wiejskich z
Wielkopolski: Babiak, Brudzew, Chocz,
Czajków, Dąbie, Gizałki, Grodziec,
Koźminek, Mycielin, Olszówka,
Orchowo, Przedecz, Pyzdry, Skulsk,
Wierzbinek, Wilczyn

W ramach realizacji osi IV – LEADER
PROW 2007-2013 podpisano 30 umów
z 30 LGD na realizację działania
„Funkcjonowanie Lokalnych Grup
Działania”

podjęło stałe bądź czasowe zatrudnienie
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Wyjaśnienia:
* Kwota 197 812 100,00 zł (priorytet 1, zadanie 1.1, rok 2007) zawiera: 5 290 500,00 zł wojewódzkie programy aktywizacji zawodowej, 13 755 000,00 zł rządowe programy aktywizacji
zawodowej, 21 446 656,04 zł Działanie 1.2 SPO RZL Perspektywy dla młodzieŜy, schemat a) Wspieranie młodzieŜy na rynku pracy, 27 488 490,59 zł Działanie 1.3 SPO RZL Przeciwdziałanie i
zwalczanie długotrwałego bezrobocia schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych.
Kwota 226 928 500,00 zł (priorytet 1, zadanie 1.1, rok 2008) zawiera: 9 389 100,00 zł wojewódzkie programy aktywizacji zawodowej, 2 756 000,00 zł rządowy program aktywizacji zawodowej,
74 776 967,76 zł Poddziałanie 6.1.3 PO KL Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych.
Kwota 265 982 200,00 zł (priorytet 1, zadanie 1.1, rok 2009) zawiera: 66 982 800,00 zł Poddziałanie 6.1.3 PO KL Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności
zawodowej osób bezrobotnych.
** Jest to wartość wydatków kwalifikowanych będących podstawą certyfikacji, które zostały rozliczone we wnioskach o płatność zatwierdzonych w 2009 r.; dane wygenerowane z KSI SIMIK
2007-2013 dn. 8 stycznia 2010 r. W ogólnej kwocie wydanych środków finansowych na działania zrealizowane w 2009 roku uwzględniono kwoty wydane w ramach poszczególnych Działań PO
KL, które zawierają kwoty z odpowiednich Poddziałań.

ROPS
w Poznaniu

Departament
Programów
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
UMWW

Aktywizacja zawodowa
młodzieŜy z terenów
wiejskich
Funkcjonowanie
Lokalnych Grup
Działania
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*** Dane zawarte w załącznikach nr 2 do wniosków o płatność, które zostały wprowadzone do KSI SIMIK 2007-2013 w 2009 r. (wartości Mp, czyli wartość od początku wdraŜania projektów).
**** Wartość wypłaconych stypendiów w ramach projektu 2008 – 2009.
***** Kwoty 13 762 364,55 zł (priorytet 5, zadanie 5.1, rok 2008) oraz 39 122 415,84 zł (priorytet 5, zadanie 5.1, rok 2009), stanowią sumę środków wydanych na poszczególne Działania
i Poddziałania z Priorytetu IX PO KL (patrz priorytet 4 i 5)

