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Wykaz skrótów
ABK – Akademickie Biura Karier
BP – budŜet państwa
BWSI – „Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji”
CKP – centrum kształcenia praktycznego
CKU – centrum kształcenia ustawicznego
DEiN – Departament Edukacji i Nauki
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EURES – Europejskie SłuŜby Zatrudnienia
FP – Fundusz Pracy
GCI – Gminne Centra Informacji
JST – jednostki samorządu terytorialnego
KO – Kuratorium Oświaty
MBP – MłodzieŜowe Biura Pracy
MCIZ – Mobilne Centra Informacji Zawodowej
MCK – MłodzieŜowe Centra Kariery
MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej
MPiPS – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ODN – Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli
OHP – Ochotnicze Hufce Pracy
OPS – Ośrodek Pomocy Społecznej
PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
PPP – punkty pośrednictwa pracy
PRZ – powiatowe rady zatrudnienia
PSPL – Powiatowi Specjaliści Partnerstwa Lokalnego
PUP – powiatowe urzędy pracy
ROPS – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
RSI – Regionalne Strategie Innowacji
RSPL – Regionalni Specjaliści Partnerstwa Lokalnego
SWW – Samorząd Województwa Wielkopolskiego
UE – Unia Europejska
UMWW – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
WKO – Wielkopolski Kurator Oświaty
WRPO – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
WRZ – Wojewódzka Rada Zatrudnienia
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WUP – Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
WUW – Wielkopolski Urząd Wojewódzki
ZAZ – Zakład Aktywności Zawodowej
ZPCh – Zakład Pracy Chronionej
ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
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WaŜniejsze strony internetowe do wykorzystania celem rozszerzenia informacji
o działaniach zawartych w Sprawozdaniu.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

www.funduszestrukturalne.gov.pl

(EFRR)
Europejski Fundusz Społeczny

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

(EFS)
Europejskie SłuŜby Zatrudnienia

www.eures.praca.gov.pl

(EURES)
Kuratorium Oświaty w Poznaniu

www.ko.poznan.pl

(KO)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

www.mpips.gov.pl

(MPiPS)
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

www.mrr.gov.pl

(MRR)
Ochotnicze Hufce Pracy

www.ohp.pl

(OHP)
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

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

(PO KL)
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

www.pfron.org.pl

Niepełnosprawnych (PFRON)
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w

www.rops-wielkopolska.poznan.pl

Poznaniu (ROPS)
Urząd Marszałkowski Województwa

www.wielkopolska.mw.gov.pl

Wielkopolskiego (UMWW)
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

www.wrpo.wielkopolskie.pl

(WRPO)
Wielkopolski Urząd Wojewódzki

www.poznan.uw.gov.pl

(WUW)
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

www.wup.poznan.pl

(WUP)
Zintegrowany Program Operacyjny

www.zporr.gov.pl

Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
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I. Wprowadzenie

Zgodnie z Uchwałą nr 1022/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r. Zarząd Województwa
Wielkopolskiego powołał Regionalny Zespół ds. Opracowania Planu Działań na Rzecz
Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2008 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, który jednocześnie był odpowiedzialny za
przygotowanie Sprawozdania z realizacji Planu.

W 2008 roku, spośród członków Regionalnego Zespołu ds. Opracowania Planu
Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2008 rok 9 instytucji
zgłosiło działania do realizacji, a 4 instytucje pełniły funkcje opiniotwórcze, w tym:
I. Działania do realizacji zgłosiły instytucje:
1) Departament

Edukacji

i

Nauki

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Wielkopolskiego,
2) Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
3) Departament

WdraŜania

Programu

Regionalnego

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa Wielkopolskiego,
4) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,
5) Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
6) Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP,
7) Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
8) Wielkopolski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
9) Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.
II. Funkcje opiniotwórcze i konsultacyjne pełniły instytucje:
1) Departament

Polityki

Regionalnej

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Wielkopolskiego,
2) Departament Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego,
3) Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego,
4) Konwent Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Wielkopolskiego.
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W celu opracowania Sprawozdania, WUP w Poznaniu przygotował i przekazał
partnerom realizującym zadania formularz sprawozdawczy, który stanowi Załącznik nr 1
do niniejszego dokumentu.
Zaplanowane działania w ramach poszczególnych priorytetów Planu Działań na
Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2008 rok zostały zrealizowane, za
wyjątkiem projektów zgłoszonych przez:
1. Wielkopolską Wojewódzką Komendę OHP z powodu planowanych na szczeblu
rządowym zmian organizacyjnych:
a) Priorytet 1, zadanie 1.2. „Poradnictwo zawodowe świadczone przez MCIZ i MCK”
- decyzją instytucji zarządzającej (MPiPS) i pośredniczącej (Centrum Rozwoju
Zasobów Ludzkich) realizacja programu dotycząca uruchomienia w ramach PO KL
dwóch nowych MCK i punktów pośrednictwa pracy została przesunięta na 2009 rok.
b) Priorytet 1, zadanie 1.5. „Ekspertyzy, badania i analizy diagnozujące potrzeby
młodzieŜy w zakresie aktywizacji zawodowej” - decyzją instytucji zarządzającej
(MPiPS) i pośredniczącej (Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich) realizacja programu
w ramach PO KL została przesunięta na 2009 rok.
2. Departament WdraŜania Programu Regionalnego UMWW:
a) Priorytet 2, zadania 2.1., 2.3., 2.4. Działanie 5.4 WRPO Wzmocnienie pozostałej
infrastruktury społecznej – zgodnie z harmonogramem, planowana data ogłoszenia
naboru to I kwartał 2009 roku.
b) Priorytet 3, zadanie 3.2., 3.3. Działanie 1.2 WRPO Rozwój MSP – zgodnie
z harmonogramem, planowana data ogłoszenia naboru to I kwartał 2009 roku.
3. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu:
a) Priorytet 3, zadanie 3.2. Poddziałanie 8.1.2 PO KL Wsparcie procesów
adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - w 2008 roku nie zawarto Ŝadnej
umowy o dofinansowanie, gdyŜ w ramach Poddziałania 8.1.2 nie były realizowane
projekty dotyczące doradztwa dla małych, średnich i restrukturyzowanych
przedsiębiorstw.
b) Priorytet 4, zadanie 4.1. Poddziałanie 9.1.3 PO KL Pomoc stypendialna dla
uczniów szczególnie uzdolnionych – nie zawarto umowy z IZ, a pierwsze posiedzenie
komisji, która wyłoni liczbę stypendystów objętych wsparciem, odbędzie się w
styczniu 2009 roku.
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4. Wielkopolski Oddział PFRON:
a) priorytet 4, zadanie 4.2. „PITAGORAS 2007 – program pomocy osobom
z uszkodzeniem słuchu” - brak wniosków złoŜonych przez uprawnione podmioty
tj. wyŜsze uczelnie, planowane jest kontynuowanie projektu w 2009 roku.

Ponadto, realizacja większości projektów zgłoszonych przez instytucje biorące udział
w Planie w roku 2008 będzie kontynuowana w roku 2009, co zaznaczone zostało
w Załączniku nr 1, kolumna 7 „Zalecenia na następny rok”.

Sprawozdanie pokazuje, jak poszczególne instytucje zrealizowały zaplanowane przez
siebie zadania w roku 2008 i w jaki sposób wpłynęły one na funkcjonowanie wielkopolskiego
rynku pracy.
Działania te przyczyniły się między innymi do:
1. ObniŜenia stopy bezrobocia o 1,4 punktu procentowego z 7,8% w grudniu 2007 roku do
6,4% w grudniu 2008 roku, co uplasowało Wielkopolskę na pierwszym miejscu w kraju pod
względem najniŜszej stopy bezrobocia.
2. Aktywizacji osób bezrobotnych - od stycznia do grudnia 2008 roku aktywnymi
formami przeciwdziałania bezrobociu objęto łącznie 46 987 osób, w tym:
- w ramach szkoleń podniesiono kwalifikacje zawodowe 12 917 osób,
- 13 215 młodych osób skorzystało z moŜliwości zdobycia pierwszego doświadczenia
zawodowego poprzez odbycie staŜu u pracodawców,
- 4 879 osób znalazło zatrudnienie w ramach przygotowania zawodowego,
- dzięki dotacjom uruchomione zostały 5 152 nowe działalności gospodarcze, a poprzez
dofinansowanie pracodawców powstały 3 272 nowe miejsca pracy,
- 1 939 osób podjęło zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych,
- umoŜliwiono 2 889 osobom podjęcie pracy w ramach robót publicznych oraz 2 507
osobom w ramach prac społecznie uŜytecznych,
- w innych aktywnych formach uczestniczyło 217 osób.
3. Podniesienia kwalifikacji zawodowych do wymogów rynku pracy poprzez ukończenie
szkolenia/kursu przez osoby pracujące poprzez :
- przeszkolenie 159 pracowników powiatowych urzędów pracy,
- podniesienie kwalifikacji kadr instytucji pomocy i integracji społecznej - 1 474 osoby,
- szkolenia dla kadry ZAZ – 116 pracowników, w tym kadra kierownicza,
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- zdobycie dodatkowych lub uzupełnienie niepełnych kwalifikacji oraz przeszkolenie
w celu podniesienia jakości kształcenia – 7 813 nauczycieli,
- uzyskanie kwalifikacji do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu - 450
osób.
4. Objęcia poradnictwem zawodowym ponad 38,4 tys. osób.
5. Uzyskania moŜliwości zdobycia lub podwyŜszenia kwalifikacji zawodowych oraz
uzyskania doświadczenia podczas staŜy i praktyk przez 255 osób w wieku 15-25 lat
zagroŜonych wykluczeniem społecznym.
6. Objęcia działaniami na rzecz kształtowania postaw aktywnych 3 385 osób młodych
ze środowisk zagroŜonych marginalizacją, 55 osób uczestniczyło w szkoleniach w ramach
obozów szkoleniowych.
7. Uzyskania stypendiów o charakterze pomocy socjalnej przez 189 uczniów oraz
160 słuchaczy i studentów.
8. Zwiększenia konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie
rozwoju 22 mikroprzedsiębiorstw działających na wielkopolskim rynku pracy.
9. Wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez:
- udzielenie 4 jednorazowych poŜyczek na spłatę zobowiązań zakładom pracy chronionej,
co skutkowało zapewnieniem płynności finansowej, a tym samym utrzymaniem
zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania 8 zakładów aktywności zawodowej, co
skutkowało utworzeniem w nich nowych miejsc pracy oraz zapewniło ich dalsze
funkcjonowanie,
- zakupienie 394 osobom niewidomym specjalistycznego sprzętu komputerowego,
z czego dodatkowo przeszkolono 148 osób w zakresie jego obsługi,
- dofinansowanie 876 osobom niepełnosprawnym zakupu samochodu, z czego dodatkowo
62 osobom dofinansowano koszty uzyskania prawa jazdy,
- objęcie 137 niepełnosprawnych absolwentów aktywizacją w formie staŜu, z czego 28
osób uzyskało zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy po odbyciu staŜu,
- objęcie kształceniem ustawicznym 1 164 osób niepełnosprawnych,
- udzielenie 3 826 osobom niepełnosprawnym informacji lub porad przez Ośrodki
Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.
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II. Tendencje zmian w obszarze wielkopolskiego bezrobocia
1. Liczba bezrobotnych
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w końcu
grudnia 2008 r. wynosiła 91 441 i była niŜsza o 21 386 osób (tj. 18,9%) niŜ w grudniu 2007 r.
W końcu roku 2008 populacja bezrobotnych kobiet wyniosła 56 564 i zmniejszyła się
o 17 628 osób (tj. 23,8%) w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku. Udział kobiet
w całej populacji bezrobotnych wyniósł 61,9% i zmalał o 3,9 punktu procentowego
w porównaniu z grudniem 2007 r.
2. Kategorie bezrobotnych – tendencje zmian w okresie 1 roku według stanu na
koniec grudzień 2008 w stosunku do grudnia 2007:
1. Osoby długotrwale bezrobotne 39 944 osoby (tj. 43,7%), spadek o 40,8%.
2. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych 23 794 osoby (tj. 26%), spadek o 28,8%.
3. Bezrobotni powyŜej 50 roku Ŝycia 17 656 osób (tj. 19,3%), spadek o 22,4%.
4. Bezrobotni do 25 roku Ŝycia 21 882 osoby (tj. 23,9% ogółu bezrobotnych),
spadek o 7,8% .
5. Bezrobotni

niepełnosprawni

5 574

osoby

(tj.

6,1%

ogółu

bezrobotnych),

wzrost o 9,3%.
3. Wykształcenie bezrobotnych
Analizując strukturę bezrobocia pod względem wykształcenia, moŜna zauwaŜyć, Ŝe
wśród bezrobotnych dominują osoby o niskim wykształceniu. W końcu grudnia 2008 r.
największa grupa bezrobotnych posiadała wykształcenie zasadnicze zawodowe, tj. 27 829
osoby (30,4% ogółu bezrobotnych) oraz gimnazjalne i poniŜej, tj. 25 258 osób
(27,6% ogółu bezrobotnych). Udział procentowy zmalał w porównaniu z 2007 r. odpowiednio
o 0,4 i 3 punkty procentowe. Wykształceniem wyŜszym legitymowało się 7 998 osób, tj. 8,7%
ogółu bezrobotnych (udział procentowy wzrósł w porównaniu z 2007 r. o 1,9 punktu).
4. Wiek bezrobotnych
W końcu grudnia 2008 r. struktura bezrobocia pod względem wieku ukształtowała się
następująco:
– w wieku 18 – 24 lata – 21 882 osoby, tj. 23,9% ogółu bezrobotnych (w porównaniu
z 2007 r. udział procentowy zwiększył się o 2,9 punktu),
– w wieku 25 – 34 lata – 26 540 osób, tj. 29,0% (w porównaniu z 2007 r. udział
procentowy zwiększył się o 0,5 punktu),
– w wieku 35 – 44 lata – 16 376 osób, tj. 17,9% (w porównaniu z 2007 r. udział
procentowy zmniejszył się o 0,9 punktu),
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– w wieku 45 – 54 lata – 19 795 osób, tj. 21,6% (w porównaniu z 2007 r. udział
procentowy zmniejszył się o 2,5 punktu),
– w wieku powyŜej 55 lat – 6 848 osób, tj. 7,5% (w porównaniu z 2007 r. udział
procentowy zmniejszył się o 0,1 punktu).
5. Zwolnienia grupowe
W 2008 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wpłynęły informacje
o zamiarze zwolnień grupowych pracowników z 76 zakładów pracy w tym z sektora
publicznego z 7 oraz z sektora prywatnego z 69. Łącznie pracodawcy planowali zwolnić
w ramach zwolnień grupowych 5 915 osób, w tym z sektora publicznego 78 osób,
a z prywatnego 5 837 osób. W roku 2007 29 zakładów pracy zgłosiło zamiar dokonania
zwolnień grupowych, z czego 5 z sektora publicznego i 24 z sektora prywatnego. Łącznie
pracodawcy planowali zwolnić w ramach zwolnień grupowych 1 476 osób, w tym z sektora
publicznego 75 osób, a z prywatnego 1 401 osób.
6. Oferty pracy
Od stycznia do grudnia 2008 r. do urzędów pracy wpłynęły łącznie 85 863 oferty
pracy, z czego 34,3% ofert dotyczyło zatrudnienia subsydiowanego. W stosunku do
analogicznego okresu poprzedniego roku nastąpił spadek ofert pracy zgłoszonych do urzędów
o 23% (2007 rok 111 674 ofert pracy).
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2

Instytucja
3

Nazwa działania/programu
4

Rezultaty podjętych działań

Uzyskane efekty

Szczegółowy opis podjętych działań

5

kwota w złotych
6

źródło

Wydatkowane środki

1.1. Wspieranie aktywności
zawodowej
mieszkańców regionu

WUP w
Poznaniu

Wojewódzkie programy aktywizacji
zawodowej

Kryteria podziału środków Funduszu
Pracy na finansowanie programów na
rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej oraz finansowanie innych
fakultatywnych zadań.
Dodatkowe środki FP z rezerwy
ministra na aktywizację bezrobotnych

Priorytet 1. Wzrost zatrudnienia i aktywności zawodowej mieszkańców

7

Zalecenia na następny rok

Decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej Samorząd
Województwa Wielkopolskiego otrzymał w 2008 r. na *226 928 500,00
realizację programów na rzecz promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i
aktywizacji zawodowej kwotę 175 557,4 tys. zł, z tego
50% tj. 87 788,7 tys. zł podzielono wg kryteriów
przyjętych uchwałą XXI/263/08 Sejmiku
Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2008
roku na 31 samorządów powiatowych. 50% będące w
dyspozycji samorządu tj. 87 788,7 tys. zł przeznaczono
dla 31 powiatów na realizację: Poddziałania 6.1.3
PO KL – 74 776,9 tys. zł oraz dla 30 powiatów na
program wojewódzki „Nie jesteś sam” 12 958,0 tys. zł,
program lokalny 49,9 tys. zł. Dodatkowo z „rezerwy”
MPiPS samorządy powiatowe pozyskały na programy
lokalne środki FP w wysokości 51 993,0 tys. zł
W ramach wszystkich pozyskanych środków FP
powiatowe urzędy pracy zaktywizowały łącznie 46 987
bezrobotnych
Z inicjatywy Samorządu Województwa
*9 389 100,00
Wielkopolskiego realizowano przygotowany przez
w tym:
Urząd wojewódzki program aktywizacji zawodowej
„Aktywna
„Nie jesteś sam”, w tym podprojekty: „Aktywna
kobieta”
kobieta”, „Rowy” i „Lepsza droga”. W programie
2 599 100,00
udział wzięło łącznie 1 572 bezrobotnych, w tym:
„Aktywna kobieta” 662 osoby, „Rowy” 782 osoby,
„Rowy”
„Lepsza droga” 128 osób
5 905 300,00
W trakcie realizacji programu:
- skreślono z ewidencji pup z uwagi na odmówienie w
„Lepsza droga”
nim uczestnictwa 676 osób, w tym: „Aktywna kobieta”
884 700,00
187 osób, „Rowy” 398 osób i „Lepsza droga” 91 osób
- zwolnienia lekarskie przedstawiły 523 osoby, w tym
„Aktywna kobieta” 93 osoby, „Rowy” 367 osób,
„Lepsza droga” 63 osoby
Na realizację programu „Nie jesteś sam” SWW
przeznaczył ze swojej rezerwy FP 12 958,0 tys. zł, z
czego samorządy powiatowe nie wykorzystały 3 568,9
FP

FP
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Kontynuowanie realizacji
programu wojewódzkiego
„Nie jesteś sam” dla
długotrwale bezrobotnych i
45+

Dokonanie podziału
środków FP na rok 2009 na
podstawie kryteriów
przyjętych przez Sejmik,
pozyskanie dodatkowych
środków FP wg potrzeb
samorządów powiatowych
oraz prowadzenie
monitoringu wydatkowania
środków FP przez
samorządy powiatowe na
podstawie sprawozdania
MPiPS-02

Suma wydatkowanych środków (w zł): 287 634 142,47

Całkowita kwota wydatkowanych środków finansowych na wszystkie działania zrealizowane w 2008 roku (w zł): 393 059 898,64

1

Zadanie

III. Priorytety i działania zrealizowane w 2008 roku – załącznik 1

1.2. Aktywizacja
zawodowa młodzieŜy

WUP w
Poznaniu

Przekazywano informacje na temat wielkopolskiego
rynku pracy w formie przygotowanych przez WUP
raportów.
10 czerwca 2008 r. - szkolenie dla pracowników ABK i
GCI z terenu województwa wielkopolskiego, w celu
podniesienia wiedzy z zakresu regionalnego rynku
pracy, dające podwyŜszenie jakości obsługi klientów

Doradcy zawodowi WUP objęli swoimi usługami w
formie indywidualnych konsultacji 9 754 klientów, w
formie spotkań grupowych 1 557 klientów

Poradnictwo zawodowe

Współpraca z GCI i ABK

Do końca 2008 r. podpisano 31 umów z
Beneficjentami

Poddziałanie 6.1.3 PO KL Poprawa
zdolności do zatrudnienia oraz
podnoszenie poziomu aktywności
zawodowej osób bezrobotnych

Poddziałanie 6.1.1 PO KL Wsparcie
osób pozostających bez zatrudnienia na
regionalnym rynku pracy

Przygotowanie „Sprawozdania z
wykonania Planu Działań na Rzecz
Zatrudnienia w Województwie
Wielkopolskim w 2007 r.”

Program Partnerstwa Lokalnego

Realizacja programu 45/50 PLUS

tys. zł i kwota ta za zgodą Marszałka Województwa
Wielkopolskiego została przeznaczona na
finansowanie innych aktywnych form
Do programu rządowego przystąpiło 10 samorządów
powiatowych (gostyński, kaliski, kolski, ostrowski,
pilski, poznański, turecki, wągrowiecki, wolsztyński,
wrzesiński). Udzielono pomocy w przywróceniu
zdolności zatrudnieniowej, objęto działaniami
aktywizującymi i umoŜliwiono podjęcie i utrzymanie
zatrudnienia przez osoby bezrobotne w wieku 45+
Styczeń/luty 2008 r. - monitoring działań podjętych
przez Powiatowych Specjalistów Partnerstwa
Lokalnego w ramach Programu w Wielkopolsce w
2007 r.
Kwiecień 2008 r. – monitoring dotyczący inicjatyw,
koncepcji i planów w zakresie działań przewidzianych
przez wielkopolskich RSPL i PSPL w ramach
Programu w 2008 r.
20-21 listopada 2008 r., Warszawa - udział pracownika
WUP w V Mazowieckim Forum Partnerstwa
Lokalnego
Ukazano, jak poszczególne instytucje zrealizowały
zaplanowane przez siebie zadania w poprzednim roku i
w jaki sposób wpłynęły one na funkcjonowanie
wielkopolskiego rynku pracy. Raport został przyjęty
przez WRZ oraz Zarząd Województwa
Wielkopolskiego. Dostępny jest na stronie internetowej
Urzędu: www.wup.poznan.pl/„Działania Rynku Pracy”
Do końca 2008 r. podpisano 20 umów z
Beneficjentami
-

-

FP

Raport ten wskazuje
konieczne do wprowadzenia
zmiany dotyczące
funkcjonowania rynku pracy
w Wielkopolsce

Kontynuowanie działań
przyczyniających się do
wzrostu wiedzy na temat
Programu Partnerstwa
Lokalnego w środowiskach
lokalnych
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Planuje się podpisywanie
kolejnych umów z
7 102 866,89
BP
Beneficjentami, a takŜe
monitoring, kontrolę i
rozliczanie projektów
Planuje się podpisywanie
kolejnych umów z
*74 776 967,76
FP
Beneficjentami, a takŜe
monitoring, kontrolę i
rozliczanie projektów
Kontynuowanie usług
doradczych, rozwijanie
45 059 000,00 FP/BudŜet WUP
róŜnorodnych form
poradnictwa grupowego
Kontynuowanie współpracy
z GCI i ABK w celu
podniesienia świadomości
pracowników tych instytucji
na temat regionalnego rynku
pracy

-

-

2 756 000,00

Poradnictwo zawodowe

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

Raport "Ocena sytuacji absolwentów
szkół województwa wielkopolskiego
rocznik 2006/2007 na rynku pracy"

3 074,40

899,66

Doradcy zawodowi WUP objęli swoimi usługami: w
formie indywidualnych konsultacji informacyjnych

Do końca 2008 r. nie podpisano Ŝadnych umów z
Beneficjentami

-

-

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1

oraz wskazania moŜliwości pozyskania środków z
PO KL.
Pośrednictwo, we współpracy z ABK, w
przekazywaniu informacji i dokumentów dla
studentów uczelni wyŜszych zainteresowanych
podjęciem pracy na terenie Niemiec. Liczba
przekazanych dokumentów: 35
Uczestnictwo pracowników WUP w 5 edycjach targów
pracy organizowanych przez uczelnie wyŜsze m.in.
AWF (14.01.2008 „Biuro Karier bliŜej studentów”
oraz 24-25.11.2008), UAM (04-05.03.2008), WyŜsza
Szkoła Bankowa (27.02.2008 Targi Pracy, Praktyk i
StaŜy Zawodowych), WSUS (Dni Kariery)
Uczestnictwo w charakterze prelegenta na konferencji
pt. „Jak się odnaleźć na wspólnym europejskim rynku
pracy” zorganizowanej przez WSZiB (25.10.2008r.)
Spotkania informacyjne z osobami bezrobotnymi oraz
poszukującymi pracy w GCI i PUP (25) oraz Targi
Pracy organizowane w PUP (5) . Liczba
zorganizowanych spotkań informacyjnych: 25, liczba
uczestników: ok. 270
Ukazano sytuację absolwentów wielkopolskich szkół
ponadgimnazjalnych w odniesieniu do
prognozowanego zapotrzebowania pracodawców na
określone grupy zawodowe, kierunki kształcenia,
których ukończenie zwiększa szanse na znalezienie
zatrudnienia oraz po ukończeniu których absolwenci
rejestrują się w powiatowych urzędach jako osoby
bezrobotne.
Dostępny jest na stronie internetowej Urzędu:
www.wup.poznan.pl/„Działania Rynku
Pracy”/„Opracowania i analizy”

-

BP

FP

Wojewódzki
Grant EURES
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Planuje się podpisywanie
umów z Beneficjentami, a
takŜe monitoring, kontrolę i
rozliczanie projektów
Kontynuowanie działań
ułatwiających młodzieŜy

Przeanalizowanie danych
dotyczących absolwentów
kolejnego rocznika
2007/2008 oraz
przygotowanie raportu
skierowanego do organów
prowadzących placówki
oświatowe, samorządów
powiatowych, KO w
Poznaniu, DEiN UMWW,
instytucji i osób
zainteresowanych
problematyką kształcenia
ponadgimnazjalnego w
Wielkopolsce

1.3. Promocja oraz
wspieranie
przedsiębiorczości i
samozatrudnienia

WUP w
Poznaniu

Wielkopolski
Oddział PFRON

Kuratorium
Oświaty w
Poznaniu

OHP

Gromadzenie i udostępnianie informacji
związanych z przedsiębiorczością i
zatrudnieniem oraz prowadzenie zajęć
grupowych dotyczących
przedsiębiorczości

Działanie 6.2 PO KL Wsparcie oraz
promocja przedsiębiorczości i
samozatrudnienia

Program Partnerstwa Lokalnego

JUNIOR - program aktywizacji
zawodowej absolwentów
niepełnosprawnych

Udoskonalenie i udostępnienie
wybranych danych z systemu informacji
oświatowej, opublikowanie informatora
o moŜliwościach kształcenia w szkołach
ponadgimnazjalnych

Poradnictwo zawodowe świadczone
przez MCIZ i MCK

1 199 676,21
146 000,00 FP

1 053 676,21
BudŜet OHP

Kontynuacja zadań z zakresu
poradnictwa zawodowego
dla młodzieŜy świadczonego
przez jednostki MCIZ i
MCK oraz z zakresu
pośrednictwa pracy
prowadzonego przez
jednostki MBP.
Realizacja programu dot.
uruchomienia nowych MCK
i PPP według załoŜeń z
2008r. w ramach PO KL
Baza danych spełnia
oczekiwania i powinna być
rozwijana
Działania związane z
opracowaniem informatora
elektronicznego powinny
być kontynuowane

rozpoznawanie potrzeb
rynku pracy i planowanie
rozwoju zawodowego

Uzupełniono i udostępniono zbiory informacji na temat
przedsiębiorczości, procesu zakładania własnej firmy,
formułowania biznes - planu. Oprócz konsultacji
indywidualnych w tym zakresie, przeprowadzono 22
edycje spotkań warsztatowych o tematyce: „Działaj zostań przedsiębiorcą”, ”Poznaj swoją kreatywność”,
”Przedsiębiorczość w kraju i za granicą”, „Naucz się

-

Patrz priorytet 1, zadanie 1.2.

-
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Wzrost działań doradczych
ukierunkowanych na
zagadnienia związane z
przedsiębiorczością i
samozatrudnieniem

Ułatwiono dostęp do danych adresowych szkół i
placówek. Szybki dostęp do danych kontaktowych
szkół na podstawie wybranego zawodu. MoŜliwość
wejścia na stronę szkoły lub wysłania poczty e-mail
bezpośrednio z wyszukiwarki. Baza danych
aktualizowana jest zgodnie z danymi z Systemu
Informacji Oświatowej po kaŜdym zestawieniu.
BudŜet KO
Uczniowie gimnazjów i ich rodzice uzyskują wiedzę
niezbędną związaną z naborem do szkół. MłodzieŜ i
osoby dorosłe chętnie korzystały z internetowej formy
poszukiwania interesującego zawodu, szkoły, kierunku
kształcenia, przydatnego dla planowania własnej
kariery zawodowej
Niepełnosprawni absolwenci, którzy:
Planuje się kontynuowanie
programu
• rozpoczęli staŜ u pracodawcy 36
• kontynuowali staŜ u pracodawcy 53
333 770,73 BudŜet PFRON
• ukończyli staŜ u pracodawcy 48
• uzyskali zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy po
odbyciu staŜu 28
Liczba pracodawców uczestniczących w programie 66
Patrz priorytet 1, zadanie 1.1.

1 019 uczniów, w formie spotkań grupowych 1 790
uczniów. Skierowano specjalny cykl zajęć
warsztatowych do młodych ludzi wchodzących na
rynek pracy pt. ”Mój pierwszy pracodawca”, „Moja
przyszłość”
24,3 tys. osób objęto poradnictwem zawodowym i
informacją zawodową, 11,2 tys. osób objęto usługą
pośrednictwa pracy, pozyskano 11,5 tys. miejsc pracy.
Zorganizowano 14 targów pracy i 81 giełd pracy.
Decyzją instytucji: zarządzającej MPiPS i
pośredniczącej Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
realizacja programu dot. uruchomienia dwóch nowych
MCK i punktów pośrednictwa pracy została
przesunięta na 2009 r. w ramach PO KL. Przyczyną
były planowane na szczeblu rządowym zmiany
organizacyjne OHP

1.4. Promocja mobilności i
aktywnych postaw na
rynku pracy

WUP w
Poznaniu

OHP

14 Międzynarodowa Giełda Pracy - Finlandia
(18.03.2008r.), liczba firm uczestniczących 3
(Temeran, JPSmetal, Pohjanmaan Kaluste Oy)

14 346,15

-

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1.

Krajowy
Grant EURES

-
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Kontynuowanie działania, ze
względu na moŜliwość
znalezienia sezonowego
zatrudnienia przez osoby
pochodzące z obszarów
rolniczych a takŜe
posiadające odpowiednie
doświadczenie w tego
rodzaju zatrudnieniu.
Organizowanie rekrutacji dla
konkretnego pracodawcy
daje większe szanse na
znalezienie zatrudnienia
konkretnej grupie osób
poszukujących pracy

Kontynuowanie usług
doradczych
ukierunkowanych na
rozwijanie umiejętności w
zakresie aktywnego
poszukiwania pracy

skutecznie wykorzystywać czas”
1 061 847,31
Ukończenie przez 85% uczestników szkoleń
EFS
pozwalających na zdobycie kwalifikacji zawodowych
1 222 661,91
160 814,60
oraz kursów i szkoleń przygotowujących do matury i
egzaminów na wyŜsze uczelnie
BudŜet OHP
Zakończenie realizacji
Objęto projektem 255 osób, które zdobywają lub
programu przewidziane pod
podwyŜszają kwalifikacje zawodowe podczas staŜy i
praktyk. Uwaga! poprzez zwiększenie ilości zadań w
koniec lutego 2009 r.
projekcie adresowanym do beneficjentów
704 877,80 EFS
ostatecznych, ograniczona została liczba uczestników:
z przewidywanych 750 osób na 255. Zakończenie
782 153,04
realizacji projektu przewidziano pod koniec lutego
77 275,24
2009r. Decyzją instytucji: zarządzającej (MPiPS) i
BudŜet OHP
pośredniczącej (Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich)
zakończenie realizacji programu zostało przesunięte na
rok 2009. Przyczyną były planowane na szczeblu
rządowym zmiany organizacyjne OHP
Patrz priorytet 1, zadanie 1.2.

Prowadzono konsultacje indywidualne, 138 edycji
spotkań grupowych rozwijających aktywne postawy
wobec zatrudnienia – przykładowe tematy zajęć:
„Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy”, „Wracam
na rynek pracy”, „Odkrywamy swoje zasoby”, „Znajdź
w sobie mocne strony”, ”Jak skutecznie się
porozumiewać”, ”Trening umiejętności asertywnych”,
„Jak radzić sobie ze stresem”, „Bilans zawodowy”,
”Jak zwiększyć swoje szanse na rynku pracy”, „Szukaj
pracy za granicą juŜ w Polsce”
WyposaŜenie WUP w Poznaniu w
WyposaŜono Urząd w informatory na temat warunków
informatory nt. pracy w UE, oferty pracy Ŝycia i pracy w krajach UE, które zostały przekazane
sezonowej dla studentów, organizacja
klientom WUP, powiatowym urzędom pracy.
giełd pracy
Zorganizowano 2 giełdy pracy dla pracodawców
zagranicznych:
Międzynarodowa Giełda Pracy w Koninie
(28.01.2008r.) dla pracodawców hiszpańskich: Masia
Ciscar S.A. (branŜa rolnicza) oraz Gonca S.L. (branŜa
transportowa)
Liczba ofert pracy 300, liczba kandydatów 145 (praca
sezonowa w rolnictwie 140, branŜa transportowa 5),
liczba osób zatrudnionych 126 (pracownicy sezonowi
124, kierowcy, elektrycy 2)

Współpraca z GCI i ABK
Poddziałanie 6.1.1 PO KL Wsparcie
osób pozostających bez zatrudnienia na
regionalnym rynku pracy
Prowadzenie zajęć aktywizacyjnych w
zakresie aktywnego poszukiwania pracy

Projekt Szkolenie – Praktyka –
Zatrudnienie - Rozwój

Projekt 18-24-czas na samodzielność

Zorganizowano Międzynarodowe Targi Pracy 2008
(07.10.2008r), w których uczestniczyło 27 wystawców,
w tym 10 pracodawców polskich i 4 pracodawców
zagranicznych oraz 8 doradców EURES z Norwegii,

Liczba przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych
łącznie 262, liczba osób zatrudnionych łącznie 72

AM2PM Wielka Brytania
(11-12.08.2008r)
Stanowisko: magazynier
Liczba przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych
27, liczba osób zatrudnionych 0

Danish Crown –Szwecja (02.07.2008r).
Stanowisko: rzeźnik
Liczba przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych
33, liczba osób zatrudnionych 0

Record – Hiszpania – 10-11.04.2008r.
stanowisko: mechanik, lakiernik, blacharz
Liczba przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych
21, liczba osób zatrudnionych 9

Danish Crown -Szwecja-(10.04.2008r)
stanowisko: rzeźnik
Liczba przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych
21, liczba osób zatrudnionych 0

Projekt Seasonal Work – Dania 27-28.03.2008
stanowisko: pracownik sezonowy w rolnictwie
Liczba przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych
128, liczba osób zatrudnionych 60

Szwecja – 14.02.208r.
Stanowisko: osoby do pracy w leśnictwie
Liczba przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych
32, liczba osób zatrudnionych 3

Zorganizowano projekty rekrutacyjne dla
pracodawców zagranicznych

stanowiska: spawacz MAG, operator CNC, spawacz
MIG/MAG, tapicer, pracownicy szwalni, pracownicy
magazynu, pracownik produkcyjny, tokarz, pracownik
farmy
Liczba przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych
100, liczba osób zatrudnionych do dn. 31.03.08r. 3

58 927,39

5 966,15

Krajowy grant
EURES

Wojewódzki
Grant EURES
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Kontynuowanie realizacji
targów ze względu na
promocję europejskiego
rynku pracy a takŜe dotarcie

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

WUP w
Poznaniu

Współpraca z GCI i ABK
Przygotowanie publikacji dotyczących
sytuacji na rynku pracy

3 569,72

Patrz priorytet 1, zadanie 1.2.
56 046,43
1. Badanie focusowe „Trudności we wchodzeniu na
rynek pracy absolwentów wyŜszych uczelni”badanie dotyczące ułatwień oraz barier startu
zawodowego absolwentów szkół wyŜszych, stanowi
wskazówkę dotyczącą kształcenia wyŜszego dla
uczniów oraz dla instytucji zajmujących się
edukacją
2. „Sprawozdanie z wykonania Planu Działań na Rzecz
Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim w
2007 r.” – patrz priorytet 1, zadanie 1.1
3. „Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i
realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w
2007 roku”
4. Biuletyn Informacyjny WUP- wydawany co miesiąc,
prezentujący przedsięwzięcia podejmowane na rzecz
rynku pracy oraz aktualne dane dotyczące
bezrobocia w Wielkopolsce
5. Raport „Realizacja szkoleń w powiatowych urzędach
pracy Wielkopolski w 2007 roku”- dokonanie
analizy porównawczej dotyczącej szkoleń, ze
szczególnym uwzględnieniem obszarów
zawodowych, czasu trwania, kosztów i efektywności
szkoleń. Przedstawiony w raporcie materiał daje
moŜliwość skorzystania z doświadczeń
poszczególnych powiatowych urzędów pracy a takŜe
porównania tych samych obszarów szkoleń w
wymiarze finansowym, ilościowym i jakościowym.
6. „Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa
wielkopolskiego rocznik 2006/2007 na rynku pracy”
– patrz priorytet 1, zadanie 1.2.

Dodrukowano publikację „Poradnik poszukującego
pracy za granicą”, druk 1100 sztuk

Szwecji, Niemiec, Danii, Holandii, Rumunii, Irlandii,
Wielkiej Brytanii. Wszyscy pracodawcy zaoferowali
ponad 500 stanowisk pracy.
Liczba uczestników ok. 2000, liczba pracodawców
których oferty były prezentowane podczas targów 17,
liczba doradców EURES z zagranicy 8, liczba
prezentacji 9, liczba uczestników warsztatów ok. 80
Pracodawcy polscy przeprowadzili 272 rozmowy
kwalifikacyjne oraz zebrali ok. 200 dokumentów
aplikacyjnych. 10 pracodawców polskich przedstawiło
propozycje pracy 31 osobom.

FP

FP
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Kontynuowanie
przygotowywania stałych,
corocznych raportów
dotyczących sytuacji na
rynku pracy w regionie,
przeprowadzanie badań oraz
analiz w celu poszerzenia
wiedzy i świadomości na
temat sytuacji na
wielkopolskim rynku pracy

Aktualizacja i dodruk
publikacji. Dostosowanie
publikacji do zmian na
zagranicznych rynkach pracy
oraz do potrzeb osób
poszukujących pracy

z ofertą WUP do szerokiego
grona odbiorców.
Doświadczenie pokazuje Ŝe
naleŜy duŜą wagę
przywiązać do konsultacji
indywidualnych oraz zajęć
warsztatowych

2.1. Aktywizacja
zawodowa osób
dyskryminowanych na
rynku pracy

WUP w
Poznaniu

-

-

FP

BP

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1.
3 927 470,34

Realizacja programu 45/50 PLUS
Poddziałanie 7.2.1 PO KL Aktywizacja

-

EFS/BP

-

Planuje się podpisywanie
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Prowadzenie monitoringu w
kolejnym roku w celu
uzyskania informacji o
sytuacji tej grupy osób oraz
podjęcie stosownych działań
aby pomóc tym osobom na
rynku pracy na rynku pracy

56 775 888,08

Planuje się kontynuację
realizacji działania

Realizacja programu według
załoŜeń z 2008 r. w ramach
PO KL

Planuje się podpisywanie
kolejnych umów z
Beneficjentami, a takŜe
monitoring, kontrolę i
rozliczanie projektów
Organizowanie szkoleń
doskonalących dla doradców
zawodowych z regionu,
uczestnictwo w szkoleniach
rozwijających umiejętności
pracy z klientami

Suma wydatkowanych środków (w zł):

-

-

72 225,10

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1.
Do końca 2008 r. podpisano 18 umów z

Monitorowano tendencje zmian wśród bezrobotnych
niepełnosprawnych pod względem liczby, wieku,
wykształcenia, staŜu pracy oraz czasu pozostawania
bez pracy

Opracowano analizę „Poradnictwo zawodowe w
urzędach pracy w roku 2007”. Zorganizowano
szkolenie doskonalące dla doradców zawodowych i
Liderów Klubów Pracy z powiatowych urzędów pracy
województwa wielkopolskiego. Doradcy zawodowi
WUP zostali przeszkoleni z zakresu metod pracy z
trudnymi klientami: „Metoda edukacyjna, „Metoda
hiszpańska”, „Trudne sytuacje w pracy z grupą”,
„Metody diagnostyczne w określaniu predyspozycji
zawodowych”
Decyzją instytucji zarządzającej MPiPS i
pośredniczącej Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
realizacja programu została przesunięta na rok 2009 w
ramach PO KL. Przyczyną były planowane na szczeblu
rządowym zmiany organizacyjne OHP
Konkurs ogłoszony w trybie preselekcyjnym. Konkurs
jeszcze nie rozstrzygnięty

2 034 458,69

Wojewódzkie programy aktywizacji
zawodowej bezrobotnych

Monitoring sytuacji osób
niepełnosprawnych

Departament
Działanie 5.2 WRPO Rozwój
WdraŜania
infrastruktury edukacyjnej, w tym
Programu
kształcenia ustawicznego
Regionalnego
UMWW
Priorytet 2. Równy dostęp do zatrudnienia oraz promocja integracji społecznej

OHP

Ekspertyzy, badania i analizy
diagnozujące potrzeby młodzieŜy w
zakresie aktywizacji zawodowej

Poddziałanie 6.1.2 PO KL Wsparcie dla
powiatowych i wojewódzkich urzędów
pracy w realizacji zadań na rzecz
aktywizacji zawodowej osób
bezrobotnych w regionie
Podsumowanie w zakresie poradnictwa,
organizowanie spotkań i szkoleń dla
kadry doradców zawodowych urzędów
pracy

7. Kontynuacja (przeprowadzenie II edycji) badania
dotyczącego migracji studentów uczelni wyŜszych z
województwa wielkopolskiego „Międzynarodowa
migracja zarobkowa na terenie Unii
Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego
wśród studentów studiów dziennych ostatnich lat
uczelni wyŜszych z województwa wielkopolskiego” –
badanie prowadzone we współpracy z ABK
Raporty dostępne na stronie internetowej Urzędu:
www.wup.poznan.pl/ „Działania Rynku
Pracy”/„Opracowania i analizy”
Do końca 2008 r. podpisano 26 umów z
Beneficjentami

ROPS w
Poznaniu

Dofinansowano koszty działalności obsługoworehabilitacyjnej ZAZ na łączną kwotę 5 110 000,00:
- ZAZ w KsiąŜenicach – powiat ostrzeszowski
799 500,00 zł
- ZAZ w Słupcy – powiat słupecki 975 000,00 zł
- ZAZ w śerkowie – gmina śerków 916 500,00 zł
- ZAZ w Pile – Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej
w Pile 1 326 000,00 zł
- ZAZ w Gołaszewie – gmina Mieścisko
585 000,00 zł
- ZAZ w Koźminie Wlkp. – gmina Koźmin Wlkp.

Prowadzono konsultacje indywidualne skierowane do
klientów z grup dyskryminowanych na rynku pracy,
zaktualizowano informacje o szkołach kształcących i
instytucjach wspomagających osoby niepełnosprawne,
oraz informacje na temat instytucji pozarządowych
wspierających osoby w trudnej sytuacji Ŝyciowej.
Przeprowadzono spotkania na temat umiejętności
potrzebnych na rynku pracy z grupą osób
uzaleŜnionych, młodzieŜą niepełnosprawną ruchowo.
Przeszkolono doradców zawodowych z regionu w
zakresie intermentoringu – metod adaptacji do pracy
grupy klientów 45+
Udzielono cztery jednorazowe poŜyczki ZPCh na
Udzielenie poŜyczek zakładom pracy
spłatę zobowiązań, zakup surowców do produkcji,
chronionej (ZPCh), dofinansowanie
kosztów tworzenia zakładów aktywności zakup środków trwałych w łącznej kwocie
1 490 000,00 zł:
zawodowej (ZAZ), dofinansowanie
wynagrodzenia osób niepełnosprawnych - Szurgot Sp. z o.o ul. Dębska 17 62-600 Koło
150 000,00 zł
i pracowników zatrudnionych w ZAZ,
szkolenia dla kadry kierowniczej ZAZ
- Spółdzielnia Inwalidów „Wiosna Ludów”
ul. Leśna 10 62-300 Września
600 000,00 zł
- PPH SIMET S.A. ul. Dworcowa 21 63-820 Piaski
350 000,00 zł
- Alvo Grupa Gastrometal Barbara StaszczukOlszewska ul. Południowa 21a 64-030 Śmigiel
390 000,00 zł
Dofinansowano koszy tworzenia ZAZ na łączną kwotę
1 413 287,00 zł:
- ZAZ w Leonowie - gmina Borek Wlkp. 900 000,00 zł
- ZAZ w Posadzie - Polskie Towarzystwo Walki z
Kalectwem Oddział Terenowy w Koninie
513 287,00 zł

Doradztwo zawodowe

zawodowa i społeczna osób zagroŜonych Beneficjentami. Podana kwota dotyczy wypłaconych
wykluczeniem społecznym
zaliczek oraz wniosków o płatność

(4 580 550,00 zł);

środki PFRON
będące w
dyspozycji
SWW

środki PFRON
będące w
dyspozycji
SWW

środki PFRON
będące w
dyspozycji
SWW

-

5 110 000,00 środki z BudŜetu
Województwa
Wielkopolskiego
(529 450,00 zł)

1 413 287,00

1 490 000,00

-
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Poszerzenie świadomości
społecznej o potrzebie
tworzenia nowych form
aktywności zawodowej osób
niepełnosprawnych.
Tworzenie lokalnej
infrastruktury na rzecz osób
niepełnosprawnych
Zapewnianie działalności
funkcjonujących w
Wielkopolsce ZAZ-ów

Dalsze wspieranie
działalności zakładów pracy
chronionej celem utrzymania
poziomu zatrudnienia osób
niepełnosprawnych

kolejnych umów z
Beneficjentami, a takŜe
monitoring, kontrolę i
rozliczanie projektów
Kontynuowanie działań
doradczych skierowanych do
klientów naleŜących do grup
mających szczególne
trudności na rynku pracy

2.2. Wspieranie aktywnej
integracji osób
zagroŜonych
wykluczeniem społecznym

OHP

WUP w
Poznaniu

Departament
WdraŜania
Programu
Regionalnego
UMWW

Działania mające na celu kształtowanie
wśród młodzieŜy ze środowisk
zagroŜonych marginalizacją postaw
aktywnych

Poddziałanie 7.1.1 PO KL Rozwój i
upowszechnienie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej oraz
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i
upowszechnienie aktywnej integracji
przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Rozwijanie współpracy z instytucjami
pracującymi na rzecz osób zagroŜonych
wykluczeniem społecznym

Wojewódzkie programy aktywizacji
zawodowej bezrobotnych
Realizacja programu 45+

Działanie 5.4 WRPO Wzmocnienie
pozostałej infrastruktury społecznej

środki ROPS w
Poznaniu

5 695,56

2 100,00

Zorganizowano szkolenie doskonalące dla liderów
klubów pracy PUP z terenu województwa, opracowano
analizę ”Działalność Klubów Pracy w 2007 r”.
Zorganizowano spotkanie informacyjne na temat
działalności w organizacjach pozarządowych
Objęto programem 3 385 osób
Zorganizowano 2 obozy szkoleniowe dla 55
uczestników w ramach działań Klubu Aktywnych.
Zatrudnienie znalazło 10% absolwentów OHP (z 1 200
osób)

34 500,00

-

13 353 187,74

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1.
Do końca 2008 r. podpisano łącznie 125 umów z
Beneficjentami.
Podana kwota dotyczy wypłaconych zaliczek oraz
wniosków o płatność

BudŜet OHP

-

EFS/BP

-

środki ROPS w
Poznaniu

4 420,00

-

środki ROPS w
Poznaniu

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1.

Zgodnie z harmonogramem planowana data ogłoszenia
naboru to I kwartał 2009 r.

487 500,00 zł
Przeprowadzono cykl szkoleń dla pracowników ZAZ z
zakresu „Komunikacji interpersonalnej – praca w
zespole” (06.11, 12.11, 14.11, 19.11, 27.11,
01.12.2008). Przeszkolono 89 osób
Przeprowadzono cykl szkoleń dla kadry kierowniczej
ZAZ pt. „Skuteczne techniki zarządzania ZAZ” (27.10,
04.11, 19.11, 25.11, 02.12.2008) z zakresu:
zarządzania personelem, prawa zamówień publicznych,
prawa umów gospodarczych, prawa pracy,
postępowania administracyjnego, ubezpieczeń
społecznych. Przeszkolono 27 osób
Przygotowano w dniu 14.10.2008 r. konferencję
„Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.
Punkty konsultacyjne – poradnictwo”. W konferencji
uczestniczyło 106 osób
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Kontynuacja działań:
funkcjonowanie Klubu
Aktywnych, organizacja
regionalnych spotkań
młodzieŜy, promowanie
inicjatyw samorządowych
poprzez konkursy, postawy
aktywne, pro-społeczne i
ukierunkowanie na
zainteresowanie własnym
rozwojem zawodowym

Prowadzenie monitoringu
Klubów Pracy w regionie,
kontynuowanie szkoleń
doskonalących dla kadry

Planuje się aneksowanie
umów z Beneficjentami, a
takŜe monitoring, kontrolę i
rozliczanie projektów

Poszerzenie świadomości
społecznej o potrzebie
rehabilitacji społecznej i
zawodowej osób
niepełnosprawnych
Planuje się kontynuację
realizacji działania

PodwyŜszanie jakości pracy
ZAZ poprzez podnoszenie
wiedzy i umiejętności

PodwyŜszanie jakości pracy
ZAZ poprzez podnoszenie
wiedzy i umiejętności

2.3. Wspieranie wysokiej
jakości usług społecznych

WUP w
Poznaniu

Współpraca z Wojewódzką Radą
Zatrudnienia w Poznaniu

Program Komputer dla Homera2003

Działanie 5.4 WRPO Wzmocnienie
pozostałej infrastruktury społecznej

W roku 2008 WRZ odbyła 5 posiedzeń. W ramach
prac Rady podjęto 4 uchwały.
1. Uchwała nr 1/2008 WRZ z dnia 29 lutego 2008 r. w
sprawie „Sprawozdania z Planu Działań na Rzecz
Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim na 2007
rok”.
2. Uchwała nr 2/2008 WRZ z dnia 18 marca 2008 roku
w sprawie opinii dotyczącej utworzenia w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance, ul.
Kościuszkowców 2A kierunku kształcenia technik
turystyki wiejskiej oraz florysta.
3. Uchwała nr 3/2008 WRZ z dnia 24 czerwca 2008 r.
w sprawie opinii dotyczącej zamiaru likwidacji z
dniem 31 sierpnia 2008 r. Medycznego Studium
Zawodowego w Kępnie, ul. Sienkiewicza 25.
4. Uchwała nr 4/2008 WRZ z dnia 16 września 2008 r.
w sprawie wyraŜenia opinii o dalszym zatrudnieniu
Pana Zdzisława Sawali na zajmowanym stanowisku.
Rada zaopiniowała i przyjęła:
1. Kryteria podziału środków FP dla samorządów
powiatowych na aktywizację bezrobotnych na 2008 r.
2. Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w
Województwie Wielkopolskim na 2008 rok.
3. Raport „Perspektywiczne zapotrzebowanie na kadry
kwalifikowane w Wielkopolsce wykształcone na
poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum,
szkoły policealnej, kolegium”.
4. Raport „Kobieta aktywna. Badanie wśród
bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w powiatowych
urzędach pracy, pozwalające poznać ich opinie o
pomocy oferowanej przez instytucje rynku pracy,

BudŜet WUP

BudŜet PFRON

22 026 046,12

1 831,29

BudŜet PFRON

BudŜet PFRON

111 640,50

148 150,00

4 110 613,30

Patrz priorytet 2, zadanie 2.1.

Liczba osób niewidomych i niedowidzących, które
otrzymały dofinansowanie na zakup sprzętu w ramach
programu – 394
Liczba osób przeszkolonych w zakresie obsługi sprzętu
zakupionego w ramach programu – 148
Program Ośrodki Informacji dla Osób
Liczba udzielonych informacji lub porad – 7 982
Wielkopolski
Niepełnosprawnych 2008
Liczba osób niepełnosprawnych, korzystających
Oddział PFRON
z ośrodków – 3 826
Program SPRAWNY DOJAZD - pomoc w Liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały
nabyciu przez osoby niepełnosprawne
dofinansowanie do zakupu samochodu – 876
samochodu osobowego oraz w uzyskaniu Liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały
praca jazdy kategorii B
dofinansowanie kosztów uzyskania prawa jazdy – 62

Departament
WdraŜania
Programu
Regionalnego
UMWW

24

Ze względu na spodziewane
zmniejszenie środków na
programy celowe o ponad
50% - w 2009 r. program
będzie zawieszony
Podejmowanie uchwał,
opiniowanie i przyjmowanie
raportów i dokumentów
według potrzeb rynku pracy

Planuje się kontynuowanie
programu

Planuje się kontynuowanie
programu

Organizowanie i finansowanie szkoleń
dla pracowników pup, wydawanie
licencji zawodowych pośredników pracy
i licencji zawodowych doradców
Wydział Polityki zawodowych, wydawanie zezwoleń na
Społecznej
pracę cudzoziemców na terytorium RP
WUW

Poddziałanie 7.2.2 PO KL Wsparcie
ekonomii społecznej

postrzeganiu stereotypowej roli kobiety oraz
pozwalające określić poziom aktywności wśród kobiet
na rynku pracy. Raport z badania”.
5. Raport „Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku
pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy
w 2007 roku”.
6. Raport „Ocena sytuacji absolwentów szkół
województwa wielkopolskiego rocznik 2006/2007
na rynku pracy”.
Rada omówiła informacje dot. wielkopolskiego rynku
pracy:
1. Podsumowanie realizacji wojewódzkich programów
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w 2007 r.
oraz informacja dotycząca wydatkowania środków FP
na aktywizację bezrobotnych według samorządów
powiatowych w 2007 r.
2. MoŜliwości uzyskania wsparcia dla Beneficjentów
w ramach PO KL w 2008 r.
3. Informacja na temat stanowiska Powiatowej Rady
Zatrudnienia w Pile z posiedzenia w dniu 6 marca 2008
r. w sprawie zwiększenia skuteczności działań
aktywizacyjnych powiatowych urzędów pracy.
4. Działania promocyjno-informacyjne prowadzone
przez WUP w Poznaniu na rzecz PO KL.
5. Pomoc dla pracodawców w doborze kandydatów do
pracy – moŜliwości, sposoby i formy pomocy ze strony
urzędów pracy.
6. Problemy reintegracji osób opuszczających zakłady
karne – praca jako forma resocjalizacji.
7. Doświadczenia WUP w Poznaniu w realizacji
konkursów w ramach PO KL po pierwszym roku
wdraŜania.
8. Informacja dotycząca analizy lokalnych rynków
pracy w celu harmonizacji kierunków kształcenia w
Wielkopolsce
Do końca 2008 r. podpisano 10 umów z
Beneficjentami. Podana kwota dotyczy wypłaconych
zaliczek oraz wniosków o płatność
-„Efektywność w pracy specjalisty ds. rozwoju
zawodowego”- 20 pracowników pup,
- „Nieprawidłowości w projektach ZPORR” – 12
pracowników pup,
- „Obowiązki PUP wynikające z ustawy o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne i ustaw pokrewnych na dzień 1 maja
2008 r.” - 10 pracowników pup,
- „Dyscyplina finansów publicznych” – 23
pracowników pup,
- „Ewaluacja i monitorowanie projektów – w
94 965,00

1 450 806,36

FP

EFS/BP

Stałe zwiększenie oferty
szkoleń
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Planuje się otwarcie nowych
konkursów

2.4. Wzmocnienie i rozwój
instytucji pomocy i
integracji społecznej

ROPS w
Poznaniu

WUP w
Poznaniu

Departament
WdraŜania
Programu
Regionalnego
UMWW

Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr
pomocy i integracji społecznej w
Wielkopolsce

Poddziałanie 7.1.3 PO KL Podnoszenie
kwalifikacji kadr pomocy i integracji
społecznej

Działanie 5.4 WRPO Wzmocnienie
pozostałej infrastruktury społecznej

1 612 265,87

1 878 909,00

Patrz priorytet 2, zadanie 2.1.

W roku 2008 ROPS kontynuował wdraŜanie uchwały z
2007 r. powierzającej mu realizację projektu w ramach
Poddziałania 7.1.3.
Podana kwota dotyczy wypłaconych zaliczek oraz
wniosków o płatność
Zrealizowano szkolenia w ramach projektu
systemowego ROPS pt. „Podnoszenie kwalifikacji
kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce”
zgodnie z PO KL 2007-2013. Szkolenia
przeprowadzono w zakresie następującej tematyki:
• Zarządzanie instytucją pomocy społecznej
realizującą projekt systemowy
• Wyuczona bezradność – praca z trudnym klientem
• Kontrakt socjalny i tworzenie indywidualnych
programów aktywizacji osób zagroŜonych
wykluczeniem społecznym
• Usamodzielnianie wychowanków placówek
opiekuńczo-wychowawczych
• Socjoterapia dzieci i młodzieŜy niedostosowanej
społecznie
• Organizacja i rozwój społeczności lokalnej

- wydano łącznie 1 563 zezwolenia na pracę
cudzoziemców na terytorium RP

- wydano 70 licencji zawodowych dla pośredników
pracy,
- wydano 43 licencje zawodowe doradców
zawodowych,

projektach systemowych realizowanych przez pup i
OPS” – 20 pracowników pup,
- „Lider Klubu Pracy” - 16 pracowników pup,
- „Podstawy przygotowania i zarządzania projektem z
aspektami zarządzania zespołem projektowym i
zarządzania ryzykiem”- 14 pracowników pup,
- „Zasady udzielania pomocy publicznej w kontekście
funkcjonowania PUP”- 24 pracowników pup,
- „Warsztaty z przygotowania i przeprowadzenia
postępowania zamówień publicznych w obszarze
dostaw, usług i robót budowlanych w sektorze
informatycznym” - 12 pracowników pup,
- „Kontrola merytoryczna i finansowa w projektach
oraz nieprawidłowości”– 8 pracowników pup

EFS

EFS/BP
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Kontynuacja szkoleń w
ramach projektu
systemowego ROPS w 2009
r.

Planuje się kontynuację
wdraŜania uchwały

Systematyczne
legalizowanie podejmowanej
pracy przez cudzoziemców
na terytorium RP

Systematyczne podnoszenie
kwalifikacji pracowników
PUP

3.1. Doskonalenie kadr
przedsiębiorstw

WUP w
Poznaniu

W 2008 r. nie zawarto Ŝadnej umowy o
dofinansowanie, jednakŜe kontynuowano realizację
projektów wcześniejszych
Prowadzono konsultacje indywidualne, wprowadzono
cykl zajęć poświęconych ocenie własnych
predyspozycji i rozwijaniu kompetencji ułatwiających
funkcjonowanie w środowisku pracy t.j. „Trening
umiejętności asertywnych”, „Jak skutecznie się
porozumiewać - trening umiejętności
interpersonalnych”, „Jak skutecznie wykorzystywać
czas”, „Kompetencje społeczne”

Doradztwo zawodowe

Do końca 2008 r. podpisano 1 umowę

Poddziałanie 8.1.3 PO KL Wzmacnianie
lokalnego partnerstwa na rzecz
adaptacyjności

Działanie 2.4 ZPORR Reorientacja
zawodowa osób zagroŜonych procesami
restrukturyzacyjnymi

1 414 751,23

Do końca 2008 r. podpisano 18 umów

Poddziałanie 8.1.2 PO KL Wsparcie
procesów adaptacyjnych i
modernizacyjnych w regionie

-

-

116 587,58

19 972 150,17

Do końca 2008 r. podpisano 59 umów

-

EFS/BP

EFS/środki
publiczne

EFS/środki
publiczne

EFS/środki
publiczne
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Planuje się podpisywanie
kolejnych umów z
Beneficjentami, a takŜe
monitoring, kontrolę i
rozliczanie projektów
Planuje się podpisywanie
kolejnych umów z
Beneficjentami, a takŜe
monitoring, kontrolę i
rozliczanie projektów
Planuje się podpisywanie
kolejnych umów z
Beneficjentami, a takŜe
monitoring, kontrolę i
rozliczanie projektów
Planuje się kontrolę
projektów oraz sporządzenie
końcowych sprawozdań z
realizacji działań i projektów
Kontynuowanie i rozwijanie
usług doradczych
ukierunkowanych na
określanie kompetencji
zawodowych i kompetencji
społecznych ułatwiających
funkcjonowanie w
środowisku pracy

Suma wydatkowanych środków (w zł): 27 186 776,28

Patrz priorytet 2, zadanie 2.1.

Poddziałanie 8.1.1 PO KL Wspieranie
rozwoju kwalifikacji zawodowych i
doradztwo dla przedsiębiorstw

Departament
Działanie 5.4 WRPO Wzmocnienie
WdraŜania
pozostałej infrastruktury społecznej
Programu
Regionalnego
UMWW
Priorytet 3. Rozwój przedsiębiorstw, przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie

• Szkolenie doradcy osoby niepełnosprawnej
wyspecjalizowanego w planowaniu kariery
zawodowej osoby niepełnosprawnej
• „Przeciwdziałanie procesowi wypalenia
zawodowego kadry socjalnej
Szkoleniami objęto 1474 osoby – pracowników
instytucji pomocy i integracji społecznej w
Wielkopolsce. Przeprowadzono 1343 godziny zajęć

3.3. Transfer wiedzy

3.2. Doradztwo dla małych,
średnich i
restrukturyzowanych
przedsiębiorstw

WUP w
Poznaniu

Departament
WdraŜania
Programu
Regionalnego
UMWW

WUP w
Poznaniu

W wyniku ogłoszonego naboru w 2008 r. podpisano 22
umowy o dofinansowanie
Zgodnie z harmonogramem planowana data ogłoszenia
naboru to I kwartał 2009 r.

Działanie 1.1 WRPO Rozwój
mikroprzedsiębiorstw

Działanie 1.2 WRPO Rozwój MSP

Poddziałanie 8.2.2 PO KL Regionalne
Strategie Innowacji

W 2008 r. przyjęto do realizacji jeden projekt
systemowy. W ramach Poddziałania 8.2.2 zawarto 34
umowy z doktorantami

Poddziałanie 8.2.1 PO KL Wsparcie dla Do końca 2008 r. podpisano 7 umów o dofinansowanie
współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Poddziałanie 8.1.4 PO KL
Przewidywanie zmiany gospodarczej

Poddziałanie 8.1.2 PO KL Wsparcie
procesów adaptacyjnych i
modernizacyjnych w regionie

Wystosowano do 77 zakładów zgłaszających zamiar
zwolnienia, pisma oferujące pomoc Urzędu osobom
zwalnianym oraz przedsiębiorstwom w postaci
propozycji opracowania i realizowania programów
outplacementu dla przedsiębiorców zgłaszających
plany w zakresie przeprowadzenia zwolnień
grupowych.
Podjęto współpracę z 6 pracodawcami w zakresie
wsparcia zwalnianych pracowników: Pfeifer&Langen
Polska S.A.- Cukrownia Gosławice, Wojewódzki
Specjalistyczny Szpital Gruźlicy i Chorób Płuc im. ST.
Staszica w Ludwikowie, ELTEL Networks z
Kostrzyna Wielkopolskiego, United Textiles Sp. z o. o.
z Kalisza, Xella Polska Spółka z o.o., Impexmetal s.a.
Huta Aluminium Konin.
Przekazywano do Starostów zaangaŜowanych w
Program Partnerstwa Lokalnego w Wielkopolsce
informacje o zwolnieniach grupowych w celu podjęcia
działań przez PSPL w ramach modułu „Szybkie
reagowanie” i „Szybki start”, aby zniwelować
negatywne konsekwencje restrukturyzacji dla
pracowników
W 2008 roku nie zawarto Ŝadnej umowy o
dofinansowanie. W ramach Poddziałania 8.1.2 nie były
realizowane projekty dotyczące doradztwa dla małych,
średnich i restrukturyzowanych przedsiębiorstw
W 2008 r. podpisano jedną umowę o dofinansowanie

Podejmowanie działań przez Zespół ds.
zwolnień grupowych

524 294,80

644 936,60

-

Ponad 2 mln

431 441,40

-

-

EFS/środki
publiczne

EFS/środki
publiczne

-

UE

EFS/środki
publiczne

-

-

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

Planuje się kontynuację
realizacji działania

Planuje się monitoring,
kontrolę i rozliczanie
projektu
Planuje się kontynuację
realizacji działania

-

Planuje się kontynuację
działań w roku 2009 udzielanie pomocy
przedsiębiorstwom oraz
osobom zwalnianym w
wyniku restrukturyzacji
poprzez podejmowanie
działań informacyjnych i
współpracę oraz
realizowanie programów
outplacementu
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Departament
Gospodarki
UMWW

Projekt systemowy
w ramach PO KL
Regionalne Sieci
Innowacji i
Promocja
Innowacji w
Regionie

Zadanie 1.
Budowa
Wielkopolskiego
Modelu
Sieciowania

Projekt systemowy w ramach PO KL
Budowa Wielkopolskiego Systemu
Innowacji (BWSI)

Poz. 2 Badanie podmiotów gospodarczych w celu
zdefiniowania branŜ kluczowych
Stworzono opracowanie identyfikujące branŜe

Poz. 1 Diagnozowanie sieci powiązań w ujęciu
makroekonomicznym
Stworzono opracowanie przedstawiające istniejące
sieci powiązań na poszczególnych obszarach, w ujęciu
makroekonomicznym

Projekt systemowy: „Budowa Wielkopolskiego
Systemu Innowacji” ma charakter naukowo-badawczy
i promocyjny. W ramach jego realizacji zlecono
opracowanie trzech metodologii z zakresu:
- foresight regionalnego dla województwa
wielkopolskiego
- monitoringu RSI dla Wielkopolski
- badania potencjału instytucji otoczenia biznesu w
Wielkopolsce.
Stworzono podstawy do wdroŜenia modeli
funkcjonowania:
- branŜowego parku technologicznego
- centrum zaawansowanych technologii
- lokalnego centrum innowacji.
W ramach działań projektowych zorganizowano 2
wyjazdy studyjne (do Dolnej Saksonii i Flandrii) oraz
4 konsultacyjne spotkania środowiskowe (w Pile,
Wągrowcu, Koninie i Poznaniu).
W realizację projektu BWSI wpisała się równieŜ
działalność Rady ds. Innowacji przy Marszałku
Województwa Wielkopolskiego
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Działania w ramach projektu
systemowego „BWSI” w
2009 roku będą
zorientowane na
wypracowanie koncepcji
i organizację
Wielkopolskiego Centrum
85% UE
Innowacji. Planuje się
1 115 082,88
7,5% BP
wdroŜenie zakupionych w
(szacunkowo)
7,5% BudŜet
2008 r. modeli jak równieŜ
Województwa zlecenie opracowania
Wielkopolskiego kolejnych modelowych
koncepcji działań
innowacyjnych. W
harmonogramie projektu
przewidywane są konsultacje
środowiskowe, wizyty
studyjne, konferencje oraz
kampanie promocyjnoinformacyjne dotyczące
innowacji. Na 2009 r.
zaplanowano utworzenie
Obserwatorium Innowacji
monitorującego RSI oraz
dysponujące ogólnodostępną
bazą wiedzy o innowacjach.
W ramach Obserwatorium
planowane jest równieŜ
kontynuowanie przygotowań
do wprowadzenia
pierwszego etapu
Foresight’u regionalnego.
Ponadto planuje się
utworzenie Rady Rozwoju o
charakterze doradczoopiniującym jak równieŜ
bazę ekspertów regionalnych
na potrzeby powoływanych
zespołów roboczych, w
określonych obszarach
tematycznych
Wykorzystanie
opracowanych dokumentów
25 620,00
UE
w celu zintensyfikowania
BP
procesów sieciowania w
BudŜet
Wielkopolsce
Województwa
57 645,00 Wielkopolskiego

Zadanie 2.
Rozwój sektora
design u jako sieci
współpracy o
zasięgu
ponadbranŜowym

kluczowe dla rozwoju Wielkopolski
Poz. 3 Analiza potrzeb szkoleniowych w zakresie
prowadzenia przedsiębiorstw turystycznych
Stworzono analizę identyfikującą potrzeby
szkoleniowe w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw
turystycznych oraz świadczenia usług w sektorze
turystycznym w Wielkopolsce
Poz. 5 Wymiana doświadczeń
 wizyta studyjna – Cieszyn, 19-21 maj 2008r.
 wizyta studyjna – Cardiff, 9-12 czerwiec 2008r.
 spotkanie organizacyjne – Poznań, 17 lipiec 2008r.
 wizyta studyjna – Gdynia, 20-21 lipiec 2008r.
(Gdynia Design Days)
 wizyta studyjna – Kopenhaga, 2-4 grudzień 2008r.
Poz. 6 Działania promocyjne
 współorganizacja warsztatów MEBLOŚCIANKA
2008, MTP, 28-31 maj 2008r.
 udział w międzynarodowych targach Dutch Design
Week, Eindhoven, 21-24 październik 2008r.
Poz. 7 Szkolenia / warsztaty otwarte
 organizacja warsztatów branŜowych pn. „Design w
czasach kryzysu”, WSNHiD Poznań, 24-28 listopad
2008r.
Poz. 8 Kampania medialna
 produkcja 3-minutowego filmu promocyjnego dot.
sektora design w Województwie Wielkopolskim –
wykonawca: EXPANSJA ADVERTISING Sp. z o.o
Poz. 9 Analizy, ekspertyzy dot. przekroju branŜ w
ujęciu sektora design dla regionu
 „Analiza rynku przedsiębiorstw w celu wskazania
kluczowych branŜ dla rozwoju sektora design”
 „Analiza rynku firm projektowych w Województwie
Wielkopolskim”
 „Analiza rynku absolwentów uczelni projektowych w
Wielkopolsce”
 zakup usług doradczych dot. stworzenia strategii
działania na rzecz rozwoju sektora design
 raport nt. rynku rapid prototyping w Polsce
103 739,00
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W roku 2009 planowana jest
kontynuacja działań
związanych z rozwojem
36 317,28
sektora design w
Województwie
Wielkopolskim, poprzez
UE
organizację warsztatów dla
BP
przedsiębiorców,
BudŜet
projektantów oraz
43 362,76 Województwa samorządów lokalnych,
Wielkopolskiego poprzez wymianę
doświadczeń z innymi
regionami europejskimi oraz
poprzez organizację
68 196,24
konferencji i spotkań z
udziałem przedstawicieli
świata nauki, biznesu i
administracji
17 080,00

29 500,00

Zadanie 4.
Promocja kultury
innowacji

Zadanie 3.
Rozwój sieci
współpracy
Poz. 11 Rozwój sieci współpracy
 opracowanie pn. „Zasady współpracy pomiędzy
jednostkami naukowo-badawczymi a
przedsiębiorstwami w Wielkopolsce”
 organizacja konferencji w celu zaprezentowania
róŜnych form współpracy pomiędzy jednostkami
naukowo-badawczymi a przedsiębiorstwami
na poziomie lokalnym i regionalnym, ze szczególnym
uwzględnieniem współpracy w ramach powiązań
sieciowych – 15 grudzień 2008r.
 organizacja szkolenia z zakresu współpracy
pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi a
przedsiębiorstwami – 5 grudzień 2008r.
 organizacja dwóch spotkań dla reprezentantów
jednostek naukowo-badawczych, otoczenia biznesu,
przedsiębiorstw a takŜe przedstawicieli jednostek
samorządu terytorialnego związane z prezentacją
i omówieniem powstałego opracowania nt.
współpracy pomiędzy jednostkami badawczonaukowymi a przedsiębiorstwami – 18, 19 grudzień
2008r.
Poz. 13 Organizacja konkursu „i – Wielkopolska Innowacyjni dla Wielkopolski”.
Organizacja I spotkania Kapituły - 25 września 2008r.
oraz II spotkania Kapituły w dniu 19.11.2008r.
Poz. 14 Akcja promocyjna Nagrody „i-Wielkopolska –
Innowacyjni dla Wielkopolski”.
Zrealizowane: produkcja spotu radiowego, emisja
spotu radiowego, projekt reklamy prasowej oraz emisja
reklamy prasowej. Dokonano takŜe przebudowy oraz
implementacji strony Konkursu
Poz. 15 Organizacja Światowych Dni Innowacji (ŚDI)
– konferencje.
Organizacja konferencji w ramach światowych Dni
Innowacji w dniach 8 – 12 września 2008 roku
Poz. 16 Światowe Dni Innowacji – subregiony oraz
Poznań.
Organizacja Konferencji w ChodzieŜy, Kaliszu, Pile,
Koninie oraz Lesznie
Poz. 17 Światowe Dni Innowacji - drzwi otwarte w
innowacyjnych firmach – skierowana dla uczniów i
studentów kierunków technicznych.
Organizacja transportu dla młodzieŜy
Poz. 18 Promocja ŚDI – kampania medialna, gadŜety,
materiały promocyjne
Poz. 19 Streaming ŚDI – przekaz on -line w Internecie
Realizacja videostreamingu z 4 konferencji ŚDI w
dniach 8,9,10 i 12 września 2008r. oraz nagranie
Konferencji na nośnikach płyt DVD
51 786,56

51 347,59

1 926,00
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W 2009 r. planowana jest
kontynuacja wszystkich
UE
działań podjętych w zakresie
BP
organizacji Konkursu „iBudŜet
Wielkopolska – Innowacyjni
Województwa dla Wielkopolski”, ŚDI oraz
Wielkopolskiego promocji kultury innowacji
19 385,25
w szkołach zawodowych i
profilowanych w formach
zbliŜonych do ich edycji z
2008 r. z małymi zmianami,
polegającymi na
115 648,60
rozszerzeniu
dotychczasowych działań.
Prowadzenie dalszych
działań promocyjnych w
82 555,80
mediach w Wielkopolsce
1 827,70

88 754,04

Kontynuacja działań
propagujących współpracę
pomiędzy jednostkami
naukowo-badawczymi a
UE
przedsiębiorstwami.
BP
Stosowanie modelu dobrych
BudŜet
praktyk w celu urealnienia
Województwa procesu transferu technologii
Wielkopolskiego i niwelowania barier w
dostępie do niej

Zadanie 5.
Koordynacja
projektu

Poz. 20 Promocja kultury innowacji – artykuły
sponsorowane.
Przygotowanie oraz realizacja materiałów nt. promocji
kultury innowacji. Publikacja tekstu w Głosie
Wielkopolskim, przygotowanie płyty ze Światowych
Dni Innowacji. Stworzenie felietonu nt. konkursu „iWielkopolska” oraz publikacji nt. Światowych Dni
Innowacji (wersja językowa polska i angielska).
Produkcja filmu nt. Światowych Dni Innowacji
Poz. 24 Promocja kultury innowacji w szkołach
zawodowych i profilowanych.
Organizacja 5 spotkań młodzieŜy w wyŜszych szkołach
kształcących w zawodzie
Poz. 33 Laptop z drukarką
Zakup 5 laptopów i 2 drukarek.
Poz. 34 Rzutnik multimedialny
Zakup projektora.
Poz. 35 Niszczarka
Zakup niszczarki.
Poz. 36. Bindownica
Zakup bindownicy.
Poz. 38. Oprogramowanie specjalistyczne
Zakup dwóch pakietów oprogramowania.
Poz. 37 Meble
Zakup czterech zestawów: biurko + krzesło, 2 szafek
dostawnych, 1 szafy aktowej
Poz. 39 Strona internetowa
Stworzenie i implementacja strony internetowej
projektu
Poz. 40 Spotkanie z mediami i beneficjentami
 konferencja promocyjna - 8 grudzień 2008, Pałac
Sczanieckich w Wąsowi
 konferencja prasowa podczas Maratonu Innowacji,
25 listopad 2008r., Hotel Andersia w Poznaniu
Poz. 41 Materiały promocyjne
Zakup materiałów promocyjnych: ołówek drewniany z
nadrukiem (1 500szt.), pamięć USB 1GB z nadrukiem
(500szt.), smycz (500szt.), długopis automatyczny
(1 500szt.), teczka (1 500szt.), notes A5 (1 500szt.),
notes A5 (1 500szt.)
Poz. 42 Promocja projektu w mediach
Przeprowadzenie kampanii medialnej w następujących
mediach: Radio Merkury, Głos Wielkopolski,
BiznesPolska.pl, Epoznan.pl.
Poz. 43 Szkolenia (wewnętrzne i zewnętrzne)
 szkolenie dot. MS Orfice Excel, 19-20 sierpień
2008r., Poznań,
 szkolenie dot. „Realizacji projektu systemowego
Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w
9 775,08

8 758,65

18 873,40

3 314,58

5 000,00

11 578,04

UE
BP
BudŜet
26 850,00
Województwa
Wielkopolskiego

20 000,00

56 836,53
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W 2009 roku planowana jest
kontynuacja realizowanego
w 2008 roku projektu oraz
promocja działań

4.1. Wyrównywanie szans
edukacyjnych

WUP w
Poznaniu

Do końca 2008 r. podpisano 21 umów
z Beneficjentami

Poddziałanie 9.1.2 PO KL
Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w
jakości usług edukacyjnych
Poddziałanie 9.1.3 PO KL Pomoc
stypendialna dla uczniów szczególnie
uzdolnionych

854,00

5 999,96

4 999,56

-

6 071 703,36

1 475 191,15

-

EFS/BP

EFS/BP

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

Suma wydatkowanych środków (w zł): 17 718 215,99

Patrz priorytet 3, zadanie 3.2.

Patrz priorytet 3, zadanie 3.2.

W przedmiotowym Poddziałaniu nie zawarto jeszcze
umowy z Instytucją Zarządzającą, a pierwsze
posiedzenie komisji, która wyłoni liczbę stypendystów
objętych wsparciem, odbędzie się w styczniu 2009 r.

Do końca 2008 r. podpisano 11 umów
z Beneficjentami

Poddziałanie 9.1.1 PO KL Zmniejszanie
nierówności w stopniu upowszechnienia
edukacji przedszkolnej

Departament
Działanie 1.1 WRPO Rozwój
WdraŜania
mikroprzedsiębiorstw
Programu
Regionalnego Działanie 1.2 WRPO Rozwój MSP
UMWW
Priorytet 4. Podniesienie poziomu oraz dostępności kształcenia mieszkańców

regionie a aspekcie finansów publicznych i budŜetu
Urzędu marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego”, 10-11 październik 2008r., Poznań,
 szkolenie dot. „Merytorycznych i technicznych
aspektów budowania załoŜeń dla projektów
systemowych”, 16-17 październik 2008r., Baranowo,
 szkolenie pt.: „Urzędnik projektów unijnych”, 20-21
październik 2008r., Kraków
Poz. 44 Konferencja promocyjna
Organizacja konferencji promocyjnej projektu – 25-26
listopada 2008r., Hotel Andersia Poznań
Poz. 45. Doradztwo dla beneficjenta systemowego
Zakup usługi doradczej w zakresie zarządzania
wizualizacją projektu w obszarze grafiki i warstwy
tekstowej
Poz. 46 Usługa poligraficzna
Zakup projektu graficznego logotypu projektu RSI
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4.2. Upowszechnienie
kształcenia ustawicznego

Kuratorium
Oświaty w
Poznaniu

Departament
WdraŜania
Programu
Regionalnego
UMWW

WUP w
Poznaniu

Departament
Edukacji i Nauki
UMWW

Tworzenie sieci komisji
egzaminacyjnych, doskonalenie procedur
związanych z postępowaniem
akredytacyjnym

Działanie 2.1 ZPORR Rozwój
umiejętności powiązany z potrzebami
regionalnego rynku pracy i moŜliwości
kształcenia ustawicznego w regionie
Prowadzenie i udostępnienie Rejestru
Instytucji Szkoleniowych (RIS)
Działanie 5.2 WRPO Rozwój
infrastruktury edukacyjnej, w tym
kształcenia ustawicznego

Działanie 9.3 PO KL Upowszechnienie
formalnego kształcenia ustawicznego

Pomoc stypendialna dla uczniów i
studentów

Wielkopolski Kurator Oświaty powołał 12 komisji.
Przed 24 komisjami, które przeprowadzały
postępowanie egzaminacyjne kwalifikacje uzyskało:
368 osób tytuły zawodowe oraz 103 osoby tytuły
mistrza w zawodzie w zawodach: rolnik, ogrodnik,
sprzedawca, kucharz małej gastronomii, kucharz.
Zaobserwowano wzrost zainteresowania uzyskiwaniem
akredytacji przez róŜne podmioty. Wyniki
przeprowadzonych przeglądów poakredytacyjnych
wskazują, Ŝe placówki spełniają nadal warunki
akredytacji – w Ŝadnej z kontrolowanych dotąd
placówek nie stwierdzono uchybień, o których mowa
w §17 rozporządzenia w sprawie akredytacji.
W zdecydowanej większości placówek odnotowano –
w ramach przeglądów poakredytacyjnych – wiele
działań ukierunkowanych na dalszą poprawę jakości
usług edukacyjnych świadczonych przez placówki,

Zaktualizowano i wpisano do RIS 670 firm
prowadzących szkolenia ustawiczne
Patrz priorytet 1, zadanie 1.5

W 2008 r. nie zawarto Ŝadnej umowy o
dofinansowanie, jednakŜe kontynuowano realizację
projektów wcześniejszych

Stypendia dla uczniów, słuchaczy i studentów z terenu
województwa wielkopolskiego realizowane przez
UMWW
Stypendium ma charakter pomocy socjalnej.
O przyznanie stypendium mogły ubiegać się osoby
spełniające łącznie trzy następujące warunki:
1. uczą się lub studiują w trybie dziennym;
2. osiągają dobre wyniki w nauce;
3. pozostają w trudnych warunkach materialnych.
Stypendium otrzymało 189 uczniów (w okresie
od 01.01.2008 r. do 30.06.2008* r. i od 01.09.2008 r.
do 31.12.2008 r.).
Stypendium otrzymało 160 słuchaczy i studentów
(w okresie od 01.01.2008 do 30.06.2008* i od
01.10.2008 r. do 31.12.2008)
* przerwa wakacyjna
Do końca 2008 r. podpisano 8 umów z Beneficjentami

-

-

1 130 834,86

1 469 630,46

432 000,00
– kwota
wydatkowana na
stypendia dla
słuchaczy i
studentów

472 500,00
– kwota
wydatkowana na
stypendia dla
uczniów

904 500,00
w tym:

BudŜet KO

-

EFS/BP

EFS/BP

BudŜet SWW
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Działania powinny być
kontynuowane. NaleŜy
poszerzyć listę zawodów, w
których będą powołane
komisje egzaminacyjne.
Wskazana jest modyfikacja i
dopracowanie zasad i
warunków przyznawania
akredytacji, zawartych w
rozporządzeniu (wiele
podmiotów prowadzących
działalność szkoleniową
pozostaje poza moŜliwością
ubiegania się o akredytację § 2 pkt 2 rozporządzenia, a
ponadto wymogi niezbędne
do uzyskania akredytacji są

Planuje się podpisywanie
kolejnych umów z
Beneficjentami, a takŜe
monitoring, kontrolę i
rozliczanie projektów
Planuje się kontrolę
projektów oraz sporządzenie
końcowych sprawozdań z
realizacji działań i projektów
Prowadzenie RIS –
kontynuacja

Od roku 2000 do 31.12.2008
r. na stypendia dla uczniów,
słuchaczy i studentów
zamieszkujących na stałe na
terenie województwa
wielkopolskiego SWW
wydatkował łączną kwotę w
wys. 5 719 650,00 zł

Stypendium będzie
kontynuowane w roku 2009.

4.3. Dostosowanie oferty
edukacyjnej szkół do
potrzeb rynku pracy

WUP w
Poznaniu

3 516 641,85

-

2 283 950,43

-

-

EFS/BP

-

-

BudŜet PFRON

BudŜet PFRON

Patrz priorytet 1, zadanie 1.2.

Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z usług
tłumacza migowego – 0 osób
Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z
wyposaŜenia uczelni w związku z realizacją programu–
0 osób
Liczba uczestników programu – 1 164. Tyle osób
niepełnosprawnych (w stopniu umiarkowanym lub
znacznym) otrzymało dofinansowanie kosztów nauki
na wyŜszych uczelniach, w kolegiach i szkołach
policealnych

Monitorowano stan bezrobocia według zawodów/grup
zawodowych oraz ofert pracy skierowanych do PUP
według zawodów/grup zawodowych.
Opracowano listy zawodów deficytowych i
nadwyŜkowych w powiatach i w województwie.
Monitorowano liczbę absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych w województwie z
uwzględnieniem poziomu i kierunku kształcenia oraz
wskazaniem perspektywy kształcenia w
poszczególnych placówkach oświatowych.
Monitorowano liczbę osób bezrobotnych
pozostających bez pracy powyŜej 12 m-cy.
Informowano instytucje wpływających na oświatę w
regionie o aktualnym stanie popytu i podaŜy na rynku
pracy oraz o perspektywach na najbliŜszy czas
Monitorowanie ofert pracy zgłaszanych Prowadzono comiesięczny monitoring zgłaszanych do
do Urzędu przez pracodawców w ramach Urzędu przez pracodawców ofert pracy, a takŜe
raportu "Perspektywiczne
analizowano je w celu zdiagnozowania
zapotrzebowanie na kadry
zapotrzebowania na wybrane zawody
kwalifikowane w Wielkopolsce
wykształcone na poziomie zasadniczej
szkoły zawodowej, technikum, szkoły
policealnej, kolegium", co przyczyni się
do harmonizacji kierunków kształcenia z
zapotrzebowaniem pracodawców
Działanie 9.2 PO KL Podniesienie
Do końca 2008 r. podpisano 16 umów z
atrakcyjności i jakości szkolnictwa
Beneficjentami
zawodowego

Raport "Ocena sytuacji absolwentów
szkół województwa wielkopolskiego
rocznik 2006/2007 na rynku pracy"
Opracowanie monitoringu zawodów
deficytowych i nadwyŜkowych

Wielkopolski
Oddział PFRON STUDENT II-kształcenie ustawiczne
osób niepełnosprawnych

PITAGORAS 2007-program pomocy
osobom z uszkodzeniem słuchu

(rozwój bazy, rozszerzenie oferty, stosowanie
nowoczesnych technologii, zatrudnianie odpowiednio
przygotowanej kadry) oraz podejmowanie starań o
przyznanie funduszy unijnych – opracowywanie
projektów edukacyjnych

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

Dalsze prowadzenie
monitoringu oraz bieŜąca
analiza zgłaszanych ofert
pracy
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Opracowanie monitoringu
zawodów deficytowych i
nadwyŜkowych za 2008r.
Opracowanie monitoringu
zawodów deficytowych i
nadwyŜkowych za I półrocze
2009r.

zbyt ogólnie sformułowane),
konieczne jest okresowe
szkolenie pracowników
kuratorium zajmujących się
prowadzeniem procesu
akredytacji
UWAGA: Brak wniosków
złoŜonych przez uprawnione
podmioty – czyli wyŜsze
uczelnie. Planuje się
kontynuowanie programu.
Planuje się kontynuowanie
programu.

4.4. Podnoszenie jakości
kadr systemu oświaty

Departament
Edukacji i Nauki
UMWW

WUP w
Poznaniu

Kuratorium
Oświaty w
Poznaniu

ODN w Lesznie.
W organizowanych ( od września 2008 r. do grudnia

ODN w Pile.
W organizowanych ( od września 2008 r. do grudnia
2008 r., aktualnie trwające ) formach dokształcania i
doskonalenia (warsztaty) udział wzięło 79 nauczycieli.

ODN w Kaliszu.
W organizowanych ( od września 2008 r. do grudnia
2008 r., aktualnie trwające ) formach dokształcania i
doskonalenia (kursy, warsztaty, szkolenia) udział
wzięło 208 nauczycieli.

ODN w Poznaniu.
W organizowanych ( od września 2008 r. do grudnia
2008 r., aktualnie trwające ) formach dokształcania i
doskonalenia (kursy, seminaria, konsultacje) udział
wzięło 711 nauczycieli.

1. zastosowanie technologii informacyjnokomunikacyjnych w procesie dydaktycznym,
multimedia,
2. języki obce,
3. warsztaty szkolnego doradcy zawodowego.

W ramach zadania Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli,
dla których organem prowadzącym jest SWW,
przygotowały na rok szkolny 2008/2009 dla
nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych formy dokształcania i
doskonalenia w takich obszarach tematycznych jak:

Wspomaganie rozwoju zawodowego
nauczycieli poszczególnych specjalności
szkół podstawowych i gimnazjalnych

Działanie 9.4 PO KL Wysoko
wykwalifikowane kadry sytemu oświaty

Wprowadzono 6 nowych zawodów w kilkunastu
szkołach. W efekcie tego nowy kierunek kształcenia
podjęło 940 uczniów w zawodach: technik mechanik
pojazdów samochodowych, technik cyfrowych
procesów graficznych, florysta, technolog robót
wykończeniowych w budownictwie, opiekun
medyczny i technik przetwórstwa mleczarskiego.
WKO w roku 2008 wyraził pozytywną opinię dla 156
wniosków złoŜonych przez szkoły, wprowadzono 36
nowych zawodów. W efekcie tego nowy kierunek
kształcenia podjęło wielu uczniów. Poprawie uległa
takŜe sieć szkół kształcenia zawodowego
Do końca 2008 r. podpisano 2 umowy z
Beneficjentami

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

-

865 763,88

-

BudŜet DEiN

BudŜet ODN

EFS/BP

BudŜet KO
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- zwrócenie uwagi na
bardziej efektywne
wykorzystanie technologii
informacyjnokomunikacyjnych
wykorzystanie w
administrowaniu daną szkołą
czy placówką

- opracowanie
wartościowych materiałów
dydaktycznych i programów
edukacyjnych do zajęć
lekcyjnych;

Planuje się podpisywanie
kolejnych umów z
Beneficjentami, a takŜe
monitoring, kontrolę i
rozliczanie projektów
Systematyczne ulepszanie
oferty doskonalenia w ODN,
w szczególności:

Kontynuowanie działań.
Podejmując działania
promowania nowych
kierunków kształcenia
naleŜy uwzględniać zmiany
wprowadzane z ostatnich
kilku lat

Kuratorium
Oświaty w
Poznaniu

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

ODN w Koninie.
W organizowanych ( od września 2008 r. do grudnia
2008 r., aktualnie trwające ) formach dokształcania i
doskonalenia (warsztaty, seminaria, kursy, wizyty
studyjne, konferencje problemowo-metodyczne) udział
wzięło 666 nauczycieli
Dodatkowe kwalifikacje zdobyło lub uzupełniło
niepełne kwalifikacje ok. 1 500 nauczycieli.
Udoskonalono ich warsztat pracy oraz umiejętności
zarządzania szkołą/placówką, przyczyniając się do
podniesienia jakości kształcenia oraz efektywnego
funkcjonowania szkół/placówek oświatowych.
Przeszkolono ok. 4 500 nauczycieli, przekazano
uczestnikom grantów materiały i publikacje
edukacyjne. Udoskonalono warsztat pracy nauczycieli
oraz umiejętności zarządzania szkołą/placówką,
przyczyniając się do podniesienia jakości kształcenia
oraz efektywnego funkcjonowania szkół/placówek
oświatowych.
W roku 2008 zatwierdzono 10 programów kursów
pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki
zawodu, złoŜonych przez placówki kształcenia
ustawicznego. Jednostki uprawnione do prowadzenia
szkolenia zorganizowały 45 kursów, po ukończeniu
których 450 osób uzyskało kwalifikacje niezbędne do
pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki
zawodu. Jak wynika z informacji napływających z
urzędów gmin zmniejsza się liczba przypadków
prowadzenia kształcenia zawodowego przez osoby nie
posiadające pełnych kwalifikacji.
Zgodnie z przyjętą procedurą WKO wydał około 580
zgód na zatrudnienie nauczycieli nieposiadających
wymaganych kwalifikacji do zajmowania danego
stanowiska oraz ponad 500 zgód na zatrudnienie osób
niebędących nauczycielami do realizacji zajęć
edukacyjnych. W stosunku do roku 2007 zauwaŜono
zmniejszenie liczby wydanych zgód.
Na podstawie szczegółowej analizy wydanych przez
WKO zgód na zatrudnienie nauczycieli
nieposiadających wymaganych kwalifikacji do
zajmowania danego stanowiska oraz osób niebędących
nauczycielami do realizacji zajęć edukacyjnych w roku
szkolnym 2008/2009 moŜna stwierdzić, iŜ brakowało
przede wszystkim nauczycieli realizujących
następujące zajęcia edukacyjne: języki obce, w
szczególności język angielski, wychowanie

2008 r., aktualnie trwające ) formach dokształcania i
doskonalenia (warsztaty) udział wzięło 149 nauczycieli

-
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NaleŜy systematycznie
kontrolować realizację
kursów kwalifikacyjnych, ze
szczególnym
uwzględnieniem jakości
merytorycznej i metodycznej
zajęć, poprawności naboru
uczestników oraz
prowadzonej dokumentacji.
W przygotowaniu kolejnej
edycji grantów
edukacyjnych naleŜy
szczególnie uwzględnić
tematykę oraz formę szkoleń
cieszących się duŜym
zainteresowaniem, zaspokoić
potrzeby tych nauczycieli,
którzy nie mogli
uczestniczyć w zajęciach z
powodu ograniczonej liczby
miejsc. Konieczne jest
promowanie najnowszych
strategii, metod i technik
edukacyjnych
ukierunkowanych m.in. na
rozwijanie twórczego
myślenia i rozwiązywania
problemów. Działania muszą
być kontynuowane i
zmierzać perspektywicznie
do tego, aby kaŜda osoba
zajmująca się kształceniem
uczniów, młodocianych
pracowników posiadała
kwalifikacje pedagogiczne
wymagane od instruktorów
praktycznej nauki zawodu.
Doskonalenie przyjętych
przez WKO procedur
ww. sprawach. Podjęcie

WUP w
Poznaniu

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1.

Działanie 6.2 PO KL Wsparcie oraz
Patrz priorytet 1, zadanie 1.1.
promocja przedsiębiorczości i
samozatrudnienia
Działanie 2.3 ZPORR Reorientacja osób W 2008 r. nie zawarto Ŝadnej umowy o
odchodzących z rolnictwa
dofinansowanie, jednakŜe kontynuowano realizację
1 643 435,55
projektów wcześniejszych

Poddziałanie 6.1.1 PO KL Wsparcie
osób pozostających bez zatrudnienia na
regionalnym rynku pracy

1 596 125,27

159 686,00

345 629,00

EFS/BP

EFS/BP

EFS/BP

BP
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Planuje się kontrolę
projektów oraz sporządzenie
końcowych sprawozdań z
realizacji działań i projektów

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

Wyjaśnienie: *kwota 226 928 500,00 złotych (priorytet 1, zadanie 1.1) zawiera: 9 389 100,00 zł wojewódzkie programy aktywizacji zawodowej, 74 776 967,76 zł Poddziałanie 6.1.3 PO KL
Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych

5.2. Rozwój kapitału
ludzkiego i społecznego na
obszarach wiejskich

działań w zakresie
kształcenia nauczycieli
prowadzących zajęcia
edukacyjne z języków
obcych, wychowania
przedszkolnego, kształcenia
zintegrowanego
oraz nauczycieli
prowadzących kształcenie
zawodowe. Zakończenie
prac w MEN nad
rozporządzeniem w
sprawach kwalifikacji
Suma wydatkowanych środków (w zł): 3 744 875,82

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1.

Działanie 9.5 PO KL Oddolne inicjatywy Do końca 2008 r. podpisano 41 umów z
edukacyjne na obszarach wiejskich
Beneficjentami.
Podana kwota dotyczy wypłaconych zaliczek oraz
wniosków o płatność

Do końca 2008 r. podpisano 13 umów z
Beneficjentami

Działanie 7.3 PO KL Inicjatywy lokalne
na rzecz aktywnej integracji

WUP w
Poznaniu

Do końca 2008 r. podpisano 14 umów z
Beneficjentami

Priorytet 5. Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
5.1. Wspieranie inicjatyw i
Program Partnerstwa Lokalnego
paktów lokalnych na rzecz
Działanie 6.3 PO KL Inicjatywy lokalne
rozwoju obszarów
na rzecz podnoszenia poziomu
wiejskich
aktywności zawodowej na obszarach
wiejskich

przedszkolne, kształcenie zintegrowane oraz
realizujących zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z
zakresu świetlicy szkolnej i zajęcia w bibliotekach
szkolnych. Utrzymuje się nadal duŜe zapotrzebowanie
na nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe

