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Wykaz skrótów
ABK – Akademickie Biura Karier
ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
BP – budżet państwa
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
EFRROW – Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EURES – Europejskie Służby Zatrudnienia
ES – ekonomia społeczna
FP – Fundusz Pracy
GCI – Gminne Centra Informacji
JST – jednostki samorządu terytorialnego
KO – Kuratorium Oświaty w Poznaniu
LGD – Lokalne Grupy Działania
MCIZ – Mobilne Centra Informacji Zawodowej
MCK – Młodzieżowe Centra Kariery
MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej
MPiPS – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
MSP – małe i średnie przedsiębiorstwa
NGO – Organizacje Pozarządowe
NEET – młodzi ludzie nie uczący się, nie pracujący i nie szkolący się (Not in Education, Employment
or Training)
OHP – Ochotnicze Hufce Pracy
OSZ – Ośrodki Szkolenia Zawodowego
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PES – podmioty ekonomii społecznej
PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
PPP – Punkty Pośrednictwa Pracy
PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
PUP – Powiatowe Urzędy Pracy
RIS – Rejestr Instytucji Szkoleniowych
ROPS – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
SWW – Samorząd Województwa Wielkopolskiego
UE – Unia Europejska
UMWW – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
WORP II – Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy II
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WRPO – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
WRZ – Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Poznaniu
WTZ – Warsztaty Terapii Zajęciowej
WUP – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
WUW – Wielkopolski Urząd Wojewódzki
WWK OHP – Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP
ZAZ – Zakład Aktywności Zawodowej

Ważniejsze strony internetowe do wykorzystania celem rozszerzenia informacji
o działaniach zawartych w Sprawozdaniu.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

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

Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES)

www.eures.praca.gov.pl

Kuratorium Oświaty w Poznaniu (KO)

www.ko.poznan.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS)

www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR)

www.mir.gov.pl

Ochotnicze Hufce Pracy (OHP)

www.ohp.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

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

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

www.pfron.org.pl

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

www.rops.poznan.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

www.umww.pl

(UMWW)
Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy (WORP)

www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO)

www.wrpo.wielkopolskie.pl

Wielkopolski Urząd Wojewódzki (WUW)

www.poznan.uw.gov.pl

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

www.arimr.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (WUP)

www.wuppoznan.praca.gov.pl
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I. Wprowadzenie
Zgodnie z Uchwałą nr 4150/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa
Wielkopolskiego powołał Regionalny Zespół ds. Opracowania Planu Działań na Rzecz
Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2014 rok, który pracował pod
przewodnictwem

Pana

Wojciecha

Jankowiaka,

Wicemarszałka

Województwa

Wielkopolskiego. Zadaniem Zespołu było opracowanie regionalnego planu działań na rzecz
zatrudnienia, którego wykonanie Zarząd Województwa Wielkopolskiego powierzył
Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Poznaniu. Jednocześnie Urząd był odpowiedzialny za
przygotowanie Sprawozdania z realizacji Planu.
W 2014 roku, spośród członków Regionalnego Zespołu ds. Opracowania Planu
Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2014 rok, 12 instytucji
zgłosiło działania do realizacji, a 5 instytucji pełniło funkcje opiniotwórcze.
Działania do realizacji zgłosiły:
1) Departament

Edukacji

i

Nauki

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Wielkopolskiego,
2) Departament

Gospodarki

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

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

Oddział

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych,
8) Wielkopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy,
9) Wielkopolska Sieć Biur Karier,
10) Wielkopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa,
11) Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu,
12) Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Funkcje opiniotwórcze i konsultacyjne pełniły:
1) Departament Polityki

Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Wielkopolskiego,
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2) Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
3) Konwent Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Wielkopolskiego,
4) Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego,
5) Wojewódzka Rada Zatrudnienia w Poznaniu.
W celu opracowania Sprawozdania, WUP w Poznaniu przygotował i przekazał
partnerom realizującym zadania formularz sprawozdawczy, który stanowi Załącznik do
niniejszego dokumentu.
Zaplanowane działania w ramach poszczególnych priorytetów Planu Działań na Rzecz
Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2014 rok zostały zrealizowane, za
wyjątkiem zgłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w ramach Priorytetu 1,
Zadanie 1.1 – „Organizacja szkolenia dla pracowników PUP oraz Oddziałów WUP
zajmujących się tematyką EURES” - szkolenie nie odbyło się ze względu na realizację na
zlecenie MPiPS szkolenia „Reforma sieci EURES w Polsce”, ponadto nie przeprowadzono
zadania „Organizacja cyklu warsztatów i konsultacji indywidualnych dla osób powracających
do kraju” - działania nie zrealizowano ze względu na brak zainteresowania osób, które
powróciły do kraju. Działanie będzie realizowane w 2015 roku w przypadku zgłoszenia się
osób zainteresowanych uczestnictwem w spotkaniach.
Zrealizowano także dodatkowe zadania, których nie uwzględniono w Planie Działań
na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2014 rok, zgłoszone przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu:
 Priorytet 1, Zadanie 1.2 – „Działania obejmujące przygotowanie do organizacji
konkursów na aktywizację zawodową młodzieży w ramach Gwarancji dla
Młodzieży”,
 Priorytet 1, Zadanie 1.5 – „Krajowy Fundusz Szkoleniowy”.
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II. Sytuacja na wielkopolskim rynku pracy w 2014 roku
W 2014 roku stopa bezrobocia w regionie począwszy od początku roku
systematycznie malała z poziomu 10,0% w styczniu i lutym 2014 roku do 7,8% w grudniu
2014 roku.
Status

bezrobotnego

zarejestrowanego

w

urzędach

pracy

województwa

wielkopolskiego na koniec grudnia 2014 roku posiadało 116 410 osób, tj. o 28 422 osoby
mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, co stanowi spadek o 19,6%.
Osób bezrobotnych do 25 roku życia na rynku pracy w grudniu 2014 roku było
20 730. W stosunku do roku poprzedniego ich liczba zmniejszyła się o 31,1% (z 30 068
osób). Jednocześnie zmniejszył się także ich odsetek w stosunku do ogólnej liczby osób
bezrobotnych na koniec roku (17,8%), tendencja ta utrzymuje się od kilku lat. W
analogicznym okresie roku poprzedniego młode osoby stanowiły 20,8% (30 068 osób) ogółu
osób zarejestrowanych jako bezrobotne.
Zmniejszyła się także liczba osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (z 32 046 osób
w grudniu 2013 roku do 28 425 w grudniu 2014 roku) oraz długotrwale bezrobotnych
(z 68 169 do 60 223). Wzrósł natomiast udział procentowy tych grup w całej populacji
bezrobotnych na koniec 2014 roku stanowił odpowiednio 24,4% (wzrost o 2,3 punktu
procentowego) i 51,7% (wzrost o 4,6 punktu procentowego).
W 2014 roku pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 96 848 ofert pracy,
tj. o 37,8% więcej niż w roku poprzednim.
W 2014 roku zgłoszono zamiar zwolnienia 1 517 osób, z tego zwolnionych zostało
893 osoby, w 2013 roku było to odpowiednio 2 748 osób objętych zamiarem zwolnień,
natomiast zwolnionych zostało 2 327 osób.
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III. Działania podjęte w 2014 roku w ramach Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia,
których celem było wsparcie osób oraz instytucji na wielkopolskim rynku pracy
Na realizację działań podjętych w obszarze regionalnego rynku pracy w 2014 roku
w ramach Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim,
zakontraktowano i wydano łącznie 1 859 964 620,94 zł (w tym uwzględniono wartość
poniesionych i rozliczonych kwot narastająco do końca 2014 roku) w tym w ramach
poszczególnych priorytetów:
Priorytet 1 Wzrost zatrudnienia i mobilności mieszkańców:
1 512 050 501,42 zł
Priorytet 2 Inwestycje w edukację i kształcenie ustawiczne:
227 377 700,04 zł
Priorytet 3 Integracja społeczna i walka z ubóstwem:
120 536 419,48 zł
Wybrane działania podjęte w 2014 roku:
1. Aktywizacja osób bezrobotnych przez powiatowe urzędy pracy województwa
wielkopolskiego – w 2014 roku aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu objęto
łącznie 33 438 osób, w tym:
 14 704 osoby skorzystały z możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez
odbycie stażu u pracodawców,
 w ramach szkoleń kwalifikacje zawodowe podniosło 6 676 osób,
 środki na uruchomione działalności gospodarczej uzyskały 4 672 osoby, natomiast
poprzez dofinansowanie pracodawcy utworzyli nowe miejsca pracy dla 2 936 osób,
 umożliwiono 1 314 osobom podjęcie pracy w ramach robót publicznych oraz 1 611
osobom w ramach prac społecznie użytecznych,
 910 osób podjęło zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych,
 35 osób znalazło zatrudnienie w ramach przygotowania zawodowego dorosłych,
 580 osób podjęło pracę subsydiowaną w ramach innych aktywnych form.
2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych do wymogów rynku pracy poprzez ukończenie
szkolenia/kursu przez osoby pracujące:
 przeszkolenie 78 pracowników wielkopolskich publicznych służb zatrudnienia,
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 zdobycie dodatkowych lub uzupełnienie niepełnych kwalifikacji oraz przeszkolenie
w celu podniesienia jakości kształcenia – 51 538 nauczycieli,
 uzyskanie kwalifikacji do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu 590 osób.
3. Objęcie poradnictwem zawodowym ponad 90 tys. osób.
4. Objęcie działaniami na rzecz kształtowania postaw aktywnych ponad 260 osób młodych
ze środowisk zagrożonych marginalizacją.
5. Uzyskanie stypendiów przez 511 uczniów szczególnie uzdolnionych.
6. Wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez poradnictwo zawodowe i pośrednictwo
pracy ze środków PFRON – 214 osoby niepełnosprawne.

Niniejsze opracowanie jest pierwszym dokumentem sprawozdawczym z Planu
Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2014 rok,
zmodyfikowanym i opracowanym w oparciu o nową Strategię Zatrudnienia dla
Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 – 2020. Założenia Strategii określają
podstawę działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz partnerów rynku pracy
w Wielkopolsce w nowym okresie programowania w obszarze regionalnej polityki
zatrudnienia.
Dodatkowo, elementem mającym kluczowy wpływ na sytuację na wielkopolskim
rynku pracy są nowe instrumenty, wprowadzone nowelizacją ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Gruntowne zmiany przyczynić się mają do
poprawy polityki prozatrudnieniowej, prowadzonej przez samorządy województw
i powiatów, na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Szczegółowe informacje na temat rezultatów działań podjętych w 2014 roku przez
instytucje zaangażowane w przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie skutków nim
wywołanych, zawiera tabela IV.
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IV.

Działania zrealizowane w 2014 roku w województwie wielkopolskim

Szczegółowy opis zrealizowanych działań
Zadanie

1

Instytucja

Nazwa
działania/programu

Rezultaty podjętych działań

Kwota
w złotych

Źródło

Zalecenia na następny rok

2

3

4

5

6

7

Dokonanie podziału
środków FP
pomiędzy samorządy
powiatowe
Wielkopolski

Decyzją MPiPS SWW otrzymał w 2014 r.
na realizację programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej kwotę
199 741,5 tys. zł, z czego 58 105,8 tys. zł
przeznaczone na realizację programów na
rzecz promocji zatrudnienia oraz 141 635,7
tys. zł na realizację Poddziałania 6.1.3 PO
KL.
Ww. środki podzielono dla powiatów
województwa wielkopolskiego zgodnie
z Uchwałą Zarządu Województwa
Wielkopolskiego 4442/2014 z dnia 5 marca
2014 r . zgodnie kryteriami przyjętymi
Uchwałą Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego Nr XXVIII/532/12 z dnia
26 listopada 2012 r.
Ponadto zgodnie z § 11 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2014 r.
w sprawie algorytmu ustalania kwot
środków Funduszu Pracy na finansowanie
zadań w województwie (Dz. U. 2014 r.,
poz. 1294) samorządy powiatowe
województwa wielkopolskiego dokonały
przesunięć środków przeznaczonych na
finansowanie zadań fakultatywnych na
wydatki na realizację programów na rzecz
promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej w
łącznej kwocie 407,5 tys. zł.
Prowadzono systematyczny monitoring
wydatkowania środków FP przez
samorządy powiatowe na podstawie
sprawozdania MPiPS-02

252 847 100,00 *

FP

Priorytet 1. Wzrost zatrudnienia i mobilności mieszkańców
1.1 Wspieranie aktywizacji osób
WUP w Poznaniu
bezrobotnych
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy

Stały monitoring wydatkowania
środków FP

Dokonano podziału środków FP
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Wspieranie PUP w
pozyskaniu
dodatkowych
środków FP z
rezerwy Ministra
Pracy i Polityki
Społecznej

przyznanych przez MPiPS dla
województwa wielkopolskiego na 2015 rok
uchwałą ZWW nr 5365/2014 z dnia 27
listopada 2014 r., zgodnie z kryteriami
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
określonymi Uchwałą nr LI/984/14z dnia
27 października 2014 r., w wysokości 236
603,9 tys. zł, w tym 131 543,3 tys. zł na
realizację programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz
105 060,6 tys. zł na finansowanie projektów
współfinansowanych z EFS, z czego:
- 36 690,4 tys. zł w ramach WRPO 20142020, (w tym 31 186,8 ze środków EFS
oraz 5 503,6 ze środków stanowiących
krajowy wkład publiczny),
- 68 370,2 tys. zł w ramach PO WER 20142020, (w tym: 57 625,2 ze środków EFS
oraz 10 745,0 ze środków stanowiących
krajowy wkład publiczny).
Dodatkowo z rezerwy MPiPS samorządy
powiatowe pozyskały środki w wysokości
52 698,1 tys. zł, w tym:
- 497,0 tys. zł na programy specjalne,
- 262,0 tys. zł na programy aktywizacji
zawodowej bezrobotnych zwolnionych z
pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników,
- 680,9 tys. zł na aktywizację bezrobotnych
tworzących spółdzielnie socjalne lub do
nich przystępujących,
- 7 782,8 tys. zł na programy aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych do 25 r.ż.
- 14 632,0 tys. zł na programy dla osób do
30 r.ż.,
- 964,0 tys. zł. na programy dla osób
powyżej 50 r.ż.,
- 349,7 tys. zł na programy dla
bezrobotnych rodziców powracających na
rynek pracy oraz bezrobotnych
sprawujących opiekę nad osobą zależną,
- 80,1 tys. zł. na program Aktywizacja i
Integracja,
- 881,5 tys. zł. na programy realizacji robót
publicznych w regionach wysokiego
bezrobocia,
- 18 354,8 tys. zł na programy dla osób

Pozyskanie dodatkowych środków FP
według potrzeb samorządów
powiatowych oraz prowadzenie
monitoringu wydatkowanych środków
FP przez samorządy powiatowe
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bezrobotnych będących w szczególnej
sytuacji na rynku pracy, określonych w art.
49 ustawy,
- 8 213,3 tys. zł na programy dla osób
między 30 a 50 r.ż.

Monitoring sytuacji
osób
niepełnosprawnych
Opracowanie analiz
dotyczących rynku
pracy

Ponadto WUP w Poznaniu zaopiniował 21
wniosków samorządów powiatowych
Wielkopolski na finansowanie innych
fakultatywnych zadań na łączną kwotę
736,7 tys. zł.
Przygotowano analizę Niepełnosprawni
bezrobotni w Wielkopolsce w 2013 roku

1.

Raport: Ocena sytuacji na
wielkopolskim rynku pracy i realizacji
zadań w zakresie polityki rynku pracy
w 2013 roku.
2. Raport: Ocena sytuacji absolwentów
szkół województwa wielkopolskiego
rocznik 2012/2013 na rynku pracy.
3. Raport z realizacji Strategii
Zatrudnienia dla Województwa
Wielkopolskiego na lata 2007-2013.
4. Raport: Sprawozdanie z wykonania
Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia
w Województwie Wielkopolskim na
2013 rok.
5. Efektywność zatrudnieniowa w
Wielkopolsce w 2013 roku.
6. Zwolnienia grupowe w Wielkopolsce w
2013 roku.
7. Niepełnosprawni bezrobotni w
Wielkopolsce w 2013 roku.
8. Korelacja szkolnictwa i rynku pracy w
Wielkopolsce oraz losy absolwentów
wielkopolskich szkół
ponadgimnazjalnych i wyższych.
Raporty zostały przekazane do: MPiPS,
SWW, Wojewody Wielkopolskiego,
samorządów powiatowych, WRZ, PRZ,
organów prowadzących placówki
oświatowe, KO w Poznaniu, Departamentu
Edukacji i Nauki UMWW,
parlamentarzystów, instytucji rynku pracy,
PUP, OHP, ABK, wszelkich instytucji i
osób zainteresowanych problematyką rynku

-

-

Kontynuacja prowadzonego
monitoringu. Przygotowanie rocznego
raportu za 2014 rok

8 758,40

FP

Kontynuowanie przygotowywania
stałych, corocznych raportów
dotyczących sytuacji na rynku pracy w
regionie, przeprowadzanie badań oraz
analiz i upowszechnianie ich wyników
w celu poszerzenia wiedzy i
świadomości na temat sytuacji na
wielkopolskim rynku pracy.
Przygotowane zostaną następujące
raporty, analizy, biuletyny:
- Ocena sytuacji na wielkopolskim
rynku pracy i realizacji zadań w
zakresie polityki rynku pracy w 2014
roku.
- Ocena sytuacji absolwentów szkół
województwa wielkopolskiego rocznik
2013/2014 na rynku pracy.
- Efektywność zatrudnieniowa
w Wielkopolsce w 2014 roku.
- Zwolnienia grupowe
w Wielkopolsce w 2014 roku.
- Niepełnosprawni bezrobotni
w Wielkopolsce w 2014 roku.
- Kapitał Ludzki
w Wielkopolsce. Biuletyn Informacyjny
Komponentu Regionalnego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- Biuletyn Informacyjny WUP.
- Raport Monitoring zawodów
deficytowych i nadwyżkowych za
2014rok i I półrocze 2015 roku

-
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pracy. Opracowania dostępne są na stronie:
www.wup.poznan.pl, w zakładce Działania
rynku pracy/Opracowania i analizy.
9. Biuletyn Informacyjny WUP.
10. Raport Monitoring zawodów
deficytowych i nadwyżkowych za 2013
rok i I półrocze 2014 roku.
11. Potencjał rynku pracy w Wielkopolsce
i jego zróżnicowanie
12. Szanse i determinanty wielkopolskiego
rynku pracy
13. Rynek pracy w województwie
wielkopolskim i jego powiatach –
segregator informacyjny
Raporty z badań ewaluacyjnych:
14. Ocena wykorzystania środków
komponentu regionalnego PO KL na
realizację przez gminy województwa
wielkopolskiego zadań związanych z
edukacją publiczną
15. Wpływ EFS na spójność terytorialną
województwa wielkopolskiego
16. Ocena działań EFS na rzecz
aktywności zawodowej osób
w wieku 45/50+ w województwie
wielkopolskim
Współdziałanie
z Wojewódzką Radą
Zatrudnienia
w Poznaniu

W 2014 roku Wojewódzka Rada
Zatrudnienia w Poznaniu odbyła 4
posiedzenia plenarne, w ramach których
podjęto 40 uchwał i przyjęto 3 stanowiska.
1. Uchwała WRZ nr 1/2014 w sprawie
opinii dotyczącej utworzenia w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w
Krotoszynie, ul. Mickiewicza 11, kierunku
kształcenia technik usług kosmetycznych.
2. Uchwała WRZ nr 2/2014 w sprawie
opinii dotyczącej utworzenia w Zespole
Szkół Rolniczych i Technicznych w
Powodowie kierunków kształcenia: technik
architektury krajobrazu, technik spedytor,
technik rachunkowości oraz technik
turystyki wiejskiej.
3. Uchwała WRZ nr 3/2014 w sprawie
opinii dotyczącej utworzenia w Zespole
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w
Krobi, ul. Ogród Ludowy 2, kierunku

8 046,00
-

FP
-

2 415,00

EFS

2 646,00

EFS

16 205,25

EFS

130 343,10

EFS/JST

Ocena działań EFS na rzecz aktywności
zawodowej osób poniżej 30 roku życia
w województwie wielkopolskim.
Ocena wsparcia skierowanego do
nauczycieli w ramach Działania 9.4 PO
KL w województwie wielkopolskim.

75 030,00
124 421,57

961,47

Planuje się zrealizowanie badań
ewaluacyjnych:

Budżet WUP
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kształcenia technik usług fryzjerskich.
4. Uchwała WRZ nr 4/2014 w sprawie
opinii dotyczącej utworzenia w Zespole
Szkół Zawodowych Nr 2 we Wrześni, ul.
Koszarowa 12, kierunku kształcenia technik
logistyk.
5. Uchwała WRZ nr 5/2014 w sprawie
opinii dotyczącej utworzenia w Zespole
Szkół Budowlano-Energetycznych w
Ostrowie Wielkopolskim, ul. Wolności 23,
kierunku kształcenia technik gazownictwa.
6. Uchwała WRZ nr 6/2014 w sprawie
opinii dotyczącej utworzenia Zespole Szkół
Transportowo-Elektrycznych Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Ostrowie
Wielkopolskim, ul. Kantaka 6, kierunków
kształcenia mechanik monter maszyn
i urządzeń oraz elektromechanik.
7. Uchwała WRZ nr 7/2014 w sprawie
opinii dotyczącej utworzenia w Zespole
Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Kościelcu, ul. Kościelna 2,
kierunków kształcenia stolarz i tapicer.
8. Uchwała WRZ nr 8/2014 w Poznaniu z
dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół
Zawodowych w Kaliszu, ul. Wąska 13,
kierunku kształcenia technik technologii
odzieży.
9. Uchwała nr 9/2014 w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie, ul.
Górna 12, kierunków kształcenia: operator
maszyn i urządzeń do przetwórstwa
tworzyw sztucznych, mechanik-monter
maszyn
i urządzeń, monter zabudowy i robót
wykończeniowych w budownictwie, monter
sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
dekarz, blacharz, cieśla, betoniarz-zbrojarz,
kamieniarz, murarz-tynkarz, monter
konstrukcji budowlanych oraz sprzedawca.
10. Uchwała nr 10/2014 WRZ w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół w Krzyżu Wlkp.,
ul. Sikorskiego 15, kierunku kształcenia
technik spedytor.
11. Uchwała nr 11/2014 WRZ w Poznaniu
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w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół w Objezierzu kierunku
kształcenia technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej.
12. Uchwała nr 12/2014 WRZ w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Odzieżowych w Poznaniu,
ul. Kazimierza Wielkiego 17, kierunków
kształcenia: technik włókienniczych
wyrobów dekoracyjnych oraz rękodzielnik
wyrobów włókienniczych.
13. Uchwała nr 13/2014 WRZ w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Poznańskim Centrum Edukacji
Ustawicznej i Praktycznej w Poznaniu,
ul. Jawornicka 1, kierunków kształcenia:
mechanik automatyki przemysłowej
i urządzeń precyzyjnych, mechanik
precyzyjny, mechanik-monter maszyn
i urządzeń oraz operator obrabiarek
skrawających.
14. Uchwała nr 14/2014 WRZ w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla
Dzieci Niesłyszących w Poznaniu,
ul. Bydgoska 4a, kierunków kształcenia:
fotograf, fototechnik oraz florysta.
15. Uchwała nr 15/2014 WRZ w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Nr 1 w Liskowie,
ul. Twórców Liskowa 1, kierunku
kształcenia opiekun osoby starszej oraz
klasy wielozawodowej w zawodach:
murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz,
blacharz, blacharz samochodowy, elektryk,
kucharz, mechanik pojazdów
samochodowych, mechanik-monter maszyn
i urządzeń, monter zabudowy i robót
wykończeniowych
w budownictwie, piekarz, wędliniarz,
zegarmistrz, złotnik-jubiler, fryzjer oraz
krawiec.
16. Uchwała nr 16/2014 WRZ w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Rolniczego Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Trzciance
k/Opalenicy kierunku kształcenia technik
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weterynarii.
17. Uchwała nr 17/2014 WRZ w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół w Opatówku, ul. Parkowa
1, kierunków kształcenia: florysta, technik
rachunkowości, technik usług
kosmetycznych, opiekunka środowiskowa
oraz w klasie wielozawodowej: fryzjer,
kucharz, pszczelarz, rybak śródlądowy,
rolnik i operator maszyn leśnych.
18. Uchwała nr 18/2014 WRZ w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Grodzisku Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 2,
kierunku kształcenia technik cyfrowych
procesów graficznych.
19. Uchwała nr 19/2014 WRZ w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Nr 1 we Wronkach, ul.
Leśna 17, kierunku kształcenia technik
mechatronik.
20. Uchwała nr 20/2014 WRZ w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Pogorzeli, ul. Krobska 19,
kierunku kształcenia technik logistyk.
21. Uchwała nr 21/2014 WRZ w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Złotowie, ul. Norwida 10,
kierunku kształcenia technik mechatronik.
22. Uchwała nr 21a/2014 WRZ w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Złotowie, ul. Norwida 10,
kierunku kształcenia technik inżynierii
środowiska i melioracji.
23. Uchwała nr 22/2014 WRZ w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Wyrzysku, ul. Wiejska 1,
kierunku kształcenia technik
bezpieczeństwa i higieny pracy.
24. Uchwała nr 22a/2014 WRZ w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Wyrzysku, ul. Wiejska 1,
kierunku kształcenia technik żywienia i
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usług gastronomicznych.
25. Uchwała nr 23/2014 WRZ w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół w Rokietnicy, ul
Szamotulska 24, kierunku kształcenia
technik organizacji reklamy.
26. Uchwała nr 24/2014 WRZ w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
w Pile, ul. Kilińskiego 16, kierunków
kształcenia: blacharz izolacji
przemysłowych, ślusarz oraz technik
elektryk.
27. Uchwała nr 25/2014 WRZ w sprawie
opinii dotyczącej utworzenia w Zespole
Szkół Ekonomicznych w Śremie,
ul. Wybickiego 2, kierunku kształcenia
technik administracji.
28. Uchwała nr 26/2014 w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół
w Poznaniu, ul. Św. Jerzego 6/10,
kierunków kształcenia: blacharz
samochodowy, elektromechanik pojazdów
samochodowych, lakiernik, mechanik
pojazdów samochodowych, monter
zabudowy i robót wykończeniowych w
budownictwie, monter sieci, instalacji i
urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz,
stolarz, ślusarz, operator urządzeń
przemysłu szklarskiego, cukiernik, piekarz,
kucharz, sprzedawca, wędliniarz, krawiec,
fryzjer, kamieniarz oraz operator maszyn i
urządzeń przetwórstwa tworzyw
sztucznych.
29. Uchwała nr 27/2014 WRZ w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zasadniczej Szkole Zawodowej w
Wolsztynie, ul. Przemysłowa 5, kierunków
kształcenia: piekarz, cukiernik, murarztynkarz, stolarz, mechanik pojazdów
samochodowych, lakiernik, monter sieci,
instalacji i urządzeń sanitarnych, fryzjer,
kucharz, sprzedawca, elektryk, tapicer,
monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie, ogrodnik, dekarz oraz
cieśla.
30. Uchwała nr 28/2014 WRZ w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
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w Zespole Szkół Politechnicznych we
Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1,
kierunków kształcenia monter mechatronik,
mechanik automatyki przemysłowej i
urządzeń precyzyjnych oraz
elektromechanik pojazdów
samochodowych.
31. Uchwała nr 29/2014 WRZ w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Technicznych w Turku,
ul. Milewskiego 3b, kierunków kształcenia:
technik pojazdów samochodowych, technik
włókiennik, technik technologii odzieży,
technik usług fryzjerskich oraz technik
ochrony fizycznej osób i mienia.
32. Uchwała nr 30/2014 WRZ w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Gnieźnie, ul. Cieszkowskiego 17,
kierunku kształcenia monter mechatronik.
33. Uchwała nr 31/2014 w sprawie opinii
dotyczącej utworzenia w Zespole Szkół
w Bolechowie, ul. Obornicka 1, kierunku
kształcenia technik turystyki wiejskiej.
34. Uchwała nr 32/2014 WRZ w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Nr 2 w Szamotułach,
ul. Szczuczyńska 3, kierunku kształcenia
opiekunka środowiskowa.
35. Uchwała nr 33/2014 WRZ w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych w Trzemesznie, pl. Michała
Kosmowskiego 5, kierunków kształcenia:
mechanik - monter maszyn i urządzeń,
technik rachunkowości oraz technik
bezpieczeństwa i higieny pracy.
36. Uchwała nr 34/2014 WRZ w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Nr 3 w Szamotułach,
ul. Mickiewicza 4, kierunku kształcenia
technik spedytor.
37. Uchwała nr 35/2014 WRZ w Poznaniu
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Nr 3 w Międzychodzie,
ul. Dworcowa 24, kierunku kształcenia
florysta.
38. Uchwała nr 36/2014 WRZ w Poznaniu
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w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie
kierunków kształcenia: technik usług
kosmetycznych i opiekunka środowiskowa.
39. Uchwała nr 37/2014 w Poznaniu 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.
40. Uchwała nr 38/2014 w Poznaniu w
sprawie w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zagórowie,
ul. Pyzderska 75, kierunku kształcenia
technik teleinformatyk.
1. Stanowisko WRZ w Poznaniu podjęte
w dniu 28 maja 2014 r. w sprawie
wprowadzenia zawodu mechanik
motocyklowy do klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego i umożliwienia
nauki tego zawodu w systemie edukacji
szkolnej.
2. Stanowisko WRZ w Poznaniu podjęte na
posiedzeniu w dniu 23 września 2014 r.
w sprawie ujednolicenia badania
efektywności zatrudnieniowej.
3. Stanowisko WRZ w Poznaniu podjęte na
posiedzeniu w dniu 23 września 2014 r.
w sprawie wprowadzenia regulacji
umożliwiającej zawieranie umów o pracę
w celu przygotowania zawodowego
z osobami, które ukończyły w danym roku
gimnazjum i mają ukończony 18 rok życia.
Rada omówiła raporty, materiały
i informacje dotyczące wielkopolskiego
rynku pracy, tj.:
1. Oczekiwana przez służby zatrudnienia
zmiana w zakresie umożliwienia
finansowania personelu w ramach
projektów zastrzeżonych do realizacji przez
powiatowe urzędy pracy w przyszłym
okresie programowania.
2. Informacja dotycząca stanowiska
Lubuskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia
z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie działań
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Inspekcji Pracy oraz szerzenia wiedzy
w zakresie prawa pracy i przepisów BHP.
3. Wyniki badania przeprowadzonego przez
Wielkopolski Związek Pracodawców
Lewiatan pt. Tendencje i kierunki zmian na
rynku kształcenia zawodowego
w Wielkopolsce - Ocena z uwzględnieniem
czynników demograﬁcznych
i koniunkturalnych.
4. Informacja dotycząca wydatkowania
środków Funduszu Pracy na aktywizację
bezrobotnych w 2013 r.
5. Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO
2014+).
6. Sytuacja osób młodych na rynku pracy
i przeciwdziałaniu ich bezrobociu
w kontekście działań Ochotniczych Hufców
Pracy.
7. Dokumenty dotyczące sytuacji na rynku
pracy w Wielkopolsce:
– raport „Ocena sytuacji na wielkopolskim
rynku pracy i realizacji zadań
w zakresie polityki rynku pracy w 2013 r.”,
– „Sprawozdanie z Planu Działań na Rzecz
Zatrudnienia w Województwie
Wielkopolskim na 2013 r.”,
– „Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w
Województwie Wielkopolskim na 2014 r”.
8. Sytuacja bezrobotnych nauczycieli na
wielkopolskim rynku pracy.
9. Odpowiedź MPiPS w sprawie stanowiska
WRZ w Poznaniu z dnia 27 listopada 2013
r. w sprawie rozszerzenia zakresu danych
statystycznych programu SYRIUSZ.
10. Publikacja „Ocena sytuacji absolwentów
szkół województwa wielkopolskiego
rocznik 2012/2013 na rynku pracy”.
11. Krajowy Fundusz Szkoleniowy
w Wielkopolsce.
12. Zmiany dotyczące funkcjonowania rad
zatrudnienia w świetle znowelizowanej
ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy.
13. „Strategia Zatrudnienia dla
Województwa Wielkopolskiego na lata
2014-2020”.
14. Niepełnosprawni bezrobotni w
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Wielkopolsce w 2013 r.
15. Zwolnienia grupowe w Wielkopolsce w
2013 r.
16. Diagnoza sytuacji osób bezrobotnych
zamieszkujących obszary wiejskie.
17. Stan realizacji komponentu
regionalnego Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki.
18. Podsumowanie prac Rady w związku z
kończącą się kadencją 2013-2017
(w związku z wejściem w życie przepisów
znowelizowanej ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
zmieniającej nazwę i skład rady, 5 listopada
2014 r. zakończyła się kadencja WRZ w
Poznaniu) .
Poradnictwo
W roku 2014 doradcy zawodowi WUP
zawodowe
objęli usługami w formie konsultacji
indywidualnych 10 241 osób mających
problemy na rynku pracy. W 277
spotkaniach grupowych, rozwijających
umiejętności poszukiwania i utrzymania
zatrudnienia uczestniczyło 3 327 osób. Aby
ułatwić dostęp do usług urzędów pracy (w
tym do wsparcia doradców zawodowych)
kontynuowano obsługę Punktów
Informacyjno – Konsultacyjnych
w systemie Zielona Linia oraz
zorganizowano kolejną edycję „Drzwi
Otwartych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Poznaniu”.
Działania
Realizowano monitoring zmian społecznopodejmowane przez
gospodarczych, zachodzących na
Wielkopolskie
wielkopolskim rynku pracy i potrzeb rynku
Obserwatorium
pracy oraz systematyczne dostarczano
Rynku Pracy II
wiedzy na ten temat.
(2013-2015)
Zrealizowano badanie Rynek pracy na
w ramach
obszarach wiejskich Wielkopolski.
Poddziałania 6.1.2 PO Determinanty, możliwości i ograniczenia
KL
rozwoju.
Pozyskiwano dane z powiatów, dotyczących
sytuacji na lokalnym rynku pracy, w tym
zrealizowano badania:
1. Pracodawcy jako kreatorzy polityki
kadrowej na wielkopolskim rynku
pracy.
2. Sytuacja bezrobotnych nauczycieli na
wielkopolskim rynku pracy.

10 702,00

FP

Świadczenie usług doradczych dla osób
mających problemy na rynku pracy,
rozwijanie poradnictwa indywidualnego
i grupowego adekwatnie do potrzeb
klientów.

1 107 202,12

EFS

Kontynuacja projektu WORP II (do
końca maja 2015 r.).
Stałe monitorowanie sytuacji społecznogospodarczej w regionie poprzez
współpracę z PUP oraz realizowane
badania. Kontynuacja i zakończenie
badań dotyczących sytuacji na
lokalnych rynkach pracy na podstawie
danych pozyskiwanych dzięki
współpracy z PUP, w tym badań
realizowanych cyklicznie i badania
pracodawców z województwa
wielkopolskiego Pracodawcy jako
kreatorzy polityki kadrowej na rynku
pracy.
Zakończenie realizacji badania:
Możliwości i ograniczenia osób
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Sytuacja osób młodych na
wielkopolskim rynku pracy.
Przeprowadzono badanie Ankieta
podsumowująca działalność WORPII oraz
badająca potrzeby informacyjne.
Na podstawie przeprowadzonych badań
przygotowano 2 raporty z badań własnych:
1. Potencjał rynku pracy w Wielkopolsce
i jego zróżnicowanie
2. Szanse i determinanty wielkopolskiego
rynku pracy
Opracowano i przygotowano segregator
informacyjny Rynek pracy w województwie
wielkopolskim i jego powiatach zawierający
podstawowe dane o regionie.
Rozpowszechniano informację o rynku
pracy, uzyskane na podstawie
zrealizowanych badań i analiz, poprzez
dystrybucję publikacji oraz organizację
seminariów podsumowujących badania.
Przedstawiciele WORPII uczestniczyli w
zewnętrznych konferencjach i seminariach
wraz z prezentowaniem dorobku
badawczego.
Przeprowadzono 2 szkolenia dla
pracowników PUP współpracujących
z WORP II.
Wdrażano wyniki badań i analiz.
Rozpoczęto opracowywania modeli
wsparcia wybranych grup osób
bezrobotnych, w tym przeprowadzono 4
konsultacje założeń modeli z doradcami
zawodowymi.
Dostarczano młodzieży informacji na temat
aktualnej sytuacji na rynku pracy,
funkcjonowania na nim oraz możliwościach
wyboru ścieżki zawodowej- poprzez
opracowanie i publikację informatora
Znajdź pomysł na siebie oraz
zorganizowanie
i przeprowadzenie konkursu dla uczniów
gimnazjum pt. Pierwsza praca.
Promowano działania WORP II w mediach
lokalnych poprzez ogłoszenia prasowe,
artykuł w Monitorze Wielkopolski oraz
audycję telewizyjną.
Na bieżąco aktualizowano stronę
internetową
3.

młodych na wielkopolskim rynku pracy.
Kompleksowe badanie uwarunkowań
społeczno-gospodarczych i aktualnych
trendów rozwojowych oraz
systematyczne dostarczanie aktualnej i
rzetelnej wiedzy na ten temat, co ma
pozwalać na racjonalne kreowanie
polityki zatrudnienia w regionie.
Opracowanie modeli aktywizacji
zawodowej trzech grup osób
bezrobotnych: kobiet, osób młodych,
mieszkańców obszarów wiejskich.
Promocja działań WORP II w mediach
lokalnych oraz upowszechniania
wyników badań na konferencjach.
Bieżąca aktualizacja strony
internetowej.
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www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Wspieranie
mobilności
przestrzennej, w tym
międzynarodowej
w ramach sieci
EURES poprzez:
informowanie
poszukujących pracy
o warunkach życia i
pracy w EOG,
organizacja targów
pracy, rekrutacji,
wymianę informacji,
szkolenia,
współpracę z PUP i
ABK

1. Zorganizowano 4 projekty rekrutacyjne
dla pracodawców zagranicznych:

Łącznie:
889,00

Hiszpania – Garden Hotels (03.02.2014 r.)
Stanowisko: animator
Liczba przeprowadzonych rozmów
kwalifikacyjnych: 16
Liczba osób zatrudnionych: 6

w tym:
-

Wielka Brytania – Staffline Group Plc
(09.06.2014 r.) Stanowisko: pracownik
magazynu
Liczba przeprowadzonych rozmów: 28
Liczba osób zatrudnionych: brak danych
Niemcy – Piening GmbH (24.11.2014 r.)
Stanowiska: elektroinstalator/elektromonter,
serwisant pojazdów szynowych
(elektronik), monter kolejowy, operator
CNC, spawacz WIG, spawacz MIG/MAG
Liczba osób na spotkaniu: 6
Liczba osób zatrudnionych: brak danych
Hiszpania – Viva Hotels (12.12.2014 r.)
Stanowiska: animator dziecięcy, animator
młodzieżowy, animator/technik przy
przedstawieniach, animator sportowy,
instruktor sportowy, muzyk, artysta,
akrobata
Liczba przeprowadzonych rozmów: 18
Liczba osób zatrudnionych: brak danych
2. Realizowano międzynarodowe
pośrednictwo pracy
Rezultaty:
Liczba pozyskanych ofert pracy: 719
Liczba wakatów: 3660
Liczba przyjętych CV: 550
Liczba osób zatrudnionych: 19
3. Zorganizowano 3 spotkania w ramach
Partnerstwa na Rzecz Rozwoju
Wielkopolskiego Rynku Pracy:

-

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

-

889,00

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

-

Łącznie:
4 511,57
w tym:

Fundusz Pracy

Inicjatywy w ramach Partnerstwa na
Rzecz
Rozwoju
Wielkopolskiego
Rynku Pracy będą realizowane w
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Konferencja „Sytuacja osób do 30 roku
życia na wielkopolskim rynku pracy”
(23.05.2014r.)

przypadku dostępności środków z
Funduszu Pracy oraz zainteresowania
Partnerów wspólną realizacją działań.

1 845,00

Konferencja „Sytuacja osób powyżej 50
roku życia na wielkopolskim rynku pracy”
(05.09.2014r.)

1 845,00

Konferencja „Plan realizacji Gwarancji dla
Młodzieży w Polsce” (05.12.2014r.)

821,57

Rezultaty:
Liczba zorganizowanych spotkań: 3
4. Zorganizowano Europejskie Dni Pracy –
Poznań 2014 (17.10.2014r.), w których
uczestniczyło: 11 przedstawicieli
Publicznych Służb Zatrudnienia/Doradców
EURES z 8 państw UE/EOG oraz 6
pracodawców zagranicznych
i 3 z Polski, którzy łącznie przedstawiali
około 140 propozycji zatrudnienia. Targi
odwiedziło około 1000 osób z całego kraju.
Rezultaty:
Liczba uczestników: ok. 1000
Liczba wystawców: 31
Liczba pracodawców: 9
Liczba przedstawicieli Publicznych Służb
Zatrudnienia/doradców EURES z zagranicy:
11
Liczba prezentacji: 8
Liczba uczestników warsztatów: 66
Pracodawcy przeprowadzili kilkaset
rozmów kwalifikacyjnych.
5. Uczestniczono w następujących
konferencjach/
seminariach/szkoleniach/targach pracy
organizowanych przez partnerów rynku
pracy:
VIII Targi Edukacji i Pracy zorganizowane
przez GCI w Mosinie (25.02.2014 r.)
Targi Pracy zorganizowane przez
Powiatowy Urząd Pracy w Śremie
(28.03.2014 r.)

74 024,66

Wojewódzki Grant Działanie powinno być kontynuowane
EURES
ze względu na promocję europejskiego
rynku pracy, a także na dotarcie z ofertą
WUP do szerokiego grona odbiorców.
Doświadczenie pokazuje, że należy
także dużą wagę przywiązać do
konsultacji indywidualnych oraz zajęć
warsztatowych.

Łącznie:
9 935,06

Budżet/
Działanie powinno być kontynuowane
Wojewódzki Grant ze względu na możliwość wymiany
EURES
informacji pomiędzy uczestnikami
spotkań oraz nawiązania kontaktów z
instytucjami zewnętrznymi.

w tym:
-

-

27,10

Budżet
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XIII Gnieźnieńskie Powiatowe Targi Pracy
zorganizowane przez Powiatowy Urząd
Pracy w Gnieźnie (28.04.2014 r.)

27,00

Budżet

Targi Pracy zorganizowane przez
Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie
(08.05.2014 r.)

30,70

Budżet

Targi pracy „International Carrer Day and
European Job Days” w Genui (Włochy, 57.11.2014 r.)

3 246,51

Wojewódzki Grant
EURES

Targi pracy „European Job Days 2014” w
Opatija (Chorwacja, 11-12.11.2014 r.)

3 352,89

Wojewódzki Grant
EURES

Targi pracy „4th Prestik Fair 2014” w
Bilbao (Hiszpania, 25-26.11.2014 r.)

3 250,86

Wojewódzki Grant
EURES

6. Pośredniczono w przekazywaniu
informacji i dokumentów studentów uczelni
wyższych oraz uczniów szkół
ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół
ogólnokształcących) zainteresowanych
podjęciem pracy na terenie Niemiec (we
współpracy z Biurami Karier)
Rezultaty:
Liczba przekazanych dokumentów: 0
(dokumenty przekazane w styczniu 2014 r.
wykazano w sprawozdaniu za 2013 r.)

-

-

7. Na zlecenie MPiPS zorganizowano
szkolenie „Reforma sieci EURES w Polsce”
dla przedstawicieli PUP, OHP i urzędów
wojewódzkich z terenu województwa
wielkopolskiego i łódzkiego, pracowników
WUP Poznań i WUP Łódź oraz
pracowników oddziałów zamiejscowych
WUP Poznań
(23-24.10.2014 r.)

92 144,94

Działanie realizowane na prośbę
niemieckich służb zatrudnienia pomimo
faktu, że od 01.05.2011 r. nie ma
potrzeby
pośredniczenia
w
przekazywaniu dokumentów studentów
oraz
uczniów,
niezbędnych
do
uzyskania pozwolenia na pracę.

Organizowanie szkoleń powinno być
Wojewódzki Grant kontynuowane ze względu na fakt, że
EURES
umożliwiają one wymianę informacji
dotyczących tematyki EURES oraz
zacieśnienie współpracy pomiędzy
pracownikami
publicznych
służb
zatrudnienia.

Rezultaty:
Liczba osób przeszkolonych: 118
8. Uczestniczono w 3 targach pracy
organizowanych przez uczelnie wyższe:
IX Targi Pracy i Przedsiębiorczości

-

-

Należy kontynuować współpracę z
uczelniami wyższymi, gdyż dzięki
uczestnictwu w tego typu wydarzeniach
pracownicy WUP mają możliwość
dotarcia z ofertami pracy oraz
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„Kariera zaczyna się tutaj!” zorganizowane
przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
(22.05.2014 r.),

informacjami do młodych, mobilnych
osób.

XVII Akademia Rozwoju i
Przedsiębiorczości zorganizowane przez
Biuro Karier Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu (28.10.2014 r.),
XII Targi Pracy AWF zorganizowane przez
Biuro Karier Akademii Wychowania
Fizycznego w Poznaniu (20.11.2014 r.).

Działanie 6.1 PO KL
Poprawa dostępu do
zatrudnienia oraz
wspieranie
aktywności
zawodowej w regionie
Podziałanie 6.1.3 PO
KL Poprawa
zdolności do
zatrudnienia oraz
podnoszenie poziomu
aktywności
zawodowej osób
bezrobotnych
Poddziałanie 8.1.2
PO KL Wsparcie
procesów
adaptacyjnych
i modernizacyjnych
w regionie

Działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osób biernych zawodowo, prowadzące
do zdobycia kwalifikacji niezbędnych do podjęcia zatrudnienia w zawodach pozarolniczych. Tworzenie odpowiednich
warunków instytucjonalnych i organizacyjnych służących podniesieniu poziomu zatrudnienia w regionie oraz realizacji działań
prewencyjnych poprzez udzielenie wsparcia organizacyjnego i kadrowego. Wspieranie mechanizmów współpracy publicznych
i niepublicznych podmiotów świadczących usługi na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia
Liczba osób, które zakończyły udział w
projektach realizowanych w ramach
Działania (narastająco do końca 2014 r.):
74 237 1







Liczba pracowników zagrożonych
negatywnymi skutkami procesów
restrukturyzacji w przedsiębiorstwach,
którzy zostali objęci działaniami
szybkiego reagowania – 03,
Liczba osób zwolnionych w
przedsiębiorstwach dotkniętych
procesami restrukturyzacyjnymi, które
zostały objęte działaniami szybkiego
reagowania – 03,
Liczba pracowników sektora oświaty,
zwolnionych lub zagrożonych
zwolnieniem, objętych wsparciem – 03,

518 074 526,402

EFS/FP

Planuje się monitoring, kontrolę i
rozliczanie projektów.

649 547,214

EFS/BP

Planuje się monitoring, kontrolę i
rozliczanie projektów.

1

Wskaźnik dotyczy całego Działania 6.1 PO KL.
Kwota wydatków poniesionych i rozliczonych narastająco do końca 2014 r. (wg KSI 07-13).
3
Realizacja projektów wyłonionych w ramach konkursu PO KL 8.1.2/1/14 rozpoczęła się w 2014 r. dlatego wskaźnik osiągnięty zostanie w kolejnym roku.
4
Kwota wydatków poniesionych i rozliczonych narastająco do końca 2014 r. (wg KSI 07-13) – dotyczy konkursu PO KL 8.1.2/1/14.
2
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Wielkopolski
Urząd
Wojewódzki

ROPS w
Poznaniu

Liczba pracujących osób dorosłych,
które zakończyły udział w projektach
szkoleniowych, w tym osoby w wieku
pow. 50 roku życia – 03,
 Liczba pracowników o niskich
kwalifikacjach, którzy zakończyli udział
w projekcie – 0 3
Sprawowanie nadzoru Przeprowadzono łącznie 20 kontroli
nad realizacją zadań
zakładów pracy chronionej i powiatowych
wykonywanych przez urzędów pracy (14 kontroli zpchr i 6
samorządy w zakresie kontroli pup).
rynku pracy.
Określony ustawowo Czynności kontrolne przeprowadzone w
nadzór nad statusem
kontrolowanych zakładach pracy chronionej
zakładów pracy
potwierdziły spełnianie przez pracodawców
chronionej
warunków określonych w przepisach
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zakłady aktywności
zawodowej

Kontrole w zakresie przeciwdziałania
bezrobociu ujawniły natomiast brak
rzetelności w gromadzeniu materiału
dowodowego w sprawach dotyczących
przyznawania środków na podjęcie
działalności gospodarczej, brak
odpowiedniego zabezpieczania
przyznawanych dotacji oraz brak informacji
o okolicznościach wyłączających udział
pracowników pup w posiedzeniach komisji.
Ponadto, stwierdzono brak rzetelności w
analizie przyjmowanych ofert pracy.
Dofinansowanie kosztów działania
zakładów aktywności zawodowej ze
środków PFRON będących w dyspozycji
SWW i budżetu SWW dla osób
niepełnosprawnych
zaliczanych do znacznego stopnia
niepełnosprawności oraz umiarkowanego
stopnia niepełnosprawności (u których
stwierdzono autyzm, upośledzenie
umysłowe lub chorobę psychiczną).

---

10 970 548,00
Państwowy
Fundusz
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawn
ych będących w
dyspozycji
Samorządu
Województwa

Środki własne

Kontynuacja działań nadzorczych.

ROPS w Poznaniu Kontynuowanie dofinansowania w celu
utrzymania miejsc pracy osób
niepełnosprawnych, oraz prowadzenie
rehabilitacji, prowadzącej do
zatrudnienia osób niepełnosprawnych
na otwartym rynku pracy.

165 714,00
-Budżet
Województwa
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Fundacja
Aktywności
Lokalnej/ROPS w
Poznaniu

ROPS w
Poznaniu
(lider projektu
ZAZ w Pile) +
zakłady
aktywności
zawodowej z
Wlkp.

Wielkopolska
Wojewódzka
Komenda OHP

1.2 Trwała aktywizacja ludzi młodych
poszukujących zatrudnienia

Projekt „PI Mam
dziecko – pracuję.
Analiza, testowanie
oraz wdrożenie
innowacyjnych
rozwiązań
wspomagających
godzenie życia
zawodowego i
prywatnego w
Wielkopolsce,
opartych na idei
flexicurity”.
Projekt partnerski:
”Przez Zakład
Aktywności
Zawodowej na rynek
pracy”

OHP jako realizator
usług rynku pracy

WUP w Poznaniu Aktywizacja
zawodowa
bezrobotnych
i poszukujących pracy
Działania obejmujące
przygotowanie do
organizacji

Współpraca przy stworzeniu produktu
finalnego - modelu współpracy
międzysektorowej wspierającej godzenie
życia zawodowego i prywatnego opartego o
ideę flexicurity, prowadzenie punktu
informacyjnego, doradztwo, nawiązywanie
współpracy międzysektorowej, praca nad
narzędziami służącymi do monitoringu i
ewaluacji prowadzonych działań,
współudział w warsztatach, konferencjach,
wspierających proces budowania
partnerstwa publiczno-społecznego.

80 068,70

EFS

- Model współpracy międzysektorowej
wspierającej godzenie życia
zawodowego i prywatnego opartego o
ideę flexicurity;
- Model wsparcia matki/ojca z
dzieckiem na rzecz osiągania WLB,
oparty na idei flexicurity.

ROPS odpowiedzialny będzie za
prowadzenie działań środowiskowych, w
tym spotkań z osobami niepełnosprawnymi,
ich opiekunami oraz potencjalnymi
pracodawcami. Celem spotkań i warsztatów
będzie stworzenie przyjaznej atmosfery
wokół osób niepełnosprawnych oraz
zwiększenie ich szans na zatrudnienie w
środowisku lokalnym. Działania będą
towarzyszyły aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych.
Projekt realizowany w Ramach Priorytetu I
PO KL, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3
- Liczba osób objętych usługą pośrednictwa
pracy w PPP w 2014 roku: 300 osób.
- Liczba osób objętych usługą poradnictwa
zawodowego w MCK w 2014 roku: 330
osób.
- Liczba osób korzystających ze szkoleń
zawodowych w ramach OSZ w 2014 roku:
540 osób.
- Liczba beneficjentów w ramach projektu
w 2014 roku: 1170 osób.

187 955,20

EFS

Zaktywizowanie osób
niepełnosprawnych, udrożnienie
systemu pracy w ZAZ

2 035 552,30

środki EFS:
1 730 219,95 zł

Przekazywano do ABK informacje na temat
wielkopolskiego rynku pracy w formie
przygotowanych przez WUP raportów z
badań i analiz
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
wykonał w ramach umowy DRPVI/GdM/40/SK/2014 z dnia 16 października

Budżet OHP:
305 332,35 zł

-

-

52 631,91

FP

Projekt zakończył się 30.06.2014 roku.
Na realizację zadania planowano
przeznaczyć mniejszą kwotę, jednak w
trakcie 2014 roku został zwiększony
plan na szkolenia zawodowe.
W ramach utrzymania rezultatów
projektu przez kolejne 5 lat planuje się
kontynuacja zadań z zakresu
poradnictwa zawodowego,
pośrednictwa pracy , informacji
zawodowej oraz nadal będą
organizowanie działań z zakresu
bezpłatnych szkoleń zawodowych dla
młodzieży świadczonych przez Punkty
Pośrednictwa Pracy, Młodzieżowe
Centra Kariery i Ośrodki Szkolenia
Zawodowego.
Kontynuowanie współpracy z ABK
w celu podniesienia świadomości
pracowników tych instytucji na temat
regionalnego rynku pracy
Działania w ramach umowy
zakończono w grudniu 2014 r.
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konkursów na
aktywizację
zawodową młodzieży
w ramach Gwarancji
dla Młodzieży

Poradnictwo
zawodowe

2014 roku następujące działania:
- zrealizowano usługę ekspercką
polegającą na przygotowaniu raportu na
temat potrzeb i priorytetów osób młodych w
Wielkopolsce w kontekście ich aktywizacji
zawodowej, w tym osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym, które będą
beneficjentami projektów w ramach GdM.
- zorganizowano trzy spotkania
informacyjno-promocyjne mające na celu
przedstawienie przedsięwzięć na rzecz osób
młodych planowanych do realizacji w
nowej unijnej perspektywie finansowej
2014 – 2020. Spotkania odbyły się w dniu
14 listopada, 27 listopada oraz 5 grudnia
2014 r.
Ponadto w ramach działań informacyjnopromocyjnych podjęto m.in. inicjatywy
takie jak:
- opublikowanie sześciu ogłoszeń
prasowych dotyczących spotkań na temat
Gwarancji dla Młodzieży przygotowujących
do ogłoszenia konkursów regionalnych oraz
opublikowano jeden artykuł sponsorowany,
który pozwolił na szerszą prezentację
założeń programu wsparcia osób młodych,
- stworzeniu cyklu regionalnych audycji
telewizyjnych we współpracy z Telewizją
Polską S.A., który miał na celu
zaprezentowanie dobrych przykładów
podejmowania działań na rzecz zwiększania
zatrudnienia młodych osób wchodzących po
raz pierwszy na rynek pracy.
Jednocześnie w ramach ww. umowy
pokryto koszty wynagrodzeń pracowników
WUP w Poznaniu, zaangażowanych w
obsługę działań wskazanych w umowie.
W roku 2014 doradcy zawodowi WUP
objęli swoimi usługami w formie
indywidualnych konsultacji informacyjnych
1 580 uczniów (do 18 roku życia). W
ramach współpracy ze szkołami
zorganizowano spotkania informacyjne
dotyczące takich zagadnień jak współczesny
rynek pracy, planowanie kariery
zawodowej, określanie zainteresowań
zawodowych, w których uczestniczyło 640
uczniów. Zorganizowano również spotkania

Wspieranie
młodych
ludzi
w
podejmowaniu
trafnych
decyzji
zawodowych, poprzez realizowanie
działań
ułatwiających
młodzieży
uczącej się rozpoznawanie potrzeb
rynku pracy i planowanie rozwoju
zawodowego.
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informacyjne dla młodzieży w ramach
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.

Zwiększanie
możliwości nabycia
doświadczenia
zawodowego poprzez
realizację ofert pracy
sezonowej dla
uczniów, studentów
oraz absolwentów

1. Pośredniczono w przekazywaniu
informacji i dokumentów studentów uczelni
wyższych oraz uczniów szkół
ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół
ogólnokształcących) zainteresowanych
podjęciem pracy na terenie Niemiec (we
współpracy z Biurami Karier)

-

2. Zrealizowano 2 projekty rekrutacyjne dla
animatorów do hoteli w Hiszpanii: opis
patrz Priorytet 1, Zadanie 1.1

889,00

3. Uczestniczono w 3 targach pracy
organizowanych przez uczelnie wyższe:
opis patrz Priorytet 1, Zadanie 1.1

Wielkopolska
Sieć Biur Karier

Działanie 6.1 PO KL
Poprawa dostępu do
zatrudnienia oraz
wspieranie
aktywności
zawodowej w regionie
Podziałanie 6.1.3 PO
KL Poprawa
zdolności do
zatrudnienia oraz
podnoszenie poziomu
aktywności
zawodowej osób
bezrobotnych
Targi pracy/szkolenia Zrealizowano uczestnictwo w targach pracy
przygotowujące do
i przedsiębiorczości oraz spotkaniach
wejścia na rynek
międzyinstytucjonalnych dotyczących

-

-

Działanie realizowane na prośbę
niemieckich służb zatrudnienia pomimo
faktu, że od 01.05.2011 r. nie ma
potrzeby
pośredniczenia
w
przekazywaniu dokumentów studentów
oraz
uczniów,
niezbędnych
do
uzyskania pozwolenia na pracę.

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

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

Patrz Priorytet I, Zadanie 1.1

Rozwój systemu współpracy uczelni z
otoczeniem gospodarczym, kolejne
edycje targów pracy, kontynuacja
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działań doradczych

pracy/ indywidualne
porady doradcze

rynku pracy (m.in. Spotkania Wspierania
Przedsiębiorczości i Zatrudnienia) i
współpracy z pracodawcami.
Spotkania Biur Karier Odbyły się spotkania szkoleniowo –
z Wielkopolski
rozwojowe (czerwiec, wrzesień i grudzień)
oraz międzyinstytucjonalne szkolenie
kompetencyjne

Wielkopolska
Wojewódzka
Komenda
OHP

Aktywizacja
zawodowa młodzieży
– poradnictwo
zawodowe,
pośrednictwo pracy

- Liczba osób objętych usługą pośrednictwa
pracy – 8.679

Kontynuacja spotkań Biur Karier z
Wielkopolski w celu wymiany
doświadczeń. Rozwój współpracy Biur
Karier z Wojewódzkim Urzędem Pracy
(w zakresie szkoleń i informacji
zawodowej)
109 856, 37

- Liczba pozyskanych miejsc pracy – 8.539
- Liczba zorganizowanych giełd pracy –80

FP

Na realizację zadania planowano w roku
2014 100.000,00 zł jednakże w trakcie
roku plan został zwiększony do
110.000,00 zł.
Kontynuacja zadań z poradnictwa
zawodowego dla zawodowego,
informacji zawodowej i nauki
aktywnego poszukiwania pracy.

- Liczba osób objętych poradnictwem
zawodowym i informacją zawodową –
23.688
w tym:
 MCIZ – 15.672
 MCK – 8.016

Kontynuacja zadań z zakresu
pośrednictwa pracy.

- Liczba osób objęta usługami z zakresu
aktywnego: 28.559
Jednostki rynku pracy objęły swoją
działalnością młodzież uczącą się w
szkołach gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych, studentów, osoby
bezrobotne, osoby z grupy NEET, osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym,
osadzone w więzieniach i przebywające w
aresztach śledczych.
Kwalifikacyjne kursy
zawodowe dla
uczestników OHP
kończących
gimnazjum
– działalność
Rejonowego Ośrodka
Szkolenia
Zawodowego
Młodzieży

Zorganizowano 12 szkoleń dla 320
pracowników WWK OHP oraz 19 szkoleń
miękkich dla uczestników OHP, w których
wzięło udział 354 uczestników

-

Szukanie możliwości pozyskania
środków na organizację
Kwalifikacyjnych Kursów
Zawodowych. Zwiększenie ilości
szkoleń podnoszących umiejętności
osobiste uczestników.
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Udział w „Konkursie
Sprawny w zawodzie
- bezpieczny w
pracy”
Udział w konkursach,
turniejach i
olimpiadach
zawodowych

Wszystkie zaplanowane zadania (konkursy,
turnieje, olimpiady) zostały zrealizowane.
Dodatkowo młodzież licznie uczestniczyła
w wystawach organizowanych w czasie
targów pracy.

16 913,97

Budżet OHP

W roku 2015 przedsięwzięcie będzie
kontynuowane. Dodatkowo rozszerzono
zadania w tym priorytecie
wprowadzając nowe przedsięwzięcie
pod nazwą Rok Szkoły Zawodowców.

Wielkopolski
Oddział PFRON

JUNIOR
Program aktywizacji
zawodowej
absolwentów
niepełnosprawnych

493 435,08

Środki PFRON

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

Departament
Gospodarki,
UMWW w
partnerstwie
z Poznańskim
Akademickim
Inkubatorem
Przedsiębiorczośc
i

Partnerski projekt pt.
„PI – Studenckie
Centrum Innowacji
i Transferu
Technologii”

Do realizacji programu przystąpiło 11
powiatów, które wystąpiły o
dofinansowanie dla niepełnosprawnych
absolwentów przewidzianych do odbywania
stażu w tym:
 liczba niepełnosprawnych stażystów
uczestniczących w programie - 84 (w
tym stażyści, którzy rozpoczęli staż w
2013 r.);
 liczba niepełnosprawnych absolwentów,
którzy:
- rozpoczęli staż u pracodawcy – 74
osoby w 2014 r.,
- ukończyli staż u pracodawcy – 80
osób (w tym stażyści, którzy rozpoczęli
staż w 2013 r.),
- uzyskali zatrudnienie w ciągu 6
miesięcy po zakończeniu stażu – 65
osób.
Stworzono 9 artykułów na temat
innowacyjnej przedsiębiorczości do
zamieszczenia na platformie internetowej
stworzonej na potrzeby Projektu. Artykuły
miały na celu dostarczenie przydatnych i
aktualnych informacji dotyczących działań
pro przedsiębiorczych, zmian w przepisach
dotyczących przedsiębiorczości, zakładania
i prowadzenia działalności gospodarczej,
działania organizacji studenckich oraz
innych kwestii istotnych dla potencjalnych
użytkowników i odbiorców.
W naborze przeprowadzonym w roku 2014
przyjęto 3586 wniosków na kwotę 358 600
000,00zł. Wydano 1379 pozytywnych
decyzji przyznających premię na łączną
kwotę 137 900 000,00 zł. Wydane środki
przeznaczone są na stymulowanie zmian
strukturalnych w sektorze rolnym poprzez
ułatwienie przejmowania lub zakładania
gospodarstw przez osoby młode o

4 981,50

85% UE
15% BP

Projekt zakończono w marcu 2014 r.
Projekt będzie kontynuowany w ramach
rozszerzonego projektu
ponadnarodowego.

24 900 000,00

EFFROW
75%
Środki krajowe
25%

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

Wielkopolski
Oddział
Regionalny
ARiMR

Ułatwianie startu
młodym rolnikom/
PROW 2007-2013
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odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

1.3 Wspieranie tworzenia nowych
miejsc pracy szczególnie na obszarach
o niskim wskaźniku zatrudnienia

WUP w Poznaniu Działanie 6.1 PO KL
Poprawa dostępu do
zatrudnienia oraz
wspieranie
aktywności
zawodowej w regionie
Podziałanie 6.1.3 PO
KL Poprawa
zdolności do
zatrudnienia oraz
podnoszenie poziomu
aktywności
zawodowej osób
bezrobotnych
Departament
Działanie 1.1 WRPO
Wdrażania
Rozwój
Programu
mikroprzedsiębiorstw
Regionalnego
UMWW

Departament
Programów
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
UMWW

Rozwój gospodarczy i społeczny regionu
poprzez bezpośrednie wparcie
mikroprzedsiębiorstw, zwłaszcza w okresie
inkubacji, celem wzmocnienia ich
potencjału i wzrostu konkurencyjności.
Poprawa oferty produktowej i
technologicznej oraz dostosowanie do
wymogów UE. Do dnia 31.12.2014 r.
podpisano w ramach Działania 1.1. 332
umowy.
Działanie 1.2 WRPO Rozwój gospodarczy i społeczny regionu
Wsparcie rozwoju
poprzez bezpośrednie wsparcie
MSP Schemat I
przedsiębiorstw sektora MSP mające na
Projekty inwestycyjne celu podniesienie poziomu innowacyjności
Schemat II
przedsiębiorstw, rozszerzenie ich
Specjalistyczne
działalności, bardziej elastyczne reagowanie
projekty doradcze
na potrzeby regionalnej gospodarki i
Schemat III Projekty tworzenie nowych miejsc pracy. Do dnia
inwestycyjne
31.12.2014 r. w ramach Działania 1.2
zakładające nabycie i podpisano 993 umowy.
zastosowanie nowych
rozwiązań
technologicznych
Funkcjonowanie
W 2014 roku kontynuowano realizację
lokalnych grup
umów zawartych w 2011 roku z 31
działania, nabywanie lokalnymi grupami działania, które
umiejętności
obejmują swoją działalnością obszar
i aktywizacja
zamieszkały przez ok. 1 800 000
(działanie 4.31
mieszkańców . Działanie zapewnia sprawną
PROW 2007-2013)
i efektywną pracę LGD wybranych w

Patrz Priorytet I, Zadanie 1.1

47 040 853,38

EFRR

Wypłacanie środków z tej kwoty
zgodnie z ich przeznaczeniem będzie
kontynuowane w 2015 roku.

660 338 109,64

EFRR

Wypłacanie środków z tej kwoty
zgodnie z ich przeznaczeniem będzie
kontynuowane w 2015 roku.

7 901 972,44

80% - środki
EFRROW,
20% - środki
krajowe

Działanie będzie kontynuowane w 2015
roku.
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Wielkopolska
Wojewódzka
Komenda OHP

Wielkopolski
Oddział PFRON

Nowe perspektywy II

Program
Wyrównywania

ramach realizacji osi 4 PROW 2017-2013
oraz doskonalenie zawodowe osób
uczestniczących w realizacji lokalnych
strategii rozwoju. Działanie przyczynia się
także do budowania kapitału społecznego na
wsi, a poprzez to do pobudzenia
zaangażowania społeczności lokalnej w
rozwój obszaru oraz lepszego
wykorzystania potencjału obszarów
wiejskich. Działanie oddziałuje zatem w
sposób pośredni na tworzenie nowych
miejsc pracy na obszarach o niskim
wskaźniku zatrudnienia poprzez:
prowadzenie badań nad obszarem objętym
Lokalną Strategią Rozwoju, szkolenie osób
biorących udział we wdrażaniu LSR,
organizację wydarzeń promocyjnych lub
kulturalnych związanych z obszarem
objętym LSR, realizacją LSR oraz
działalnością LGD oraz animowanie
społeczności lokalnych
W ramach projektu zrekrutowano 100 osób
w tym: 64 kobiet i 36 mężczyzn. W ramach
projektu uczestnikom zaoferowano
następujące rodzaje wsparcia:
- Wsparcie opiekuńczo wychowawcze dla
100 osób.
- Grupowe zajęcia z doradcą zawodowym
dla 94 osób (20 godz./grupę).
- Indywidualne zajęcia z doradcą
zawodowym dla 70 osób.
- Grupowe zajęcia z psychologiem dla 98
osób (4 godz./os.).
- Indywidualne zajęcia z psychologiem- w
2013 roku przeprowadzono 200 godzin
zajęć dla 93 uczestników(2 godz./os.).
-Przeprowadzono warsztaty wyrównawcze
z przedmiotów szkolnych- 300 godzin zajęć
dla 30 uczestników (10godz./os.).
- Zakupiono wyprawkę edukacyjną dla 30
uczestników.
- Przeprowadzono kurs przedsiębiorczości
dla 64 osób (20 godz./grupę).
- Rozpoczęto realizację kursów językowych
(angielski, niemiecki) dla 83 uczestników
(120 godz./os. – całość szkolenia).
Skierowanie do powiatów poza algorytmem
dodatkowych środków na finansowanie

729 337,00

619 936 zł środki
EFS:

Projekt zakończył się 30 czerwca 2014
roku.

109 401zł budżet
OHP:

701 100,00

Środki PFRON

Program zakończony w 2014 r.
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Różnic Między
Regionami II –
Obszar G

Wielkopolski
Oddział
Regionalny
ARiMR

zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji
zawodowej osób niepełnosprawnych. Do
realizacji programu przystąpiło 7 powiatów.
W ramach zawartych umów wsparcie
finansowe PFRON dotyczyło:

18 stanowisk pracy objętych
zwrotem kosztów wyposażenia
stanowisk pracy - art. 26e,

6 osób niepełnosprawnych objętych
zwrotem wydatków na instrumenty i
usługi rynku pracy dla osób
niepełnosprawnych poszukujących
pracy i nie pozostających
w zatrudnieniu - art.11,

5 osób niepełnosprawnych, które
otrzymały jednorazowe
dofinansowanie rozpoczęcia
działalności gospodarczej, rolniczej
lub wniesienie wkładu do spółdzielni
socjalnej - art.12a,
 zwrotu kosztów zatrudnienia
pracowników pomagających 2
pracownikom niepełnosprawnym w
pracy - art.26d.
Różnicowanie w
W roku 2014 nie przeprowadzono naboru
kierunku działalności wniosków.
nierolniczej/ PROW
Zakontraktowano środki dla 294 umów na
2007-2013
kwotę 28 588 232,50 zł (umowy podpisane
w roku 2014 z naborów przeprowadzonych
od początku trwania programu). Efektem
powyższych wyników jest utworzenie
pozarolniczych źródeł dochodów, promocja
zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach
wiejskich poprzez podejmowanie lub
rozwijanie przez rolników, domowników i
małżonków rolników działalności
nierolniczej lub związanej z rolnictwem.
Różnicowanie w
W 2014 roku przeprowadzono 23 nabory w
kierunku działalności ramach których złożono 66 wniosków na
nierolniczej w ramach kwotę 4 830 729,80 PLN. W 2014r.
wdrażania lokalnych zakontraktowano środki dla 77 wniosków
strategii rozwoju/
na kwotę 5 397 656,80 PLN (na podstawie
PROW 2007-2013
Umów przyznania pomocy z naborów
przeprowadzonych od początku trwania
Programu). Ponadto w 2014 roku zostało
złożonych 78 wniosków o płatność
(pośrednią/ końcową) na kwotę
4 833 868,00 PLN i wypłacono

48 493 665,00

EFRROW
75%
Środki krajowe
25%

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

2 638 332,00

EFRROW 80%
Środki krajowe
20%

Kontynuacja zadań związanych z
obsługą wniosków złożonych w ramach
działania Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju dla operacji, które
odpowiadają warunkom przyznania
pomocy w ramach działania 311
Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej
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1.4 Wsparcie na rzecz godzenia życia
zawodowego i prywatnego

2 638 332,00 PLN w ramach pozytywnie
zweryfikowanych 47 wniosków o płatność.
Efektem powyższych wyników jest
utworzenie pozarolniczych źródeł
dochodów, promocja zatrudnienia poza
rolnictwem na obszarach wiejskich poprzez
podejmowanie lub rozwijanie przez
rolników, domowników i małżonków
rolników działalności nierolniczej lub
związanej z rolnictwem.
Tworzenie i rozwój
W roku 2014 nie przeprowadzono naboru
mikroprzedsiębiorstw wniosków.
/ PROW 2007-2013 Zakontraktowano środki dla 396 umów na
kwotę 75 529 623,50 zł (umowy podpisane
w roku 2014 z naborów przeprowadzonych
od początku trwania programu). Realizacja
zadań przyczyniła się do wzrostu
konkurencyjności gospodarczej obszarów
wiejskich, rozwoju przedsiębiorczości i
rynku pracy, a w konsekwencji wzrostu
zatrudnienia na obszarach wiejskich.
Tworzenie i rozwój
W 2014 roku przeprowadzono 30 naborów,
mikroprzedsiębiorstw w ramach których złożono 155 wniosków
w ramach Wdrażania na kwotę 15 765 560,87 PLN. W 2014r.
lokalnych strategii
zakontraktowano środki dla 81 wniosków
rozwoju/ PROW
na kwotę 8 701 172,16 PLN (na podstawie
2007-2013
Umów przyznania pomocy z naborów
przeprowadzonych od początku trwania
Programu). Ponadto w 2014 roku zostało
złożonych 66 wniosków o płatność
(pośrednią/ końcową) na kwotę 6 535
041,00 PLN i wypłacono 4 626 291,50 PLN
w ramach pozytywnie zweryfikowanych 64
wniosków o płatność. Realizacja zadań
przyczyniła się do wzrostu
konkurencyjności gospodarczej obszarów
wiejskich, rozwoju przedsiębiorczości i
rynku pracy a w konsekwencji wzrostu
zatrudnienia na obszarach wiejskich.
WUP w Poznaniu Inicjowanie
Monitorowano zadania realizowane przez
i realizacja
PUP na rzecz przedsiębiorstw planujących
przedsięwzięć
zwolnienia grupowe.
mających na celu
rozwiązanie lub
łagodzenie
problemów
związanych
z planowanymi

61 118 441,00

EFRROW
75%
Środki krajowe
25%

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

4 626 291,50

EFRROW 80%
Środki krajowe
20%

Kontynuacja zadań związanych z
obsługą wniosków złożonych w ramach
działania Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju dla operacji, które
odpowiadają warunkom przyznania
pomocy w ramach działania 312
Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

-

-

Nastąpi kontynuacja działań
monitorujących.
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Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW

1.5 Przygotowanie przedsiębiorców
i pracowników do zmiany
gospodarczej oraz wsparcie
kompetencji innowacyjnych
w regionie

Wojewódzki
Urząd Pracy w
Poznaniu

Departament
Gospodarki
UMWW

zwolnieniami
grupowymi
pracowników
z przyczyn
dotyczących zakładu
pracy, w tym
realizacja programów
wsparcia dla tych
przedsiębiorstw
Działanie 1.1 WRPO
Rozwój
mikroprzedsiębiorstw
Działanie 1.2 WRPO
Wsparcie rozwoju
MSP - Schemat I
Projekty inwestycyjne
- Schemat II
Specjalistyczne
projekty doradcze
- Schemat III Projekty
inwestycyjne
zakładające nabycie
i zastosowanie
nowych
rozwiązań
technologicznych
Krajowy Fundusz
Szkoleniowy

Opracowano analizę Zwolnienia grupowe w
Wielkopolsce w 2013 roku, która została
zamieszczona na stronie
www.wup.poznan.pl w zakładce Działania
rynku pracy/Opracowania i analizy.

Projekt kluczowy
„Kompleksowa
Promocja Gospodarki
i Inwestycji

W 2014 r. zrealizowano 3 misje
gospodarcze (Mozambik, Iran, RPA) i 4
razy Wielkopolska wystawiała się na
międzynarodowych targach (CeBIT

-

-

Opracowanie analizy dot. zwolnień
grupowych w 2014 roku

Patrz Priorytet I, Zadanie 1.3

W 2014 r. nowelizacja ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
wprowadziła nowy instrument polityki
rynku pracy – Krajowy Fundusz
Szkoleniowy. Celem utworzenia KFS jest
zapobieganie utracie zatrudnienia przez
osoby pracujące z powodu kompetencji
nieadekwatnych do wymagań dynamicznie
zmieniającej się gospodarki.
W 2014 r. 24 powiatowe urzędy pracy
aplikowały o środki w ramach KFS.
Dodatkowo WUP w Poznaniu realizował w
ramach limitu KFS działania informacyjno
– promocyjne, m.in. spot reklamowy w
telewizji regionalnej oraz informację w
prasie o możliwościach pozyskania przez
pracodawców środków z KFS.

3 113 385,60

FP

Kontynuacja działań z zakresu obsługi
środków KFS.

807 334,48

UE (99%)
UMWW (1%)

- projekt został zakończony dnia 30
czerwca 2014 r., zgodnie z planem;
- w październiku 2014 r. Województwo
Wielkopolskie wzięło udział w targach
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w Wielkopolsce”
w ramach
Wielkopolskiego
Regionalnego
Programu
Operacyjnego na lata
2007-2013,
Priorytet I
Konkurencyjność
przedsiębiorstw,
Działanie 1.5
Promocja regionalnej
gospodarki
Poddziałanie PO KL
8.2.1, Projekt:
„Wsparcie
współpracy sfery
nauki i
przedsiębiorstw w
Wielkopolsce”
Poddziałanie PO KL
8.2.1, Projekt:
„Wsparcie
współpracy sfery
nauki i
przedsiębiorstw w
Wielkopolsce”
Poddziałanie PO KL
8.2.1, Projekt:
„Wsparcie
współpracy sfery
nauki i
przedsiębiorstw
w Wielkopolsce”
Sesje coachingowe

Program Operacyjny

w Hanowerze, PRODEXPO
w Moskwie, MIPIM
w Cannes, ILA Berlin Air Show;
- w misjach i targach wzięło udział ogółem
75 podmiotów;

Realizacja 3 cykli warsztatowych
skierowanych dla pracowników mikro
i małych przedsiębiorstw z Wielkopolski w
obszarach: IT, design smart specialisation.
Łącznie liczba osób, które wzięły udział
w warsztatach wynosi: 80 uczestników

EXPO REAL w Monachium jako
zwiedzający (udział
5 podmiotów);
- w 2015 r. zaplanowano kontynuację
działań z budżetu województwa, w tym
organizację targów i misji
gospodarczych (szczegółowa lista
zostanie zatwierdzona przez Zarząd
Województwa Wielkopolskiego).

142 759,47

85% UE 15 % BP

brak

700 000,00

85% UE
15 % BP

brak

105 540,15

85% UE 15% BP

-10 sesji coachingowych w obszarze
„Design management”
-4 sesje coachingowe w obszarze
„Doskonałość
w zarządzaniu”
-32 różnych Pracowników/-nic
przedsiębiorstw uczestniczących w
sesjach coachingowych
-14 różnych przedsiębiorstw (mikro,
małych i średnich) z terenu
Wielkopolski uczestniczących
w sesjach

100 406,75

85% UE

Kontynuacja realizacji bezpłatnych

Wsparcie 15 przedsiębiorstw w tym 28
pracowników przedsiębiorstw, którzy nie
posiadają wystarczającej wiedzy
i kwalifikacji w zakresie projektowania
i ekonomii.
W ramach przeprowadzonych 14 sesji
coachingowych dla przedsiębiorstw
z Wielkopolski podniesiono poziom
kompetencji i skuteczność kadry
zarządzającej wielkopolskich
przedsiębiorstw poprzez poprawę jakości
zarządzania oraz umiejętności
wykorzystania źródeł innowacji zgodnie
z celami strategicznymi Regionalnej
Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata
2010-2020.
Przedsięwzięcia przyczyniły się do
pogłębienia wiedzy wielkopolskich
przedsiębiorstw nt. osiągnięć naukowych
z obszaru „Design management”
i „Doskonałość
w zarządzaniu” zwiększając szanse na
transfer wiedzy
i polepszenie komunikacji na linii naukagospodarka.
Organizacja 7 bezpłatnych spotkań
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Innowacyjna
Gospodarka, 20072013,
Priorytet VI Polska
gospodarka na rynku
międzynarodowym,
Poddziałanie 6.2.1
Wsparcie dla sieci
centrów obsługi
inwestorów
i eksporterów
(COIE). Projekt
systemowy
Ministerstwa
Gospodarki pt.: „Sieć
Centrów Obsługi
Inwestorów i
Eksporterów (COIE)”
Poddziałanie 8.2.1
PO KL Projekt:
„Wsparcie
współpracy sfery
nauki i
przedsiębiorstw
w Wielkopolsce”

Poddziałanie 8.2.1
PO KL Projekt:
„Wsparcie

15% BP

usług informacyjnych dla
przedsiębiorstw z Wielkopolski w
ramach spotkań w siedzibie COIE,
bezpłatnych spotkań informacyjnych
w Wielkopolsce oraz podczas
wybranych imprez targowych.

1 626 248,54

85% UE
15% BP

Projekt realizowany jest do maja 2015 r.
W ramach przedsięwzięcia „Staże i
szkolenia praktyczne pracowników/nic
naukowych placówek naukowych i
pracowników/nic naukowych,
dydaktycznych i naukowodydaktycznych uczelni w
przedsiębiorstwach z obszaru IT”
zaplanowano zrealizowanie 3
trzymiesięcznych staży oraz
1 szkolenie praktyczne dla stażystów.

708 730,48

85% UE
15% BP

Projekt realizowany jest do maja 2015 r.
W roku 2015 planowane jest podpisanie
Umów z 17 przedsiębiorstwami -

informacyjnych dla przedsiębiorstw
z Wielkopolski
w zakresie wiedzy nt.: rynków
zagranicznych, zawierania transakcji
z partnerami zagranicznymi oraz
współpracy z agentami i pośrednikami
handlowymi.
Udzielanie bezpłatnych usług
informacyjnych dla przedstawicieli 300
przedsiębiorstw z Wielkopolski w zakresie
planowania, organizowania i realizacji
eksportu i/lub inwestycji poza granicami
Polski w siedzibie Wielkopolskiego
Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów
oraz na stoisku wystawienniczopromocyjnym na MTP Furnica 2014.
W ramach przedsięwzięcia „Staże
i szkolenia praktyczne dla pracowników/nic
przedsiębiorstw w jednostkach naukowych”
odbyło się 10 miesięcznych staży
i 1 szkolenie dla pracowników/nic
przedsiębiorstw, natomiast w ramach
przedsięwzięcia „Staże
i szkolenia praktyczne pracowników/nic
naukowych placówek naukowych
i pracowników/nic naukowych, naukowo
dydaktycznych i dydaktycznych uczelni w
przedsiębiorstwach” odbyło się 60
trzymiesięcznych staży oraz 3 szkolenia dla
stażystów/ek. W ramach przedsięwzięcia
„Staże i szkolenia praktyczne
pracowników/nic naukowych placówek
naukowych i pracowników/nic naukowych,
dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych
uczelni w przedsiębiorstwach z obszaru IT”
zrealizowano 12 trzymiesięcznych staży.
Szkolenia dotyczyły komercjalizacji wiedzy
i ochrony własności intelektualnej. Staże
dają szansę na wzajemne poznanie się tych
dwóch środowisk, nawiązanie współpracy,
przeprowadzenie badań czy opracowanie
innowacyjnych rozwiązań, podnoszących
konkurencyjność danych firm czy branż.
W roku 2014 rozpisano dwa rozdania
voucherów dla przedsiębiorstw.
 I rozdanie - przyznano 24 vouchery dla
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współpracy sfery
nauki
i przedsiębiorstw
w Wielkopolsce”
Konkurs Vouchery
dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 8.2.1
PO KL Projekt:
„Wsparcie
współpracy sfery
nauki
i przedsiębiorstw
w Wielkopolsce”
Konkurs Vouchery
dla inicjatyw
klastrowych
Poddziałanie 8.2.1
PO KL Projekt:
„Wsparcie
współpracy sfery
nauki
i przedsiębiorstw
w Wielkopolsce”
Konkurs Vouchery
dla inicjatyw
klastrowych oraz
Konkurs Vouchery
dla przedsiębiorstw
(Usługa brokerska)

„Proste eUsługi dla
ukształtowania i
wzmocnienia sieci
MSP w Europie
Środkowej”
ESSENCE

przedsiębiorstw po 30 000 PLN każdy,
które wybrano spośród 111
zgłoszonych wniosków.
 II rozdanie - przyznano 17 voucherów
dla przedsiębiorstw po 30 000 PLN
każdy, które wybrano spośród 80
zgłoszonych wniosków.
W roku 2014 rozpisano dwa rozdania
voucherów dla inicjatyw klastrowych.
 I rozdanie - przyznano vouchery dla
inicjatyw klastrowych po 60 000 PLN
każdy, które wybrano spośród 14
zgłoszonych wniosków.
 II rozdanie - przyznano 4 voucherów dla
inicjatyw klastrowych po 60 000 PLN
każdy, które wybrano spośród 8
zgłoszonych wniosków.
W ramach projektu PO KL 8.2.1 „Wsparcie
współpracy sfery nauki
i przedsiębiorstw
w Wielkopolsce” zrealizowano 50 usług
brokerskich (29 usług brokerskich w I
rozdaniu Konkursów oraz 21 usług
brokerskich w II rozdaniu Konkursów) dla
wielkopolskich przedsiębiorstw i inicjatyw
klastrowych. Wyłonieni w procesie
otwartego naboru brokerzy – fachowcy
z dziedziny transferu wiedzy i technologii,
działali na rzecz skojarzenia firm z
jednostkami naukowo-badawczymi i innymi
oferentami wiedzy.
Po dokonaniu wyboru jednostki naukowej
brokerzy odpowiedzialni byli za opiekę oraz
monitorowanie relacji między uczestnikami
projektu badawczego. Usługa skierowana
została do zwycięzców konkursów
„Vouchery dla przedsiębiorstw” oraz
„Vouchery dla inicjatyw klastrowych
Działania projektowe zrealizowane w 2014
r. skupiały się głównie na przeprowadzeniu
pilotaży wdrożenia eUsług platformy przez
sieci MŚP oraz opracowaniu wytycznych
odnośnie wspólnego zarządzania
samowystarczalnymi eUsługami po
zakończeniu realizacji projektu. Efektem
prac były: opracowania tematyczne,
spotkania w środowisku MŚP oraz działania
promocyjne. W Wielkopolsce w pilotażach

Beneficjentami wyłonionymi
w II rozdaniu voucherów dla
przedsiębiorstw, monitorowanie
przebiegu realizacji Umów oraz
rozliczenie Beneficjentów.

277 560,98

85% UE
15% BP

Projekt realizowany jest do maja 2015 r.
W roku 2015 planowane jest podpisanie
Umów z 4 klastrami - Beneficjentami
wyłonionymi w II rozdaniu voucherów
dla inicjatyw klastrowych,
monitorowanie przebiegu realizacji
Umów oraz rozliczenie Beneficjentów

116 000,00

85% UE
15% BP

Projekt realizowany jest do maja 2015 r.
W roku 2015 planowane jest
monitorowanie prac brokerskich (21
Brokerów obsługujących: 17
przedsiębiorstw oraz 4 klastry) oraz
rozliczenie Brokerów za świadczone
usługi na rzecz przedsiębiorstw oraz
inicjatyw klastrowych.

143 887,80

85% UE
15% UMWW

Projekt zakończony zgodnie z
harmonogramem,
z dniem 31 grudnia 2014 roku.
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1.6 Wspieranie aktywności zawodowej
osób starszych

WUP w Poznaniu Poradnictwo
zawodowe

platformy/eUsług ESSENCE wzięło udział
35 firm z następujących branż: spożywcza,
budowlana, doradcza, motoryzacyjna,
logistyczna i produkcyjna.
Ponadto w minionym roku odbyło się
szereg spotkań o charakterze
ponadnarodowym:
4 spotkania robocze konsorcjum
projektowego, szkolenie z wykorzystania
platformy dla ESSENCE dla trenerów
prowadzących warsztaty z uczestnikami
pilotaży platformy ESSENCE, 4
posiedzenia Grupy Roboczej i Grupy
Sterującej ESSENCE oraz 3 konferencje
z zakresu zarządzania wiedzą.
W ramach poradnictwa zawodowego, w
ofercie warsztatowej na 2014 r.
uwzględniono i realizowano zajęcia, które
odpowiadały na potrzeby klientów 45,50+.
W szczególności obejmowały one
zagadnienia z zakresu posługiwania się
komputerem w procesie poszukiwania
zatrudnienia, samozatrudnienia oraz
motywacji do zdobywania nowych
kompetencji kwalifikacji.

-

-

Świadczenie usług z zakresu
poradnictwa zawodowego dla grupy
osób 45,50+ ze szczególnym
uwzględnieniem motywowania do
zdobywania nowych, adekwatnych do
potrzeb rynku pracy kompetencji i
kwalifikacji.

Działanie 6.1 PO KL
Poprawa dostępu do
zatrudnienia oraz
wspieranie
aktywności
zawodowej w regionie
Podziałanie 6.1.3 PO
KL Poprawa
zdolności do
zatrudnienia oraz
podnoszenie poziomu
aktywności
zawodowej osób
bezrobotnych
Priorytet 2. Inwestycje w edukację i kształcenie ustawiczne
WUP w Poznaniu Poddziałanie 9.1.1
2.1 Wspieranie zwiększenia liczby
PO KL Zmniejszanie
miejsc w przedszkolach, szczególnie w
nierówności

Patrz Priorytet I, Zadanie 1.1

Liczba oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych, które zostały
objęte wsparciem w ramach projektu –

-5

EFS/BP

Planuje się monitoring, kontrolę i
rozliczanie projektów.

5

Umowy o dofinansowanie realizacji projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL (nabór odbywał się w 2014 r.) podpisano w 2014 r., natomiast do 31.12.2014 r.
nie rozliczono żadnych środków w ramach wniosków o płatność.
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małych ośrodkach

Kuratorium
Oświaty
w Poznaniu

2.2 Zapewnienie dostępu do dobrej
jakości edukacji podstawowej i
ponadpodstawowej w małych
ośrodkach miejskich

6

w stopniu
upowszechnienia edukacji
przedszkolnej
Upowszechnianie
informacji dotyczącej
celowości i wagi
wychowania
przedszkolnego organom
prowadzącym na
konferencjach, naradach,
warsztatach i szkoleniach

WUP w Poznaniu Poddziałanie 9.1.2 PO KL
Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z
grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w
jakości usług
edukacyjnych Projekt
„eSzkoła Wielkopolska –
Cyfrowa Dziecięca
Encyklopedia
Wielkopolan” – projekt
systemowy realizowany
przez Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu

98
Kuratorium Oświaty w Poznaniu
podejmowało działania
upowszechniające celowość
wychowania przedszkolnego poprzez
organizacje narad z organami
prowadzącymi i dyrektorami
przedszkoli oraz podczas warsztatów i
szkoleń w zakresie planowania i
organizacji zajęć ruchowych w
przedszkolu; rozwijania zainteresowań
w przedszkolu i zmian prawnych
Wspierano różnorakie inicjatywy
przedszkolne w ramach akcji „Ćwiczyć
każdy może” działania edukacyjnoekologiczne w zakresie możliwości
uzyskania międzynarodowego
certyfikatu.
Kuratorium od 2012 r. jest
organizatorem wojewódzkiego etapu
konkursu MEN „Mam 6 lat”. Na
stronie internetowej KO
znajduje się zakładka Eksperymenty i
innowacje pedagogiczne oraz
baner Przykłady dobrych praktyk, gdzie
są zamieszczane inicjatywy edukacyjne
w zakresie wychowania
przedszkolnego.
- Liczba szkół podstawowych, które
zrealizowały program
rozwojowy - 226,
- Liczba uczennic i uczniów objętych
wsparciem w wymiarze 50 godzin (45
godzin na każdego ucznia + 5 godzin
zajęć z uczniami ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi – 9 709,
– Liczba zrealizowanych uczniowskich
mikroprojektów z
zakresu nauk przyrodniczych i
naukowo-technicznych z
wykorzystaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych - 903,
- Dziecięca Cyfrowa Encyklopedia
Wielkopolan i Wielkopolski - 1

-

Budżet KO

15 253 784,21 6

EFS/BP

Kontynuacja działań.

Planuje się monitoring, kontrolę i
rozliczanie projektu.

Kwota wydatków poniesionych na działanie narastająco do końca 2014 r. (wg KSI 07-13).
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w partnerstwie
Ogólnopolską Fundacją
Edukacji Komputerowej

Poddziałanie 9.1.2 PO KL
Wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów z
grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w
jakości usług
edukacyjnych
Projekt „eSzkoła Moja
Wielkopolska”
– projekt systemowy
realizowany przez
Departament
Edukacji i Nauki
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Wielkopolskiego w
partnerstwie
z Uniwersytetem im.
Adama Mickiewicza w
Poznaniu oraz
Ogólnopolską Fundacją
Edukacji Komputerowej
Poddziałanie 9.1.3
PO KL Pomoc
stypendialna dla uczniów
szczególnie uzdolnionych
Działanie 9.4 PO KL
Wysoko wykwalifikowane
kadry systemu oświaty
„Nikogo nie zgubić,
każdego rozwinąć”7
8

- Liczba nauczycielek i nauczycieli
uczestniczących w zajęciach
na temat stosowania w nauczaniu
metody projektu oraz problemowej 449,
- Liczba dyrektorek i dyrektorów szkół
podstawowych uczestniczących w
zajęciach na temat stosowania w
nauczaniu ICT, metody projektu oraz
problemowej - 213
- Liczba szkół z terenu wielkopolski,
które zrealizowały programy
rozwojowe - 105,
- Liczba szkół przyłączonych do gridu
edukacyjnego Moja Wielkopolska 105,
- Liczba uczniów szkół gimnazjalnych
i licealnych, którzy zrealizują projekty
edukacyjne – 10 902,
- Liczba nauczycieli i przedstawicieli
kadry oświatowej przygotowanych do
wdrożenia metody aktywnych
wspomaganych interaktywną platformą
edukacyjną - 1164,
- Liczba zrealizowanych projektów
edukacyjnych – 945.

Liczba uczniów szkół gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych z obszaru
województwa wielkopolskiego, którzy
zostali objęci pomocą stypendialną w
2014r. - 511
- Liczba objętych wsparciem osób
(nauczycieli, dyrektorów szkół)
z co najmniej 50 gmin w 29 powiatach
województwa wielkopolskiego,
których uczniowie uzyskują najniższe
wyniki na egzaminach zewnętrznych –

27 045 854,927

EFS/BP

Planuje się monitoring, kontrolę i
rozliczanie projektu.

1 533 861,48 8

EFS/BP/JST

Program stypendialny nie będzie
kontynuowany w 2015 r.

2 783 105,37 7

EFS/BP/JST

Planuje się monitoring, kontrolę i
rozliczanie projektu.

Kwota wydatków poniesionych i rozliczonych narastająco do końca 2014 r. (wg KSI 07-13).
Kwota wydatków poniesionych i rozliczonych narastająco do końca 2014 r. (wg KSI 07-13).
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projekt edukacyjny dla
szkół województwa
wielkopolskiego – projekt
systemowy realizowany
przez KO w Poznaniu

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW

Działanie 5.2 WRPO
Rozwój infrastruktury
edukacyjnej, w tym
kształcenia ustawicznego

Wielkopolska
Wojewódzka
Komenda OHP

Kształtowanie wśród
młodzieży ze środowisk
zagrożonych
marginalizacją postaw
aktywnych

Kuratorium
Oświaty
w Poznaniu

Zbieranie
i upowszechnianie
wybranych danych
z systemu informacji
oświatowej

730,
- Liczba nauczycieli szkół
podstawowych, gimnazjów, liceów
ogólnokształcących z obszarów
wiejskich i miast do 25 tysięcy
województwa wielkopolskiego, którzy
uczestniczyli w doskonaleniu
zawodowym w krótkich formach –
730,
- Liczba nauczycieli kształcenia
zawodowego szkół z obszarów
wiejskich i miast do 25 tysięcy
województwa wielkopolskiego, którzy
uczestniczyli w doskonaleniu
zawodowym w krótkich formach –
103.
Poprawa warunków kształcenia,
unowocześnienie i wzbogacenie bazy
regionalnych placówek oświatowych,
wyrównanie szans w dostępie do
edukacji
Do 31.12.2014 r. w ramach Działania
5.2 podpisano 26 umów z
Beneficjentami.
W roku sprawozdawczym młodzież
podjęła 151 inicjatyw wewnątrz
społeczności OHP, a także
111realizowanych na zewnątrz OHP.
Aktywność uczestników sprzyjała
budowanie sieci wsparcia
koleżeńskiego i promowała ideę
wolontariatu
Na stronie internetowej Kuratorium
Oświaty w Poznaniu są opublikowane:
dane adresowe szkół i placówek
województwa wielkopolskiego,
wyszukiwarka szkół, linki do strony
MEN z danymi szkół ogólnopolskich.
Internetowe bazy danych są
aktualizowane corocznie (wg stanu na
30 września). Dane SIO są również
udostępniane na indywidualne prośby
odbiorców zewnętrznych. Udzielanie
upoważnień dostępu do tzw. nowego
SIO pracownikom JST.

47 663 141,10

EFRR

Realizacja działania 5.2 WRPO 20072013 została zakończona. Kontynuacja
działań odbędzie się w ramach WRPO
2014+.

11 517,44

Budżet OHP

-

Budżet KO

Działania podejmowane w tym
priorytecie, będą kontynuowane w roku
2015, gdyż realizacja zadań, które są
inicjatywą młodzieży, pozwalających
na ich kształtowanie i utrwalanie
postaw demokratycznych, a także
wyrabianie umiejętności podejmowania
decyzji w określonych obszarach
zagadnień.
Kontynuacja działań
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Publikacja informatora
o możliwościach
kształcenia w szkołach
ponadgimnazjalnych

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

Opublikowany informator zawiera
informacje o szkole w tym także adres
strony internetowej. Uczniowie
gimnazjów wspólnie z rodzicami
podejmując decyzję o wyborze
kierunku kształcenia mają możliwość
uzyskania informacji związanej z
naborem do szkół. Młodzież i osoby
dorosłe chętnie korzystają z
internetowej formy poszukiwania
interesującej szkoły, zawodu, kierunku
kształcenia przydatnego dla
planowania własnej kariery
W roku 2014 Wielkopolski Kurator
Oświaty wydał zgody na realizację 158
kursów kwalifikacyjnych
zorganizowanych przez 4 publiczne
i 14 niepublicznych placówek
doskonalenia nauczycieli mających
swą siedzibę na terenie Wielkopolski.
Z powodu braku pełnego naboru nie
uruchomiono 3 kursów a 29 kursów
rozpocznie się w 2015 r. Dodatkowe
kwalifikacje zdobyło/wa lub uzupełnia
niepełne kwalifikacje 4307 nauczycieli.
Nauczyciele uczestniczyli/ą w kursach
kwalifikacyjnych z zakresu:
 pedagogiki leczniczej – 25 osób,
 oligofrenopedagogiki – 1155,
 pedagogiki opiekuńczowychowawczej – 55,
 bibliotekoznawstwa – 306,
 dla oświatowej kadry kierowniczej –
490,
 terapii pedagogicznej – 672,
 zajęć edukacyjnych "Wychowanie
do życia w rodzinie" – 230,
 surdopedagogiki – 350,
 przygotowania pedagogicznego –
513,
 tyflopedagogiki – 162,
 przygotowania pedagogicznego
dla nauczycieli praktycznej nauki
zawodu – 50,
 metodyki nauczania języka obcego
w okresie wczesnoszkolnym dla
nauczycieli naucz. początkowego –
24,

-

Budżet KO

Kontynuacja działań

-

Budżet KO

Kontynuacja działań
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Doskonalenie warsztatu
pracy nauczycieli i kadry
kierowniczej poprzez
realizację grantów
edukacyjnych

 wczesnego wspomagania rozwoju
i edukacji uczniów autystycznych –
210,
 pedagogiczno-metodyczny „język
angielski” – 60 osób.
Nauczyciele udoskonalili swój warsztat
pracy oraz umiejętności zarządzania
szkołą/placówką, przyczyniając się do
podniesienia jakości kształcenia oraz
efektywnego funkcjonowania
szkół/placówek oświatowych.
Udział w szkoleniach służył
doskonaleniu warsztatu pracy
nauczycieli, podniesieniu jakości pracy
szkół/placówek w ramach kształcenia i
wychowania dzieci i młodzieży oraz
przygotowaniu nauczycieli i
dyrektorów szkół/placówek
do realizacji aktualnych zadań polityki
oświatowej w zakresie
następujących zagadnień:
- wspomaganie szkół,
których uczniowie osiągają niskie
wyniki podczas egzaminów
zewnętrznych
(wsparcie dyrektorów i nauczycieli
szkół podstawowych w realizacji
procesu dydaktycznego, a w
szczególności w zakresie doskonalenia
metod pracy z uczniem z
uwzględnieniem efektów kształcenia;
Wsparcie dyrektorów i nauczycieli
gimnazjów w realizacji procesu
dydaktycznego, a w szczególności w
zakresie doskonalenia metod pracy z
uczniem z uwzględnieniem
efektów kształcenia).
- wychowanie przedszkolne
(planowanie i organizacja zajęć
ruchowych w przedszkolu; Rozwijanie
zainteresowań w przedszkolu:
planowanie, prowadzenie i
organizacja zajęć).
- kształcenie w szkołach
podstawowych i gimnazjach (koła
zainteresowań w szkole: planowanie,
prowadzenie, organizacja; Edukacja
artystyczna w szkole; Efektywne

-

Budżet KO

Tematyka grantów wynika z badania
potrzeb w zakresie doskonalenia
zawodowego nauczycieli.
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kształcenie języka obcego; Projekt
edukacyjny w gimnazjum jako
wsparcie ucznia w planowaniu kariery
zawodowej).
- szkolnictwo ponadgimnazjalne, w
tym zawodowe (kształcenie u uczniów
kompetencji kluczowych jako wymóg
współczesnego rynku pracy;
Konstruowanie, zgodnie z podstawą
programową kształcenia ogólnego oraz
podstawą programową kształcenia w
zawodach, programu nauczania
wybranego przedmiotu lub grupy
przedmiotów; Strategie kształcenia
wyprzedzającego w nauczaniu
przedmiotów matematycznoprzyrodniczych).
- technologie informacyjne i
komunikacyjne (rozwój cyfrowych
kompetencji nauczycieli przedmiotów
nieinformatycznych; Wykorzystanie
nowych technologii w nauczaniu
przedmiotów humanistycznych oraz
matematyczno-przyrodniczych; Jak
zorganizować szkolną infrastrukturę
informatyczną (sieć informatyczną).
- zdrowy tryb życia i bezpieczeństwo
(szkoła wolna od narkotyków i
przemocy: sposoby działania,
przykłady dobrych praktyk;
Profilaktyka i edukacja zdrowotna w
szkole; Nowoczesne formy wspierania
aktywności ruchowej dzieci i
młodzieży; żywienie a zdrowie –
zasady prawidłowego żywienia,
znaczenie ruchu w życiu człowieka;
Bezpieczne korzystanie z mediów
elektronicznych przez dzieci i
młodzież).
Ponadto w ramach grantów KO
zorganizowano: konferencję dla
dyrektorów poradni psychologiczno–
pedagogicznych i wizytatorów KO
(diagnozowanie i wspomaganie
rozwoju dzieci rozpoczynających
obowiązek szkolny); szkolenie w
formie wykładu i warsztatów dla
dyrektorów, psychologów i
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Ograniczanie zatrudnienia
nauczycieli bez
wymaganych kwalifikacji

pedagogów poradni psychologiczno–
pedagogicznych (modelowy system
diagnozy gotowości szkolnej i ryzyka
specyficznych trudności w uczeniu się;
współpraca przedszkola, szkoły i
poradni psychologiczno-pedagogicznej
w procesie rozpoznawania potrzeb
edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych uczniów;
Pedagogiczna diagnoza gotowości
szkolnej i ryzyka specyficznych
trudności w uczeniu się w poradnictwie
psychologiczno–pedagogicznym z
wykorzystaniem najnowszych narzędzi
diagnostycznych; Psychologiczna
diagnoza gotowości szkolnej i ryzyka
specyficznych trudności w uczeniu się
w poradnictwie psychologiczno–
pedagogicznym z wykorzystaniem
narzędzi diagnostycznych); konferencję
dla nauczycieli szkół podstawowych
(Akcja Kładka); konferencję dla
nauczycieli (Szkoła w chmurze czyli
po co nam eSzkoła). Ogółem w
szkoleniach i konferencjach
zorganizowanych w ramach grantów
WKO wzięły udział 6692 osoby.
W 2014 r. wpłynęło 148 wniosków o
wyrażenie zgody na zatrudnienie osób
bez odpowiednich kwalifikacji, z czego
66% zostało rozpatrzonych
pozytywnie. Zgodnie z przyjętą
procedurą Wielkopolski Kurator
Oświaty wydał 72 zgody
na zatrudnienie nauczycieli
nieposiadających wymaganych
kwalifikacji do zajmowania danego
stanowiska oraz 26 zgód na
zatrudnienie osób niebędących
nauczycielami do realizacji zajęć
edukacyjnych. Na podstawie
szczegółowej analizy wydanych przez
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
zgód na zatrudnienie nauczycieli
nieposiadających wymaganych
kwalifikacji do zajmowania danego
stanowiska oraz osób niebędących
nauczycielami do realizacji zajęć

-

Budżet KO

Kontynuacja działań.
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Departament
Gospodarki
UMWW
w partnerstwie
z Poznańskim
Akademickim
Inkubatorem
Przedsiębiorczośc
i

2.3 Podniesienie umiejętności
i kwalifikacji osób dorosłych zgodnie
z potrzebami pracodawców

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

WUP w Poznaniu Prowadzenie i
udostępnianie Rejestru
Instytucji Szkoleniowych
Departament
Edukacji
i Nauki UMWW
w Poznaniu.
Ośrodki

Podnoszenie jakości kadr
systemu oświaty poprzez
wspomaganie rozwoju
zawodowego nauczycieli
wszystkich typów szkół i

edukacyjnych w roku szkolnym
2013/2014 można stwierdzić, iż
brakowało przede wszystkim
nauczycieli realizujących następujące
zajęcia edukacyjne: języki obce, w
szczególności język angielski, muzyka,
plastyka, zajęcia artystyczne,
wychowanie przedszkolne, przedmioty
zawodowe.
Wielkopolski Kurator Oświaty nie
posiada danych na temat szkół
poszukujących osób niebędących
nauczycielami do realizacji zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia
zawodowego. Nowelizacją z 19 marca
2009 r. ustawy o systemie oświaty z 7
września 1991 r. (Dz.U. z 2004r. Nr
256, poz. 2572, z późn. zm.) dodano
w art. 7 ust. 1d ustalający kompetencję
organu prowadzącego daną szkołę do
zajmowania stanowiska w tej sprawie.
Na potrzeby projektu innowacyjnego
testującego pn.: „PI: Przedsiębiorczość
drogą do nauki kreatywności i pracy
zespołowej” zrealizowane zostały
następujące działania: zorganizowano
konferencję upowszechniającą
opracowany model, wysyłano
podręczniki wdrażania modelu do
instytucji oświatowych na terenie woj.
wielkopolskiego, zrealizowano cykl
zajęć pozalekcyjnych w 20 szkołach na
terenie całej Wielkopolski,
przeprowadzono kampanie
informacyjną dot. wdrożonego modelu,
w tym spotkania w subregionach,
przeprowadzono turniej „Potentaci
Soku” dla szkół podstawowych i
gimnazjów z Wielkopolski
Na koniec 2014 roku w Rejestrze
Instytucji Szkoleniowych aktywny
wpis posiadały 1304 instytucje
szkoleniowe z terenu Wielkopolski.
Nauczyciele konsultanci Ośrodków
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
Kaliszu, Pile, Koninie i Lesznie na rok
szkolny 2013/2014 przygotowali dla
nauczycieli, dyrektorów szkół i

244 121,92

85% UE
15% BP

-

-

-

1. Budżet
Samorządu
Województwa
Wielkopolskiego.

Projekt zakończono 31 marca 2014 r.

Prowadzenie Rejestru Instytucji
Szkoleniowych.
Nowy model wspomagania szkół
przenosi akcent z rozwoju zawodowego
pracowników oświaty na kompleksowy
rozwój szkoły. Podkreśla walor
zespołowej pracy dyrektorów,
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Doskonalenia
placówek oświatowych
Nauczycieli, dla
których organem
prowadzącym jest
SWW

Departament
Edukacji i Nauki
UMWW
w Poznaniu
Wielkopolskie
Samorządowe
Centra
Kształcenia
Zawodowego i
Ustawicznego w
Gnieźnie,
Koninie,
Poznaniu,
Ostrowie
Wielkopolskim,
Rawiczu i
Złotowie.

placówek oświatowych, pracowników
nadzoru
pedagogicznego
i
pracowników samorządowych, rad
pedagogicznych
oraz
doradców
metodycznych
ofertę
edukacyjną
obejmującą różne formy doskonalenia
i doradztwa:
1. konsultacje (indywidualne i
zespołowe);
2. konferencje naukowe,
metodyczne, informacyjnoszkoleniowe;
3. seminaria metodyczne,
problemowe;
4. warsztaty metodyczne;
5. szkolenia e-learningowe;
6. kursy doskonalące;
7. kursy kwalifikacyjne;
8. doradztwo problemowe;
9. doradztwo indywidualne
W roku szkolnym 2013/2014 we
wszystkich ośrodkach doskonalenia
nauczycieli zrealizowano 2013 form
doskonalenia dla 40 833 nauczycieli
Samorząd Województwa odpowiada za
organizację kształcenia w zawodach
medycznych i zabezpieczenia
społecznego.

Organizacja kształcenia w
zawodach medycznych i
zabezpieczenia
społecznego w
Wielkopolskich
Samorządowych Centrach
Kształcenia Zawodowego i W roku szkolnym 2013/2014 w 7
Ustawicznego
szkołach medycznych zorganizowano
(WSCKZiU)
kształcenie dla 1695 słuchaczy w 15
zawodach.

2. Wpłaty od
uczestników

-

Budżet SWW

nauczycieli i innych pracowników
oświaty, stąd pomysł budowania sieci
współpracy i samokształcenia
grupujących nauczycieli z różnych
szkół, organizowanych i prowadzonych
przez placówki doskonalenia
zawodowego nauczycieli.

Dostosowanie oferty edukacyjnej szkół
do aktualnych wymogów stawianych
pracownikom zatrudnionym w służbie
zdrowia oraz opiece społecznej.

Najwięcej osób kształciło się
w zawodzie opiekun medyczny (326).
Najmniej – w zawodzie opiekun osoby
starszej (8 słuchaczy).
W roku szkolnym 2013/2014
utworzono nowy kierunek kształcenia:
technik sterylizacji medycznej
(WSCKZiU nr 1 Poznań), otrzymano
zgodę Ministra Pracy i Polityki
Społecznej na prowadzenie
specjalizacji I stopnia w zawodzie:
pracownik socjalny, a także realizację
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Departament
Edukacji
i Nauki UMWW
w Poznaniu

Projekt "KATO - Kaliska
Akademia Trenerów
Oświaty"

Ośrodek
Doskonalenia
Nauczycieli w
Kaliszu

Kuratorium
Oświaty w
Poznaniu

zadania przeprowadzenia szkolenia:
asystent rodziny oraz szkolenia
specjalizacyjnego z zakresu organizacji
pomocy społecznej, rozwinięto
działalność w zakresie prowadzenia
kursów (WSCKZiU nr 2 Poznań),
WSCKZiU w Ostrowie Wlkp.
poszerzyło ofertę edukacyjną o nowy
kierunek kształcenia – higienistka
stomatologiczna.
W ramach projektu w latach 20132014 przeprowadzono szkolenia z
Coachingu dla grupy 36 nauczycieli w
wymiarze 384 godzin oraz szkolenia z
zakresu Umiejętności Trenerskich dla
grupy 36 nauczycieli w wymiarze 360
godzin.
Grupę docelową stanowili nauczyciele
z obszarów wiejskich, miejskowiejskich, miast do 25 tys.
mieszkańców z byłego województwa
kaliskiego i konińskiego.

Akredytacja dla form
kształcenia ustawicznego

W roku 2014 złożono 7 wniosków o
przyznanie akredytacji kuratora
oświaty dla pozaszkolnych form
kształcenia ustawicznego, z czego
wszystkie rozpatrzono. Spośród 7
wnioskodawców 2 prowadzi
działalność szkoleniową na podstawie
ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej, 4 podmioty to placówki
niepubliczne, 1 podmiot jest placówką
publiczną.
Na stronie internetowej Kuratorium
Oświaty w Poznaniu zamieszczone są
następujące dane: podstawowe
informacje na temat procedury
akredytacyjnej, materiał informacyjny
pn. „Akredytacja w pytaniach i
odpowiedziach”, wykaz
akredytowanych form kształcenia
ustawicznego, wyciąg z regulaminu
prac zespołu akredytacyjnego, linki do
rozporządzeń w sprawie akredytacji i w
sprawie kształcenia ustawicznego oraz

887 612,00
z czego
754 470,00
środki UE
133 142,00
wkład własny
(wynajem sal)

-

PO KL
Priorytet IX –
Rozwój
wykształcenia i
kompetencji w
regionach.
Działanie 9.4
Wysoko
wykwalifikowane
kadry systemu
oświaty.

Budżet KO

Realizacja projektu zakończyła się w
dniu 24.09.2014 roku.

Kontynuacja działań.
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Wielkopolski
Oddział PFRON

do Bazy MEN instytucji
akredytowanych, a ponadto:
„wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
dotyczące prawa zwolnienia od
podatku świadczeń przyznawanych
pracownikom oraz stanowisko
Departamentu Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego MEN w
sprawie możliwości uzyskania
akredytacji przez podmiot prowadzący
oświatową działalność gospodarczą na
terenie kilku województw.
Prowadzone są na bieżąco konsultacje
dla osób zainteresowanych.
Podnoszenie kwalifikacji
W roku 2014 wpłynęło 18 wniosków o
instruktorów praktycznej
zatwierdzenie programu kursu
nauki zawodu
pedagogicznego dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu. Zgodnie z
przyjętą procedurą Wielkopolski
Kurator Oświaty zatwierdził 18
programów kursu pedagogicznego dla
instruktorów praktycznej nauki
zawodu. Jednostki uprawnione do
prowadzenia szkolenia zorganizowały
67 kursów pedagogicznych, po
ukończeniu których 590 osób uzyskało
kwalifikacje niezbędne do pełnienia
funkcji instruktora praktycznej nauki
zawodu.
Z informacji napływających ze szkół i
organów gmin wynika, że zdarzają się
sporadyczne przypadki, gdzie osoby
prowadzące praktyczną naukę zawodu
nie posiadały pełnych kwalifikacji.
Pilotażowy program
Dofinansowanie lub refundacja
„AKTYWNY
kosztów uzyskania wykształcenia na
SAMORZĄD” - Moduł II poziomie wyższym: opłata za naukę
– pomoc
(czesne), dodatek na pokrycie kosztów
w uzyskaniu
kształcenia, dodatek na uiszczenie
wykształcenia na poziomie opłaty za przeprowadzenie przewodu
wyższym
doktorskiego - w przypadku osób, które
mają wszczęty przewód doktorski, a
nie są uczestnikami studiów
doktoranckich.
W ramach programu 1443 osoby ze
znacznym lub umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności
otrzymały dofinansowanie lub

Budżet KO

5 742 994,05

Środki PFRON

Kontynuacja działań.

Program będzie kontynuowany w 2015
roku.
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refundację kosztów uzyskania
wykształcenia na poziomie wyższym.

Wejście osób
niepełnosprawnych
(beneficjentów
ostatecznych) na
rynek pracy

2.4 Dopasowanie systemów kształcenia WUP w Poznaniu Opracowanie analiz
dotyczących absolwentów
do potrzeb rynku pracy
w Wielkopolsce

Współdziałanie
z Wojewódzką Radą
Zatrudnienia
w Poznaniu
Poszerzenie wiedzy na
temat sytuacji na
wielkopolskim rynku
pracy

Dofinansowanie zadań dotyczących
organizowania i prowadzenia
zintegrowanych działań na rzecz
włączania osób niepełnosprawnych w
rynek pracy, w szczególności przez:
a) doradztwo zawodowe,
b) przygotowanie i wdrożenie
indywidualnego planu drogi życiowej i
zawodowej,
c) prowadzenie specjalistycznego
poradnictwa zawodowego i
pośrednictwa pracy, mających na celu
przygotowanie do aktywnego
poszukiwania pracy i utrzymania w
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Wsparciem objęto 214 osób
niepełnosprawnych.
Przygotowano raport Ocena sytuacji
absolwentów szkół województwa
wielkopolskiego rocznik 2012/2013 na
rynku pracy, w którym ukazano
sytuację absolwentów wielkopolskich
szkół ponadgimnazjalnych w
odniesieniu do prognozowanego
zapotrzebowania pracodawców na
określone grupy zawodowe, kierunki
kształcenia, których ukończenie
zwiększa szanse na znalezienie
zatrudnienia oraz po ukończeniu
których absolwenci rejestrują się w
PUP jako osoby bezrobotne.
Raport dostępny jest na stronie
internetowej Urzędu:
www.wup.poznan.pl/„Działania Rynku
Pracy”/„Opracowania i analizy”

707 471,10

Środki PFRON

Kontynuacja w przypadku przyjęcia do
realizacji zgłoszonych projektów oraz
pozyskania środków na ich realizację i
ujęcia w planie finansowym PFRON

-

-

Przeanalizowanie danych dotyczących
absolwentów kolejnego rocznika
2013/2014 oraz przygotowanie raportu
skierowanego do organów
prowadzących placówki oświatowe,
samorządów powiatowych, KO w
Poznaniu, Departament Edukacji i
Nauki UMWW, instytucji i osób
zainteresowanych problematyką
kształcenia ponadgimnazjalnego
w Wielkopolsce

Patrz Priorytet 1, zadanie 1.1
Raport Monitoring zawodów
deficytowych i nadwyżkowych za 2013
rok i I półrocze 2014 roku.

-

-

Kontynuacja monitoringu
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Działanie 9.2 PO KL
Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa
zawodowego
Projekt „Czas
zawodowców –
wielkopolskie kształcenie
zawodowe” projekt
systemowy realizowany
przez Departament
Edukacji i Nauki
Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Wielkopolskiego
w partnerstwie z
Politechniką Poznańską

Departament
Edukacji i Nauki
UMWW

9

1. Projekt „Czas
zawodowców –
wielkopolskie kształcenie
zawodowe”

- Liczba szkół i placówek kształcenia
zawodowego, które wdrożyły
programy rozwojowe - 61,
- Liczba szkół i placówek kształcenia
zawodowego, które współpracowały
z przedsiębiorstwami, w zakresie
wdrażania programów rozwojowych 35,
- Liczba uczniów w szkołach
prowadzących kształcenie zawodowe,
którzy ukończyli udział w praktykach
lub stażach - 4 895
- Liczba badań/analiz w zakresie
diagnozowania potrzeb edukacyjnych
w obszarze szkolnictwa zawodowego,
które zostały zrealizowane w ramach
projektu - 2
- Liczba uczniów, którzy skorzystali
z doradztwa edukacyjno-zawodowego
w ramach projektu – 5 292
- Liczba szkół i placówek, które zostały
wyposażone w nowoczesne materiały
dydaktyczne w ramach projektu - 35
Celem projektu jest wdrożenie w
latach 2012 – 2015, w 50 szkołach
Wielkopolski, programów
rozwojowych szkół w zakresie
dostosowywania kształcenia
zawodowego w regionie do potrzeb
rynku pracy.
Rezultaty i produkty projektu:
1. przeszkolono 115 nauczycieli w
podziale na przedmioty
kształcenia,
2. przeprowadzono szkolenia z
zakresu obsługi kasy fiskalnej (93
uczniów) i Europejskiego
Certyfikatu Umiejętności
Komputerowych (ECDL (130
uczniów),
3. wykonano i odebrano
Wielkopolski System Doradztwa
Edukacyjno – Zawodowego
WSDEZ,
Do 31.08.2014r. zarejestrowanych
jest w WSDEZ 13.337 uczniów i

28 243 996,95 9

45 000 000,00

EFS/BP/
JST

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

Planuje się monitoring, kontrolę i
rozliczanie projektu.

Czas realizacji projektu przewidziano
do 30 września 2015 r.
Wdrożenie nowych form nauczania ma
zapewnić wyższą skuteczność
kształcenia i jednocześnie spowodować
zmniejszenie dysproporcji
edukacyjnych wielkopolskich szkół
względem szkół w innych regionach
europejskich.

Kwota wydatków poniesionych i rozliczonych narastająco do końca 2014 r. (wg KSI 07-13).
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Projekt eSzkoła – Moja
Wielkopolska

Projekt eSzkoła
Wielkopolska - Cyfrowa
Dziecięca Encyklopedia
Wielkopolan

673 pracodawców.
4. zrealizowano praktyki zawodowe
w laboratoriach dla 1985
uczestników (w tym: zapewniono
przejazdy, catering, noclegi,
materiały i przybory dla
uczestników),
5. 1159 uczniów odbyło praktyki
zawodowe u pracodawców.
Celem projektu była rozbudowa i
realizacja w latach 2011-2014 w 105
szkołach Wielkopolski (70 gimnazjów i
35 liceów ogólnokształcących)
programów rozwojowych szkół w
zakresie stosowania w nauczaniu TIK –
w szczególności platform
edukacyjnych oraz wdrożenia do
szkolnej praktyki nauczania metod
projektowych i problemowych
(szczególnie w nauczaniu przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych).
Rezultaty i produkty:
1. realizacja w 105 szkołach 18 900
godzin zajęć pozalekcyjnych, w
których uczestniczyło łącznie
3562 uczniów,
2. w ramach III edycji projektu
powstało 315 projektów
uczniowskich,
3. przygotowano 46 relacji
cyfrowych z realizacji projektów
uczniowskich,
4. przeszkolono i przygotowano
do wdrożenia metod aktywnych
wspomaganych internetową
platformą edukacyjną 129
nauczycieli,
5. przeprowadzono 10 wykładów
online dla wielkopolskich
uczniów,
6. zorganizowano seminarium dla
przedstawicieli JST, w którym
udział wzięło 125 uczestników.
Celem projektu jest rozwój
kompetencji kluczowych uczniów
poprzez wdrożenie w latach 2013 –
2015 w 226 wielkopolskich szkołach

28 528 260,00

POKL priorytet
IX: Rozwój
wykształcenia i
kompetencji w
regionach,
działanie 9.1.:
Wyrównywanie
szans
edukacyjnych i
zapewnienie
wysokiej jakości
usług
edukacyjnych
świadczonych w
systemie oświaty

Realizacja projektu zakończyła się w
dniu 31.10.2014 roku

23 724 628,00

POKL priorytet
IX: Rozwój
wykształcenia i
kompetencji w

Ostatecznym efektem pracy uczniów
będzie opracowanie w sposób
multimedialny zgromadzonych
materiałów i ich opublikowanie w
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podstawowych Programów
Rozwojowych dotyczących stosowania
w nauczaniu metod projektowych i
TIK.

1.

2.

3.
4.

Wielkopolski
Urząd
Wojewódzki

Podnoszenie kwalifikacji
pracowników publicznych
służb zatrudnienia

Kuratorium
Oświaty
w Poznaniu

Wyrażanie opinii zgodnie
z art. 7 ust. 3 ustawy o
systemie oświaty
dotyczącej uzyskania
uprawnień szkoły
publicznej przez szkoły
niepubliczne prowadzące
kształcenie zawodowe

Rezultaty i produkty:
1. w 226 szkołach przeprowadzono
i ukończono prace instalacyjne
związane z funkcjonowaniem
sieci internetowej,
2. wyłoniono 20 recenzentów
biogramów Encyklopedii
(biogramy znanych Wielkopolan),
które przygotowują uczniowie
szkół podstawowych,
3. udział w projekcie bierze 5033
uczniów i 449 nauczycieli,
4. uruchomiono grę edukacyjną oraz
system do zarządzania projektami
uczniowskimi.
Przeprowadzono szkolenia z zakresu
nowelizacji ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
dedykowane pracownikom publicznych
służb zatrudnienia.
Łącznie w szkoleniach uczestniczyło
78 osób.
W roku 2014 Wielkopolski Kurator
Oświaty rozpatrzył 81 wniosków
złożonych przez szkoły w sprawie
wyrażenia opinii dotyczącej uzyskania
uprawnień szkoły publicznej przez
szkoły niepubliczne kształcące w
danym zawodzie. Wielkopolski
Kurator Oświaty wydał 81
postanowień, dla kształcenia w 58
zawodach. Najczęściej wybieranymi
zawodami były:
- Opiekun medyczny,
- Technik bezpieczeństwa i higieny
pracy,
- Technik usług kosmetycznych,
- Technik administracji,
- Asystent osoby niepełnosprawnej,
- Technik rachunkowości,
-Opiekun w domu opieki społecznej,
- Opiekun osoby starszej,
-Technik masażysta,

regionach,
działanie 9.1.:
Wyrównywanie
szans
edukacyjnych
i zapewnienie
wysokiej jakości
usług
edukacyjnych
świadczonych w
systemie oświaty.

7 351,50

FP

-

Budżet KO

Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii
Wielkopolan

Kontynuacja działań mających na celu
ustawiczne podnoszenie kwalifikacji
publicznych służb zatrudnienia.

Kontynuacja działań
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- Opiekunka środowiskowa,
- Technik ochrony fizycznej osób i
mienia,
- Technik turystyki wiejskiej,
- Technik informatyk,
- Terapeuta zajęciowy,
- Technik sterylizacji medycznej,
- Opiekunka dziecięca,
- Higienistka stomatologiczna,
- Technik archiwista.
Priorytet 3. Integracja społeczna i walka z ubóstwem
3.1 Ograniczenie zjawiska ubóstwa i
wykluczenia społecznego

WUP w Poznaniu Poddziałanie 7.1.2
PO KL Rozwój
i upowszechnianie
aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy
rodzinie

Wielkopolski
Urząd
Wojewódzki

3.2 Wspieranie powstawania
przedsiębiorstw społecznych
i dobrych praktyk w tym obszarze

10
11

ROPS w
Poznaniu

Nadawanie statusu
centrum integracji
społecznej

Projekt systemowy
„Koordynacja i
współpraca na rzecz
integracji społecznej
Wielkopolski”

- Liczba klientów instytucji pomocy
społecznej, którzy zakończyli udział w
projektach dotyczących aktywnej
integracji (narastająco do końca
2014 r.)- 28 88110
- Liczba klientów instytucji pomocy
społecznej objętych kontraktami
socjalnymi w ramach realizowanych
projektów (narastająco do końca 2014
r.) - 32 6559
W 2014 roku łącznie nadano status
centrum integracji społecznej 7
podmiotom, w tej liczbie 4 podmiotom
odnowiono/przedłużono status a 3
nadano status po raz pierwszy.
Kampania informacyjno – promocyjna:
Ekonomia społeczna – liczą się
ludzie. Działania: seanse filmowe,
artykuły sponsorowane, spot tv,
kampania billboardowa, seminarium,
konferencja- wystawa, festiwal
ekonomii społecznej, platforma
sprzedażowo – promocyjna Market
Społeczny.

94 912 558,25 11

EFS/BP/ JST/
PFRON

Planuje się monitoring, kontrolę i
rozliczanie projektów.

---

Środki własne

Kontynuacja działań.

608 334,00

Projekt
współfinansowany
ze środków
europejskich EFS

Badanie: Ewaluacja funkcjonowania
systemu wsparcia ekonomii społecznej,
w tym szczególnie efektywności i
skuteczności działania Instytucji
Wsparcia Ekonomii Społecznej
(OWES, ROPS, WUP, PES, JST).
Badanie: Bezdomność – ukryty
problem. Analiza zjawiska i systemowe

605 524,00

Projekt
współfinansowany Wypracowanie mechanizmów
ze środków
usprawnienia procesu udzielania
europejskich EFS wsparcia Podmiotom Ekonomii
Społecznej.

Promocja ekonomii społecznej, w tym
konkretnych przykładów
przedsiębiorstw społecznych oraz usług
podmiotów ekonomii społecznej wśród
różnych grup odbiorców i
konsumentów.

Wskaźnik dotyczy całego Działania 7.1 PO KL.
Kwota wydatków poniesionych i rozliczonych narastająco do końca 2014 r. (wg KSI 07-13).
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sposoby radzenia sobie z nim.

ROPS w
Poznaniu/
Lider projektu Stowarzyszenie
na Rzecz
Spółdzielni
Socjalnych
Wielkopolski
Oddział PFRON

3.3 Działania na rzecz dostępności
usług społecznych dla osób
zagrożonych marginalizacją

Projekt WTZ
„Innowacyjny model
aktywizacji zawodowej
uczestników Warsztatów
Terapii Zajęciowej”

Wdrażanie Regionalnego Planu
Rozwoju ES. Działania: Targi
Przedsiębiorczości Społecznej,
utrzymanie regionalnego portalu
dotyczącego ES,
warsztaty/szkolenia/konferencje z
zakresu rozwoju ES, artykuły na
regionalny portal ES, spotkania
Komitetu ds. ES, Forum wymiany
doświadczeń.
Postanie modelu aktywizacji
zawodowej uczestników WTZ poprzez
tworzenie spółdzielni socjalnych osób
prawnych

Program Wyrównywania
Środki przeznaczone na wyposażenie 5
Różnic Między Regionami stanowisk pracy w nowotworzonej
II – Obszar C
spółdzielni socjalnej terenie Powiatu
Złotowskiego.
WUP w Poznaniu Współpraca SWW
Przeprowadzono kontrole u trzech
z organizacjami
organizacji pozarządowych, które w
pozarządowymi
2011 roku otrzymały dotacje
finansowane z budżetu SWW na
realizację zadań publicznych w
dziedzinie promocji zatrudnienia
i aktywizacji zawodowej w zakresie
poradnictwa zawodowego i informacji
zawodowej oraz pomocy w aktywnym
poszukiwaniu pracy. W ramach
kontroli zweryfikowano prawidłowość
realizacji zadań publicznych.
Udział pracowników WUP
w „Drzwiach Otwartych” dla
wielkopolskich organizacji
pozarządowych w dniu 3 grudnia
2014 r.
Departament
Działanie 5.4 WRPO
Dostosowanie infrastruktury społecznej
Wdrażania
Wzmocnienie pozostałej
do potrzeb oraz warunków
Programu
infrastruktury społecznej
występujących w województwie
Regionalnego
wielkopolskim.
UMWW
W ramach Działania 5.4 do dnia
31.12.2014 podpisano 14 umów z
Beneficjentami.

812 147,00

Projekt
współfinansowany Doprowadzenie do wzrostu udziału PES
ze środków
w rynku dóbr i usług. Podniesienie
europejskich EFS skuteczności i efektywności działań
integracyjnych i zatrudnieniowych
PES. Wzrost efektywności
funkcjonowania systemu wsparcia ES.

621 701, 21

Projekt
współfinansowany
ze środków
europejskich EFS

52 245,63

PFRON

-

-

-

-

20 037 610,60

EFRR

Produkt finalny - model aktywizacji
zawodowej uczestników WTZ poprzez
tworzenie spółdzielni socjalnych osób
prawnych

Program zakończony w 2014 r.

-

-

Wypłacanie środków z tej kwoty
zgodnie z ich przeznaczeniem, będzie
kontynuowane w 2015 roku.
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Poprawa dostępności i podwyższenie
3 500 000,00
EFS
Wzrost kwalifikacji kadr pomocy i
jakości usług społecznych na rzecz
(projekt dwuletni
/PO KL
integracji społecznej działających na
osób zagrożonych wykluczeniem
2014-30.06.2015
rzecz osób zagrożonych marginalizacją .
społecznym poprzez szkolenia ,
r.
doradztwo oraz studia podyplomowe
Podwyższenie jakości i poszerzenie
oraz kursy zawodowe dla pracowników
oferty usług socjalnych przez instytucje
instytucji pomocy i integracji
pomocy i integracji społecznej.
społecznej.
Przeprowadzenie szkoleń w zakresie
Podwyższenie interdyscyplinarnej
następujących modułów:
współpracy pomiędzy podmiotami
- metody pracy socjalnej,
polityki społeczne.
- prawo i administracja,
- zarządzanie zasobami ludzkimi,
- specjalistyczne metody wsparcia osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
Doradztwo dla kadr instytucji pomocy i
integracji społecznej dotyczące
realizacji działań wobec osób
zagrożonych wykluczeniem
społecznym w zakresie aktywnej
integracji.
Organizowanie specjalizacji w
zawodzie pracownik socjalny oraz
studiów, kursów zawodowych
dotyczących realizacji polityki
społecznej organizacji pomocy
społecznej, wdrażania zadań na rzecz
aktywnej integracji
Projekt systemowy
Konferencja „EFS źródłem
8 000,00
EFS
Nawiązanie współpracy w zakresie
„Koordynacja i
finansowania działań w ramach
/PO KL
budowania mechanizmów współpracy i
współpraca na rzecz
współpracy OPS i PUP” skierowana
instytucji rynku pracy i pomocy
integracji społecznej
była do przedstawicieli publicznych
społecznej.
Wielkopolski”
służb zatrudnienia oraz jednostek
pomocy społecznej w terenu
Wielkopolski. W konferencji wzięło
udział ok. 100 osób.
* Kwota 252 847 100,00zł (Priorytet 1, zadanie 1.1) zawiera kwotę wydaną w 2014 r. na Poddziałanie 6.1.3 PO KL Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności
zawodowej osób bezrobotnych.
ROPS
w Poznaniu

Projekt systemowy
„Podnoszenie kwalifikacji
kadr pomocy i integracji
społecznej w
Wielkopolsce”
realizowany w ramach PO
KL
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