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

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

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

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

www.funduszestrukturalne.gov.pl

Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

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

Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES)

www.eures.praca.gov.pl

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

www.fgsp.gov.pl

(FGŚP)
Kuratorium Oświaty w Poznaniu (KO)

www.ko.poznan.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS)

www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR)

www.mrr.gov.pl

Ochotnicze Hufce Pracy (OHP)

www.ohp.pl

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

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

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

www.pfron.org.pl

Niepełnosprawnych (PFRON)
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

www.rops-wielkopolska.poznan.pl

(ROPS)
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

www.umww.pl

(UMWW)
Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy (WORP)

www.obserwatorium.wup.poznan.pl

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO)

www.wrpo.wielkopolskie.pl

Wielkopolski Urząd Wojewódzki (WUW)

www.poznan.uw.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (WUP)

www.wup.poznan.pl
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I. Wprowadzenie
Strategia Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013 jest
strategią sektorową wyznaczającą kierunki polityki rynku pracy w regionie. Stanowi
uzupełnienie Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, obejmując
swoim zasięgiem działania związane z zasobami ludzkimi w Wielkopolsce. Dokument ten
przyjęty został przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr VIII/69/07 z dnia
23 kwietnia 2007 roku.
Przebieg przygotowania sprawozdania ze Strategii określa rozdział VIII tego
dokumentu pt. „Monitoring i ewaluacja Strategii”. Zgodnie z zapisami monitorowanie
realizacji Strategii odbywa się po roku 2009, 2011 i na koniec 2013. Niniejszy raport jest
drugim dokumentem ewaluacyjnym Strategii, który obejmuje dwuletni okres sprawozdawczy,
tj. lata 2010-2011.
Zgodnie z założeniami dotyczącymi trybu postępowania w ramach prowadzonego
monitoringu, przełożeniem priorytetów zapisanych w Strategii na działania, a jednocześnie jej
uszczegółowieniem jest regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia. Zgodnie z art. 3 ust. 4
ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.), Samorząd Województwa Wielkopolskiego
przygotowuje

corocznie

Plan

Działań

na

Rzecz

Zatrudnienia

w

Województwie

Wielkopolskim, w oparciu o zapisy Krajowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia.
Natomiast coroczne sprawozdania z realizacji Planu stanowią materiał do monitorowania
realizacji działań podejmowanych w ramach Strategii Zatrudnienia.
W celu przygotowania Planu oraz sprawozdań z jego realizacji, Zarząd Województwa
Wielkopolskiego powołuje co roku Regionalny Zespół ds. Opracowania Planu. W latach
2010-2011 Zespół ten pracował pod przewodnictwem Wojciecha Jankowiaka, Wicemarszałka
Województwa Wielkopolskiego, a w jego skład wchodzili przedstawiciele:
1. Departamentu Edukacji i Nauki UMWW,
2. Departamentu Gospodarki UMWW,
3. Departamentu Polityki Regionalnej UMWW,
4. Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWW,
5. Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego UMWW,
6. Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Wielkopolskiego,
7. Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego,
8. Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
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9. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu,
10. Wielkopolskiego Oddziału PFRON,
11. Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa,
12. Wielkopolskiej Sieci Biur Karier,
13. Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy,
14. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu,
15. Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia - Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”,
16. Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia w Województwie Wielkopolskim oraz
Sprawozdanie z jego wykonania, opiniowane są przez Wojewódzką Radę Zatrudnienia
w Poznaniu, która jest organem opiniodawczo – doradczym Marszałka Województwa
Wielkopolskiego, przyjmowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, a następnie
przekazywane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu: www.wup.poznan.pl/Działania Rynku Pracy.
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II. Rezultaty działań podjętych w ramach Strategii Zatrudnienia dla Województwa
Wielkopolskiego na lata 2007-2013, w okresie dwóch lat, tj. 2010-2011
Strategia Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007 – 2013
obejmuje pięć priorytetów oraz 18 podstawowych typów działań realizowanych w ich
ramach.

CEL STRATEGII
Poprawa jakości zasobów ludzkich warunkiem rozwoju
społeczno – gospodarczego Wielkopolski
PODSTAWOWE TYPY DZIAŁAŃ

PRIORYTETY

1. Wzrost
zatrudnienia
i aktywności
zawodowej
mieszkańców.

1. Wspieranie

2. Aktywizacja

3. Promocja oraz

aktywności

zawodowa

wspieranie

zawodowej

młodzieży.

mieszkańców

i samozatrudnienia.

regionu.

2. Wspieranie

3. Wspieranie

4. Wzmacnianie

aktywnej integracji

wysokiej jakości

i rozwój instytucji

osób zagrożonych

usług społecznych.

pomocy i integracji

2. Równy dostęp do
zatrudnienia oraz
promocja integracji
społecznej.

1. Aktywizacja
zawodowa osób
dyskryminowanych
na rynku pracy.

3. Rozwój
przedsiębiorstw,
przedsiębiorczości
i innowacyjności w
regionie.

1. Doskonalenie

2. Doradztwo dla

kadr

małych, średnich i

przedsiębiorstw.

restrukturyzowanych

4. Podniesienie
poziomu oraz
dostępności
kształcenia
mieszkańców.

5. Partnerstwo na
rzecz rozwoju
obszarów wiejskich.

przedsiębiorczości

4. Promocja
mobilności i
aktywnych postaw
na rynku pracy.

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

społecznej.

wykluczeniem
społecznym.

3. Transfer wiedzy.

przedsiębiorstw.

1. Wyrównywanie

2. Upowszechnianie

szans edukacyjnych.

kształcenia
ustawicznego.

1. Wspieranie

2. Rozwój kapitału

inicjatyw i paktów
lokalnych na rzecz

i społecznego na

rozwoju obszarów

obszarach wiejskich.

3. Dostosowanie
oferty edukacyjnej
szkół do potrzeb
rynku pracy.

4. Podnoszenie
jakości kadr systemu
oświaty.

ludzkiego

wiejskich.
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W okresie dwóch lat na realizację działań podjętych w obszarze regionalnego rynku
pracy, wynikających ze Strategii Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata
2007-2013, wydano łącznie 2 101 824 374,87 zł, w tym w ramach poszczególnych
Priorytetów:
Priorytet 1
Wzrost zatrudnienia i aktywności zawodowej mieszkańców – 1 437 328 244,69 zł,
Priorytet 2
Równy dostęp do zatrudnienia oraz promocja integracji społecznej – 254 867 438,63 zł,
Priorytet 3
Rozwój przedsiębiorstw, przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie – 108 352 271,04 zł,
Priorytet 4
Podniesienie poziomu oraz dostępności kształcenia w regionie – 234 759 445,76 zł,
Priorytet 5
Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich – 66 516 974,75 zł.

Wykres 1. Procentowy udział środków wydanych w latach 2010-2011 na działania w ramach
poszczególnych Priorytetów
3,2
5,1

11,2

12,1
68,4
Priorytet 1

Priorytet 2

Priorytet 3

Priorytet 4

Priorytet 5
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Wskaźniki osiągnięte w latach 2010-2011 w województwie wielkopolskim:
Tabela 1.1
Lp.

Wyszczególnienie

stopa bezrobocia rejestrowanego (w %) 1
liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy 2
współczynnik aktywności zawodowej (w %)3
ogółem
liczba absolwentów szkół
w tym bezrobotni
4. ponadgimnazjalnych w województwie
absolwenci wg stanu na 31
wielkopolskim
października danego roku
5. wskaźnik zatrudnienia (w %) 4
liczba ofert pracy
ogółem
zgłoszonych do
oferty pracy subsydiowanej
6.
powiatowych urzędów
zatrudnienie niesubsydiowane
pracy
liczba przedsiębiorstw,
ogółem
które zgłosiły zamiar
z sektora prywatnego
7.
zwolnień grupowych
z sektora publicznego
pracowników
liczba osób planowanych do ogółem
z sektora prywatnego
8. zwolnienia w ramach
zwolnień grupowych
z sektora publicznego
9. liczba osób zwolnionych w ramach zwolnień grupowych
ogółem w 31 powiatowych urzędach
liczba etatów pośrednictwa pracy
pracy
10. w powiatowych urzędach pracy
średnio na jeden powiatowy urząd
w II półroczu danego roku5
pracy
ogółem w 31 powiatowych urzędach
liczba etatów doradcy
pracy
zawodowego w powiatowych
11.
urzędach pracy w II półroczu
średnio na jeden powiatowy urząd
danego roku6
pracy
1
źródło: GUS, www.stat.gov.pl
2
przeliczenia WUP w Poznaniu
3
źródło: GUS, www.stat.gov.pl
4
źródło: GUS, www.stat.gov.pl
5
źródło: PUP województwa wielkopolskiego
6
źródło: PUP województwa wielkopolskiego
* dane za III kwartał 2011 roku
1.
2.
3.

2010

2011

9,2
135 172
58,2
98 975

9,2
134 954
58,0*
96 931

Wzrost/
spadek
2011:2010
-218
-0,2
-2 044

8 876

8 513

-363

53,1
76 688
31 035

53,2*
61 561
13 793

0,1
-15 127
-17 242

45 653

47 768

2 115

126
70

127
81

1
11

56

46

-10

3 800
2 619
1 181
3 321

4 596
3 889
707
3 098

796
1 270
-474
-223

508,75

451,8

-56,95

16,4

14,6

-1,8

232,75

206,5

-26,25

7,5

6,7

-0,8
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Tabela 1.2.
Wyszczególnienie

Lp.

1.

2.

3.

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

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

2010

2011

Ogółem
w latach
2010-2011

77 621

46 587

124 208

23 562

25 132

48 694

54 059
28 952
14 890
22 734
6 175

21 455
11 814
7 805
8 167
3 250

75 514
40 766
22 695
30 901
9 425

7 100

2 484

9 584

1 580

1 665

3 245

4 931

1 562

6 493

30 592

36 980

67 572

14 395

2 513

16 908

1 518

2 089

3 607

6 947

14 068

21 015

864

2 998

3 862

2 000

1 296

3 296

W latach 2010-2011 w województwie wielkopolskim podjętych zostało wiele działań
mających na celu wsparcie różnych grup społecznych oraz instytucji w ich funkcjonowaniu
na regionalnym rynku pracy, w wyniku czego nastąpiła poprawa jakości zasobów ludzkich,
która jest warunkiem rozwoju społeczno – gospodarczego regionu.
Realizowano działania o rezultatach twardych w zakresie:
1. Aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach
pracy województwa

wielkopolskiego

–

aktywnymi

formami

przeciwdziałania

bezrobociu objęto łącznie 75 514 osób bezrobotnych, w tym:


27 268 młodych osób skorzystało z możliwości zdobycia pierwszego doświadczenia
zawodowego poprzez odbycie stażu u pracodawców,



w ramach szkoleń podniesiono kwalifikacje zawodowe 18 947 osób,



dzięki dotacjom uruchomione zostały 9 584 nowe działalności gospodarcze, w tym
dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej pochodzące ze środków innych niż

12

Fundusz Pracy, tj. ze środków PFRON, otrzymało 298 osób, a poprzez
dofinansowanie pracodawców powstało 7 096 nowych miejsc pracy,


umożliwiono 4 952 osobom podjęcie pracy w ramach robót publicznych oraz 4 490
osobom w ramach prac społecznie użytecznych,



2 718 osób podjęło zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych,



161 osób znalazło zatrudnienie w ramach przygotowania zawodowego.

2. Podniesienia kwalifikacji zawodowych do wymogów rynku pracy poprzez ukończenie
szkolenia/kursu przez osoby pracujące poprzez:
 zdobycie dodatkowych lub uzupełnienie niepełnych kwalifikacji oraz przeszkolenie
w celu podniesienia jakości kształcenia przez ponad 21 tysięcy nauczycieli,
 podniesienie kwalifikacji kadr instytucji pomocy i integracji społecznej – 3 296 osób,
 uzyskanie kwalifikacji do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu 940 osób,
 przeszkolenie 775 pracowników powiatowych urzędów pracy.
3. Objęcia poradnictwem zawodowym prawie 133 tysięcy osób.
4. Aktywizacji zawodowej i społecznej niemal 15 tys. osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
5. Objęcia działaniami na rzecz kształtowania postaw aktywnych 6 914 osób młodych ze
środowisk zagrożonych marginalizacją.
6. Uzyskania stypendiów o charakterze pomocy socjalnej przez 825 uczniów oraz
360 słuchaczy i studentów.
7. Wsparcia osób niepełnosprawnych poprzez:
 dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej, co
skutkowało utworzeniem w nich nowych miejsc pracy dla 95 osób niepełnosprawnych
oraz zapewniło dalsze funkcjonowanie ZAZ,
 objęcie kształceniem ustawicznym około 2 500 osób niepełnosprawnych,
 udzielenie ponad 12 tysięcy informacji lub porad osobom niepełnosprawnym przez
Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych,
 objęcie 163 niepełnosprawnych absolwentów aktywizacją w formie stażu,
 dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego dla 153 osób niepełnosprawnych.
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Poszczególne instytucje realizowały również zadania uzupełniające, o rezultatach
miękkich, w tym:
I. Wspierano społeczności lokalne poprzez poradnictwo i informację zawodową:
1) Udostępniano informacje związane z przedsiębiorczością i zatrudnieniem, procesem
zakładania własnej firmy, formułowaniem biznes - planu.
2) Prowadzono

konsultacje

indywidualne

dotyczące

przedsiębiorczości

oraz

przeprowadzono 55 edycji spotkań warsztatowych w tym zakresie.
3) Prowadzono konsultacje indywidualne ukierunkowane na wspieranie aktywnych postaw
na rynku pracy oraz przeprowadzono 516 edycji edukacyjnych spotkań grupowych
rozwijających aktywne postawy wobec zatrudnienia.
4) Przeprowadzono konsultacje indywidualne oraz realizowano warsztaty ukierunkowane
na problematykę osób pozostających w trudnej sytuacji na rynku pracy.
5) Przeprowadzono cykl zajęć poświęconych ocenie własnych predyspozycji i rozwijaniu
kompetencji ułatwiających funkcjonowanie w środowisku pracy oraz prowadzono
konsultacje indywidualne.

II. Wspierano instytucje rynku pracy:
1) Z okazji jubileuszu 90 lat dekretu o powstaniu polskich służb zatrudnienia oraz 20 lat
publicznych służb zatrudnienia III RP, zorganizowano konferencję Publiczne Służby
Zatrudnienia III RP - wczoraj i dziś. 20 lat w służbie społeczności.
2) Udostępniano informacje na temat regionalnego, krajowego i unijnego rynku pracy
pracownikom gminnych centrów informacji (GCI), akademickich biur karier (ABK),
powiatowych urzędów pracy (PUP).
3) Gromadzono i udostępniano informacje na temat regionalnego rynku pracy
(sprawozdawczość statystyczna) oraz monitorowano sytuację osób niepełnosprawnych
na wielkopolskim rynku pracy.
4) Uczestniczono w targach pracy, konferencjach i spotkaniach organizowanych przez
uczelnie wyższe.
5) Przeprowadzono szkolenia dla liderów Klubów Pracy z PUP, z nadaniem uprawnień
w zakresie korzystania z nowego podręcznika „Szukam pracy”, opracowano analizy
działalności klubów pracy na terenie Wielkopolski za 2009 i 2010 rok.
6) Prowadzono rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia oraz wydawano
certyfikaty o dokonaniu wpisu do ww. rejestru.
7) Prowadzono i udostępniano Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS):
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 w 2010 roku w rejestrze widniało 918 firm z terenu województwa prowadzących
szkolenia ustawiczne,
 w 2011 roku rejestr zawierał 970 instytucji szkoleniowych.
III.

Prowadzono

działania

na

rzecz

poprawy

sytuacji

gospodarczej

i

wzrostu

konkurencyjności przedsiębiorstw oraz łagodzenia skutków zwolnień grupowych:
1) Przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań
publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie działalności wspomagającej
rozwój gospodarczy w roku 2011.
2) Realizowano projekt kluczowy „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w
Wielkopolsce” w ramach WRPO na lata 2007-2013, Priorytet I Konkurencyjność
przedsiębiorstw, Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki.
3) Inicjowano i realizowano przedsięwzięcia mające na celu rozwiązanie lub łagodzenie
problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grupowymi pracowników z
przyczyn dotyczących zakładu pracy, w tym realizowano programy wsparcia dla tych
przedsiębiorstw. Podjęto współpracę z 3 pracodawcami w zakresie wsparcia zwalnianych
pracowników.
IV. Prowadzono badania w obszarze wielkopolskiego rynku pracy, które przyczyniły się do
zdiagnozowania sytuacji osób pozostających w szczególnie trudnym położeniu na tym rynku.
Pozwoliły one także na wskazanie tendencji zmian na regionalnym rynku pracy oraz ocenę
realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Raporty dostępne są na
stronach: www.obserwatorium.wup.poznan.pl, www.efs.wup.poznan.pl.
1) Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy, powołane jako projekt systemowy,
prowadziło w latach 2010-2011 badania:
a) Bezrobocie

absolwentów

wybranych

zasadniczych

szkół

zawodowych

w

województwie wielkopolskim. Uwarunkowania i możliwości poprawy sytuacji,
b) Zagraniczna i krajowa migracja zarobkowa w województwie wielkopolskim,
c) Potrzeby informacyjne pracodawców oraz instytucji województwa wielkopolskiego,
d) Teraźniejszość i przyszłość budownictwa w województwie wielkopolskim,
e) Analizy i prognozy rynku pracy w Wielkopolsce – badania własne WORP.
2)

Drogi wychodzenia z kryzysu i rekomendowane scenariusze rozwoju Wielkopolski do
2020 roku.

3)

Badania ewaluacyjne:
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a)

Ocena realizacji założonych celów komponentu regionalnego PO KL w Wielkopolsce
w kontekście aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz jej prognozy,

b)

Wpływ dofinansowania z EFS w ramach Priorytetu IX PO KL na rozwój oferty
edukacyjnej szkół i upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich i w
gminach miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców w województwie
wielkopolskim,

c)

Wpływ środków EFS na skuteczność działań podejmowanych w ramach systemu
integracji zawodowej osób wykluczonych społecznie w Wielkopolsce,

d)

Analiza postępów wdrażania Priorytetu VI PO KL,

e)

Ocena możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach
komponentu regionalnego PO KL w województwie wielkopolskim,

f)

Ocena wpływu interwencji funduszy strukturalnych UE na rozwój zasobów ludzkich
na obszarach wiejskich w Wielkopolsce.

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

Oświaty

w

Poznaniu,

Departament

Edukacji

i

Nauki

UMWW,

parlamentarzystów, instytucje rynku pracy, powiatowe urzędy pracy, akademickie biura
karier, gminne centra informacji. Analizy dostępne są na stronach: www.wup.poznan.pl,
www.efs.wup.poznan.pl, www.obserwatorium.wup.poznan.pl.
1) „Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki
rynku pracy”, za lata 2009 i 2010,
2) Raport "Ocena sytuacji absolwentów szkół województwa wielkopolskiego na rynku
pracy", rocznika 2008/2009, 2009/2010,
3) Biuletyn Informacyjny WUP – wydawany co miesiąc, prezentujący aktualne dane
dotyczące bezrobocia rejestrowanego w Wielkopolsce,
4) „Kapitał ludzki w Wielkopolsce. Biuletyn Informacyjny Komponentu Regionalnego
PO KL” – wydawany co kwartał,
5) Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2009 rok i I półrocze 2010 roku
oraz za 2010rok i I półrocze 2011 r.,
6) Efektywność zatrudnieniowa w Wielkopolsce, za lata 2009 i 2010,
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7) Wielkopolski rynek pracy wczoraj i dziś,
8) Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w latach 2008-2009 w województwie
wielkopolskim,
9) Oblicza bezrobocia rejestrowanego w Wielkopolsce.
VI. Podejmowano działania w obszarze szkolnictwa, w tym:
1) Zorganizowano konkursy dla młodzieży gimnazjalnej: Nowe oblicza pracy oraz Młodzi
otwarci na Europę. Konkursy miały na celu zainteresowanie uczniów gimnazjum
zagadnieniami związanymi z rynkiem pracy i kierunkami kształcenia, a w rezultacie
przygotowanie

uczniów

do

wyboru

dalszej

drogi

edukacyjnej

gwarantującej

w przyszłości znalezienie zatrudnienia.
2) Wydano informator dla uczniów pt. Wybierz przyszłość, który zawiera dane dotyczące
aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz wskazówki mające na celu przygotowanie
młodzieży do podjęcia aktywności zawodowej.
3) Zbierano i upowszechniano dane z systemu informacji oświatowej.
4) Opublikowano informator o możliwościach kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych.
5) W latach 2010-2011 Wielkopolski Kurator Oświaty powołał 12 nowych komisji
egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły zawodowe
oraz na tytuły mistrza w zawodzie. W wyniku przeprowadzonych postępowań
egzaminacyjnych kwalifikacje uzyskało: 477 osób tytuły zawodowe oraz 264 osoby
tytuły mistrza w zawodzie.
6) Udzielano akredytacji podmiotom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach
pozaszkolnych.
7) Rozpatrywano wnioski złożone przez szkoły w sprawie opiniowania nowych kierunków
kształcenia.
8) Promowano wprowadzanie nowych zawodów ujętych w obowiązującej klasyfikacji
zawodów szkolnictwa zawodowego.
9) Opracowano internetowe propozycje szkoleń z zakresu umiejętności miękkich.
10) Upowszechniono informacje o rynku pracy wraz z dystrybucją katalogów branżowych.
11) Opracowano narzędzia dla realizowania praktyk ponadprogramowych.
12) Projekt LeQuaEuro w ramach COMENIUS Regio Partnerskie Projekty Program
„Uczenie się przez całe życie”. Tytuł projektu: Polsko-niemieckie kształcenie i
doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na konkretnych przykładach zajęć.
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VII. Realizowano inne projekty w zakresie gospodarki, rynku pracy, szkolnictwa i polityki
społecznej, finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym m. in.:
1) „Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji (BWSI)” (Poddziałanie 8.2.2 PO KL
Regionalne strategie Innowacji), który miał charakter naukowo-badawczy i promocyjny.
2) „Regionalne Sieci Innowacji i Promocja Innowacji w Regionie” (Poddziałanie 8.2.2
PO KL Regionalne strategie Innowacji), który miał na celu zwiększanie innowacyjności
regionu poprzez wspieranie rozwoju istniejących sieci współpracy i wymiany informacji
oraz tworzenie nowych, obejmujących m.in. branże kreatywne oraz nowoczesne sektory
gospodarki województwa wielkopolskiego.
3) Zrealizowano „Projekt outplacementowy WUP w Poznaniu” w ramach Poddziałania
8.1.2 PO KL Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
4) „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania” – projekt realizowany w ramach
Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL.
5) „eSzkoła – Moja Wielkopolska” – projekt realizowany w ramach Działania 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty PO KL.
6) „Liderzy oświaty” – projekt realizowany w ramach Działania 9.4. Wysoko
wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL.
7) „Mój zawód – moja pasja” – projekt realizowany w ramach Działania 9.2. Podniesienie
atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL.
8) „Zajęcia pozalekcyjne – kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty” – projekt
realizowany w ramach Poddziałania 9.1.2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z
grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług
edukacyjnych PO KL.
9) „Wielkopolski program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” projekty
realizowane w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL Pomoc stypendialna dla uczniów
szczególnie uzdolnionych (edycje z lat: 2010 i 2011).
10) „Wsparcie stypendialne dla doktorantów na kierunkach uznanych za strategiczne z
punktu widzenia rozwoju Wielkopolski” (Poddziałanie

8.2.2 PO KL Regionalne

Strategie Innowacji), który ma na celu wspieranie sektora badawczo-rozwojowego i
pomoc w osiągnięciu skutecznego transferu wiedzy z nauki do biznesu (edycje z lat:
2010 i 2011).
11) „Profesjonalna kadra – wsparcie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego w
Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu” (Poddziałania 6.1.2 PO KL Wsparcie
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powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych w regionie), który ma na celu podnoszenie kwalifikacji
pracowników bezpośrednio świadczących usługi na rzecz osób bezrobotnych w kierunku
wczesnej identyfikacji potrzeb tych osób oraz efektywnego zdiagnozowania możliwości
ich rozwoju zawodowego.
12) Projekt konkursowy CESON – Centrum Ekonomii Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Lider: Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi Partner: ROPS.
13) Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności Społecznej – koordynacja na rzecz
zapewnienia trwałości funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej.

W latach 2010-2011 działania na rzecz regionalnego rynku pracy podejmowała Wojewódzka
Rada Zatrudnienia w Poznaniu, która jest organem opiniodawczo – doradczym Marszałka
Województwa Wielkopolskiego w sprawach polityki rynku pracy. Rada w tym czasie odbyła
6 posiedzeń, w ramach swojej działalności, podjęła uchwały oraz stanowiska z zakresu rynku
pracy:
1) Dotyczące opinii na temat nowych kierunków kształcenia w wielkopolskich szkołach:
 Uchwała nr 1/2010 WRZ z dn. 17 lutego 2010r. w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Medycznych w Koninie, ul. Przemysłowa 4, kierunku kształcenia
higienistka stomatologiczna,
 Uchwała nr 2/2010 WRZ z dn. 17 lutego 2010r. w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance, ul. Kościuszkowców 2A
kierunku kształcenia technik organizacji usług hotelowych,
 Uchwała nr 1/2011 WRZ z dn. 16 marca 2011r. w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance, ul. Kościuszkowców 2A
kierunku kształcenia technik urządzeń i systemów energii odnawialnej,
 Uchwała nr 2/2011 WRZ z dn. 16 marca 2011r. w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Medycznym Studium Zawodowym w Poznaniu, ul. Szamarzewskiego 99 kierunku
kształcenia ortoptystka,
 Uchwała nr 3/2011 WRZ z dn. 16 marca 2011r. w sprawie opinii dotyczącej utworzenia
w Medycznym Studium zawodowym w Rawiczu, ul. Gen. Roweckiego6 kierunku
kształcenia opiekun osoby starszej,
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 Uchwała nr 5/2011 WRZ z dn. 14 kwietnia 2011r. w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Medycznym Studium Zawodowym w Kościanie, Pl. Paderewskiego 1
kierunków kształcenia opiekun osoby starszej i opiekunka dziecięca,
 Uchwała nr 6/2011 WRZ z dn. 14 kwietnia 2011r. w sprawie opinii dotyczącej
utworzenia w Wielkopolskim Centrum Edukacji Medycznej w Poznaniu, ul. Mostowa 6
kierunków kształcenia dietetyk oraz technik bezpieczeństwa i higieny pracy.
2) Uchwała nr 4/2011 WRZ z dn. 14 kwietnia 2011r. w sprawie wykazu zawodów, w
których

za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników

może być

dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i
składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
3) Stanowisko WRZ z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie dokonania zmian w projekcie
ustawy budżetowej na rok 2011 w części dotyczącej planu finansowego Funduszu Pracy.
4) Stanowisko WRZ z dnia 30 września 2010r. w sprawie zapewnienia środków na
zatrudnienie doradców zawodowych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Informacje dotyczące wszystkich zrealizowanych w latach 2010-2011 zadań,
tj. działań o rezultatach twardych oraz działań o rezultatach miękkich zawarte są w
załączniku.
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III. Wnioski
1) W latach 2010-2011 w obszarze wielkopolskiego rynku pracy podejmowanych było
wiele działań, w tym między innymi:
a) działania na rzecz aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
b) promowanie przedsiębiorczości i samozatrudnienia,
c) wspieranie wielkopolskich pracodawców, publicznych służb zatrudnienia oraz
instytucji pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce.
2) Od czerwca 2010 roku do końca 2011 roku, Wielkopolska zajmowała pierwsze
miejsce w kraju, pod względem najniższej stopy bezrobocia. Pomimo tego, sytuacja
na wielkopolskim rynku pracy była trudna, do czego przyczyniło się zmniejszenie
liczby ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców do powiatowych urzędów pracy
oraz liczne zwolnienia grupowe pracowników.
3) Rok 2010 był rekordowy pod względem zasilenia urzędów pracy w środki Funduszu
Pracy, co pozwoliło na zaktywizowanie, w ramach różnych dostępnych form, ponad
54 tys. osób bezrobotnych, a tym samym złagodzenie skutków spowolnienia
gospodarczego. W 2011 roku wielkopolskie samorządy powiatowe otrzymały
o ponad 60% mniej środków Funduszu Pracy na aktywizację osób bezrobotnych
w naszym województwie niż w roku poprzednim, co znacząco ograniczyło możliwość
podejmowania przez powiatowe urzędy pracy działań mających na celu pomoc
osobom bezrobotnym oraz poszukującym pracy w podnoszeniu i zdobywaniu nowych
kwalifikacji i umiejętności zawodowych.
4) Funkcjonujący od 2007 roku Program Operacyjny Kapitał Ludzki i realizowane
w jego ramach projekty, spowodowały wzrost potencjału zasobów ludzkich
w regionie, zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie
poziomu wykształcenia mieszkańców Wielkopolski oraz zmniejszenie obszarów
wykluczenia społecznego. Program ten realizowany będzie do 2015 roku.
5) Istotny wpływ na wielkopolski rynek pracy miały działania realizowane w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, które przyczyniły się do
ogólnej

poprawy

sytuacji

społeczno-gospodarczej

województwa.

Efektem

realizowanych w ramach WRPO projektów było m.in. stworzenie infrastrukturalnych
podstaw dla rozwoju zasobów ludzkich, działalności gospodarczej, przedsiębiorczości,
a także powstanie konkretnych, nowych miejsc pracy. Na obszarach wiejskich
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województwa wielkopolskiego istotne znaczenie w tym zakresie miały projekty
realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
6) W 2010 roku powstało Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy (WORP), którego
celem jest bieżący monitoring sytuacji w województwie w zakresie trendów na
wielkopolskim rynku pracy. WORP finansowany jest ze środków EFS i funkcjonuje w
ramach Działania 6.1.2 PO KL Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy
w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.
7) Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w celu złagodzenia niekorzystnych
skutków spowolnienia gospodarczego, na podstawie Ustawy z dnia 1 lipca 2009 r.
o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
(Dz. U. 2009 Nr 125, poz. 1035) uruchomił w 2009 roku nowe narzędzia wsparcia
przedsiębiorstw i pracowników. Pomoc dla pracodawców obejmowała działania
związane z rządowym pakietem antykryzysowym. Podmiotom gospodarczym, które
złożyły wnioski oraz spełniły kryteria wynikające z zapisów wskazanej ustawy,
Marszałek Województwa Wielkopolskiego wydał w latach 2010-2011 roku 11
zaświadczeń uznających, że przedsiębiorca znajduje się w przejściowych trudnościach
finansowych, dzięki którym otrzymali oni pomoc finansową dla zatrudnionych
pracowników i utrzymali miejsca pracy.
8) Działania podjęte w ramach dwóch projektów współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Dostosowania do Globalizacji, przyczyniły się do aktywizacji osób, które
utraciły zatrudnienie wskutek zwolnień grupowych w zakładach z branży
motoryzacyjnej.
9) Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która
wprowadziła możliwość ubiegania się o dotacje przez organizacje pozarządowe w
dziedzinie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, zarówno w ramach trybu
otwartego konkursu ofert, jak i trybu pozakonkursowego, tzw. małych grantów,
pozwoliła na realizację zadań, które przyczyniły się do aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych.
Działania

podejmowane

i

realizowane

przez

Samorząd

Województwa

Wielkopolskiego oraz partnerów rynku pracy, mające na celu złagodzenie niekorzystnych
zjawisk w obszarze regionalnej polityki zatrudnienia, wsparcie różnych grup i instytucji w ich
funkcjonowaniu na tym rynku, a także wspieranie przedsiębiorczości i samozatrudnienia
w Wielkopolsce, finansowane były ze środków:
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a) zagranicznych, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (Europejski Fundusz
Społeczny, Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich, Grant
EURES),
b) krajowych, w tym ze środków publicznych (budżet państwa, budżety jednostek
samorządu terytorialnego, fundusze celowe: Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) oraz kapitału prywatnego.
Wspólna polityka rynku pracy i zasobów ludzkich, jaką wyznacza Strategia
Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, będzie kontynuowana
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, uwzględniając jednocześnie dynamicznie
zmieniającą się sytuację na regionalnym rynku pracy, w perspektywie czasowej do 2015 roku.
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załącznik
IV. Priorytety i działania zrealizowane w latach 2010-2011

Zadanie

1

Instytucja

Nazwa działania/
programu

2

3

Wydane środki finansowe
2010 rok
kwota
źródło
w złotych
4

Szczegółowy opis podjętych działań
Wydane środki finansowe
2011 rok
kwota
źródło
w złotych

5

6

7

Kwota wydanych środków finansowych na działania zrealizowane w latach 2010-2011: 2 101 824 374,87 , w tym:
ogółem

1 117 264 225,28

984 560 149,59

działania o rezultatach twardych ogółem:

1 116 481 115,29

929 328 556,34

działania o rezultatach miękkich ogółem:

783 109,99

55 231 593,25

Rezultaty działań podjętych w latach 2010-2011

Priorytet 1. Wzrost zatrudnienia i aktywności zawodowej mieszkańców 2010-2011: 1 437 328 244,69
Kwota wydanych środków na działania o rezultatach twardych 2010-2011: 1 423 077 043,26
824 088 211,06
1.1. Wspieranie
aktywności
zawodowej
mieszkańców
regionu

WUP w
Poznaniu

Środki finansowe na
aktywizację bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP

598 988 832,20

360 805 400,00*

FP

132 827 100,00*

FP

Doradztwo zawodowe
z informacją zawodową

51 211,90

FP

37 929,00

FP

Poddziałanie 6.1.1
PO KL Wsparcie osób
pozostających bez
zatrudnienia na
regionalnym rynku pracy
Poddziałanie 6.1.3

12 266 475,30

EFS/BP

16 339 039,59

EFS/BP

68 763 667,89

EFS/FP

39 665 496,09

EFS/FP

Decyzją MPiPS SWW otrzymał w latach 2010-2011 na realizację
programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej kwotę 392 731,9 tys. zł, z
tego 256 475,8 tys. zł podzielono według kryteriów przyjętych
uchwałą XLII/592/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z
dnia 21 grudnia 2009 roku. Pozostałą kwotę w wysokości
136 256,1 tys. zł przeznaczono na realizację Poddziałania 6.1.3
PO KL.
Dodatkowo z „rezerwy” MPiPS pozyskano środki w wysokości
103 104,4 tys. zł
Doradcy zawodowi WUP objęli usługami w formie konsultacji
indywidualnych 20 675 klientów, a w formie spotkań grupowych
6 374 klientów. Zwiększono dostęp mieszkańców Wielkopolski
do usług doradczych poprzez obsługę Punktów Informacyjno
Konsultacyjnych w systemie Zielona Linia, organizację
przedsięwzięć wykraczających poza standardowe funkcjonowanie
Urzędu: organizacja w wolnym od pracy dniu „Drzwi Otwartych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy” oraz uczestnictwo w regionalnych
targach i giełdach pracy
Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie (narastająco od
początku wdrażania PO KL do końca 2011 r.): 6 210

Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie (narastająco od
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PO KL Poprawa
zdolności do zatrudnienia
oraz podnoszenie
poziomu
aktywności zawodowej
osób bezrobotnych
Działanie 6.2 PO KL
Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości
i samozatrudnienia
Działanie 6.3 PO KL
Inicjatywy lokalne na
rzecz podnoszenia
poziomu aktywności
zawodowej na obszarach
wiejskich

1.2. Aktywizacja
zawodowa
młodzieży

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW
WUP w
Poznaniu

początku wdrażania PO KL do końca 2011 r.): 36 284

26 191 817,39

EFS/BP

22 239 434,42

EFS/BP

Liczba osób, które otrzymały środki na podjecie działalności
gospodarczej (narastająco): 694

1 932 722,64

EFS/BP

199 133,35

EFS/BP

Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw lokalnych
(narastająco):85

Działanie 1.1 WRPO
Rozwój
mikroprzedsiębiorstw

37 092 831,94

EFRR

37 366 566,33

EFRR

W ramach Działania 1.1 podpisano 550 umów z Beneficjentami

Działanie 6.1 WRPO
Turystyka
Doradztwo zawodowe
z informacją zawodową

132 206 411,54

EFRR

129 894 005,28

EFRR

W ramach Działania 6.1 podpisano 137 umów z Beneficjentami

-

-

-

-

Doradcy zawodowi WUP objęli swoimi usługami w formie
indywidualnych konsultacji informacyjnych 1 605 uczniów,
w formie spotkań grupowych 768 uczniów. Zorganizowano
40 edycji spotkań informacyjnych o tematyce związanej
z planowaniem kariery zawodowej, określaniem predyspozycji
i zainteresowań zawodowych

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

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1
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Wielkopolska
Wojewódzka
Komenda
OHP

Wielkopolska
Sieć Biur
Karier

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW

poziomu aktywności
zawodowej na obszarach
wiejskich
Poradnictwo zawodowe
świadczone przez MCK i
MCIZ oraz pozyskiwanie
ofert pracy dla młodzieży
i pomoc w uzyskaniu
zatrudnienia poprzez
MBP i PPP

989 154, 82

- 49 729,00 budżet
OHP
- 49 925,82 środki
z FP
- 889 500 środki
EFS
- 15% krajowy
wkład publiczny

Upowszechnianie
informacji o rynku pracy
wraz z dystrybucją
katalogów branżowych

-

-

Opracowanie narzędzi dla
realizowania praktyk
ponadprogramowych
Internetowe propozycje
szkoleń z zakresu
umiejętności miękkich
Działanie 5.2 WRPO
Rozwój infrastruktury
edukacyjnej, w tym
kształcenia ustawicznego
- kontynuacja
JUNIOR - Program
aktywizacji zawodowej
absolwentów
niepełnosprawnych

-

-

148 522,70

-

- 46 000,00 zł środki − 104 443 osoby objęto poradnictwem zawodowym i
EFS
informacją zawodową,
− utworzono 13 nowych jednostek OHP w projekcie „OHP jako
- 99 372, 70 zł
realizator usług rynku pracy” współfinansowanym przez UE
Fundusz Pracy
w ramach EFS (PO KL Priorytet I, Działanie 1.3,
Poddziałanie 1.3.3): powstały 3 MCK, 8 PPP, 2 OSZ
- 3 150, 00 zł
− 27 423 osoby objęto usługą pośrednictwa pracy,
Budżet OHP
− pozyskano 22 924 miejsca pracy,
− zorganizowano 116 giełd pracy (w tym: 40 przez PPP)
Zorganizowano cykl konferencji dotyczących zdobywania
kompetencji przez doświadczenie. Przeprowadzono kolejną
edycję Akademii Przedsiębiorczości w ramach imprez
ogólnouczelnianych. Współpracowano przy organizacji spotkań
z pracodawcami na Wydziałach. Dystrybuowano 12 tytułów
katalogów o zasięgu ogólnopolskim oraz dotyczących rynku
wielkopolskiego
We współpracy z Zespołem Radców Prawnych opracowano
zasady realizacji praktyk ponadprogramowych. Opracowano
jednolity tekst umowy Przedsiębiorca-Uczelnia
Opracowano kilkanaście modułów dotyczących umiejętności
miękkich, a dalsze są w przygotowaniu. Materiał zawieszono na
stronach akademickiego portalu Youngpro
EFRR
W ramach Działania 5.2 podpisano 47 umów z Beneficjentami

48 640 628,34

EFRR

45 161 108,94

456 201,50

Środki PFRON

465 780,00

Środki PFRON

97 150 000,00

EFRROW
75%
Środki krajowe
25%

108 100 000,00
(środki przelane
w roku 2011
z naborów
przeprowadzonych od
początku trwania

EFRROW
75%
Środki krajowe
25%

Wielkopolski
Oddział
PFRON

Wielkopolski
Oddział
Regionalny
ARiMR

Ułatwianie startu młodym
rolnikom/ Program
Rozwoju Obszarów
Wiejskich

Powiaty uczestniczące w programie wystąpiły o dofinansowanie
dla 163 absolwentów przewidzianych do odbywania stażu, w tym
3 ze znacznym, 79 z umiarkowanym i 81 z lekkim stopniem
niepełnosprawności.
W programie uczestniczyli niepełnosprawni absolwenci, którzy:
- rozpoczęli staż u pracodawcy - 97,
- kontynuowali staż u pracodawcy - 88,
- ukończyli staż u pracodawcy - 101,
- uzyskali zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu
stażu - 55.
Liczba pracodawców uczestniczących w programie – 118
W naborze przeprowadzonym w latach 2010-2011 przyjęto 3 173
wnioski na kwotę 237 975 000,00 zł. Wydano 2 316 pozytywnych
decyzji przyznających premię, na łączną kwotę 172 975 000,00 zł
(decyzje wydane w 2010 i 2011 roku z naborów
przeprowadzonych od początku trwania PROGRAMU). Wydane
środki przeznaczone są na stymulowanie zmian strukturalnych w
sektorze rolnym poprzez ułatwienie przejmowania lub zakładania
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gospodarstw przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych

PROGRAMU)
1.3. Promocja
oraz wspieranie
przedsiębiorczości i
samozatrudnieni
a

WUP w
Poznaniu

Departament
Gospodarki
UMWW

Podziałanie 6.1.3 PO KL
Poprawa zdolności do
zatrudnienia oraz
podnoszenie poziomu
aktywności zawodowej
osób bezrobotnych
Działanie 6.2 PO KL
Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości
i samozatrudnienia
Poddziałanie 8.1.2
PO KL Wsparcie
procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych
w regionie
Poddziałanie 8.1.3
PO KL Wzmocnienie
lokalnego partnerstwa na
rzecz adaptacyjności
Otwarty konkurs ofert na
realizację w formie
wspierania zadań
publicznych
Województwa
Wielkopolskiego
w dziedzinie działalności
wspomagającej rozwój
gospodarczy w latach
2010/2011

Liczba osób, które uzyskały środki na podjęcie działalności
gospodarczej (narastająco): 8 630
Patrz Priorytet 1, zadanie 1.1

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1
13 834 547,85

EFS/BP

19 979 618,51

EFS/BP

Liczba pracowników zagrożonych negatywnymi skutkami
procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwach, którzy zostaną
objęci działaniami szybkiego reagowania (narastająco od
początku wdrażania PO KL do końca 2011 r.):785

533 982,25

EFS/BP

1 851 448,97

EFS/BP

Liczba partnerstw (sieci współpracy) zawiązanych na szczeblu
lokalnym i regionalnym (narastająco) w 2011r: 13

111 612,50

Budżet WW

119 713,67

Budżet WW

W 2010 r. zostało zrealizowanych 13 projektów w obszarach
wskazanych w PDnRZ w Województwie Wielkopolskim
w roku 2010, tj.:
1. Stowarzyszenie Chodzieski Klub Gospodarczy.
Rodzaj zadania: „Wspieranie rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim”.
Nazwa zadania: „Organizacja imprezy gospodarczej
XV Jubileuszowe Targi Gospodarcze „Promocje 2010”.
2. Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski.
Rodzaj zadania: „Wspieranie rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim”.
Nazwa zadania: „Spotkania biznesowe – ekspozycja
wystawiennicza dla przedsiębiorców”.
3. Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski.
Rozdaj zadania: „Wspieranie i rozwój klastrów w województwie
wielkopolskim”.
Nazwa zadania: „Natura 2000 - przekleństwo czy szansa na
rozwój”.
4. Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski.
Rodzaj zadania: „Wspieranie i pobudzanie aktywności.
gospodarczej w województwie wielkopolskim”.
Nazwa zadania: „Wspieranie w zakresie upowszechniania
i propagowania edukacji gospodarczej wśród młodzieży poprzez
debaty:
- BIZNES A NAUKA,
- EKOLOGIA – PIŁA 2030”.
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5. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów
i Kooperacji.
Rodzaj zadania: „Wspieranie i rozwój klastrów w województwie
wielkopolskim”.
Nazwa zadania: „Transfer wiedzy i technologii w zakresie
odnawialnych źródeł energii”.
6. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów
i Kooperacji.
Rodzaj zadania: „Wspieranie rozwoju małych i średnich
przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim”.
Nazwa zadania „Organizacja dwudniowego warsztatu nt. Usługi
informacyjne i doradcze w zakresie promocji wielkopolskiego
eksportu”.
7. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów
i Kooperacji.
Rozdaj zadania: „Wspieranie i rozwój klastrów w województwie
wielkopolskim”.
Nazwa zadania: „Organizacja dwóch spotkań inicjujących więzi
kooperacyjne pomiędzy przedsiębiorcami z branży spożywczej,
przedstawicielami nauki oraz pozostałymi jednostkami otoczenia
biznesu pt. Analiza, kierunki i perspektywy rozwoju branży
spożywczej w województwie wielkopolskim oraz Inicjatywa
klastrowa jako efektywne narzędzie rozwoju branży spożywczej
w Wielkopolsce”.
8. Fundacja Rozwoju Talentów.
Rodzaj zadania: „Wspieranie i pobudzanie aktywności
gospodarczej w województwie wielkopolskim”.
Nazwa zadania: „SNRP – Student na rynku pracy”.
9. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów
i Kooperacji.
Rodzaj zadania: „Wspieranie i pobudzanie aktywności
gospodarczej w województwie wielkopolskim”.
Nazwa zadania: „Organizacja jednej edycji specjalistycznego
szkolenia 4 dniowego warsztatu wspomagającego zakładanie
i prowadzenie działalności gospodarczej pt. ABC własnej firmy –
warsztat doradczy dla osób planujących założenie działalności
gospodarczej”.
10. Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Lesznie.
Rodzaj zadania: „Wspieranie i pobudzanie aktywności
gospodarczej w województwie wielkopolskim”.
Nazwa zadania: „Finanse w Twojej firmie”.
11. Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju
Przedsiębiorczości.
Rodzaj zadania: „Wspieranie i pobudzanie aktywności
gospodarczej w województwie wielkopolskim”.
Nazwa zadania: „Upowszechnianie i propagowanie edukacji
gospodarczej wśród mieszkańców Województwa
Wielkopolskiego”.
12. Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan.
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WRPO 2007 – 2013
Priorytet I
Konkurencyjność
przedsiębiorstw
Działanie 1.5 Promocja
regionalnej gospodarki

3 038 009,28

99% EFRR
1% budżet WW

2 522 766,83

UE-99%
UMWW-1%

Rodzaj zadania: „Wspieranie i pobudzanie aktywności
gospodarczej w województwie wielkopolskim”.
Nazwa zadania: „Aktywność drogą do sukcesu. II cykl szkoleń
„Jak rozpocząć działalność gospodarczą?”.
13. Nowotomyska Izba Gospodarcza.
Rodzaj zadania: „Wspieranie i pobudzanie aktywności
gospodarczej w województwie wielkopolskim”.
Nazwa zadania: „Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla
sektora małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu prawa
i finansów”
W 2011 roku zrealizowane następujące działania:
- zlecono realizację zadań publicznych następującym
organizacjom
pozarządowym w rozumieniu art. 3 ust.2.3 Ustawy z dnia
24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie:
Fundacji Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości,
Polskiej Izbie Gospodarczej Importerów, Eksporterów i
Kooperacji,
Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej, Unii Gospodarczej Regionu
Śremskiego, Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w
Lesznie, Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, Stowarzyszeniu
BIOREGION Wielkopolska, Fundacji Rozwoju Talentów,
Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego w
Kaliszu oraz Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości w
Kościanie,
- udzielono wsparcia w realizacji 16 zadań o charakterze
doradczym i szkoleniowym ogólnym lub specjalistycznym (w
zakresie finansów, księgowości i prawa gospodarczego),
promocyjnym oraz warsztatowym:
„Multimedia – postaw na rzeczywistość”, „Rynek rosyjski szansą
dla polskich eksporterów”, „Biznes i nauka – wspólny front w
rozwoju innowacji”, „Szkolenia w zakresie ICT dla
rzemieślników”, „Postaw na przedsiębiorczość”, „Księgowość w
Twojej firmie”, „Szkolenia dla MŚP z zakresu prawa i finansów”,
„Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz rozwój działalności
gospodarczej w oparciu o eksport”, „Transfer wiedzy w zakresie
odnawialnych źródeł energii”, „Interaktywna platforma
współpracy podmiotów branży biotechnologicznej i Life Science”,
Studia dualne”, „Student na rynku pracy”, „Budowanie marki
Wielkopolski w biznesie”, „Podejście LEAN w podnoszeniu
konkurencyjności firm WKL”, „Kościański Wirtualny Inkubator
Przedsiębiorczości” oraz „Edukacja drogą budowy marki
regionu”
W 2010 roku zrealizowano działania:
1. Opracowano Poradnik Inwestora.
2. Przygotowano multimedia przedstawiające potencjał gospodarczy
oraz atrakcyjność inwestycyjną Województwa Wielkopolskiego:
a) prezentacja multimedialna "Invest in Wielkopolska",
b) film promocyjny o gospodarczych i inwestycyjnych walorach
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projekt kluczowy:
„Kompleksowa promocja
gospodarki
i inwestycji
w Wielkopolsce”

Wielkopolski „Creative Wielkopolska”.
3. Stworzono stronę internetową projektu
www.wrpo15.wielkopolskie.pl
4. 5 analiz rynkowych i ekspertyz:
- opracowanie dot. stanu Sao Paulo w Brazylii,
- opracowanie dot. stanu Parana w Brazylii,
- opracowanie dot. analizy rynku indyjskiego pt. „Gateway to
India”,
- opracowanie dot. warunków importu produktów rolnospożywczych do Brazylii,
- aktualizacja „Analizy porównawczej rynków globalnych
w kontekście internacjonalizacji”.
5. Opracowano Strategię Promocji Gospodarczej Województwa
Wielkopolskiego na lata 2010-2020.
6. Stworzono elektroniczną bazę ofert inwestycyjnych
Województwa Wielkopolskiego (www.eboi.umww.pl)
7. Opracowano foldery inwestycyjne 13 wybranych terenów
z Województwa Wielkopolskiego.
8. Działania promocyjne zagraniczne - udział w targach i misjach
gospodarczych:
a) misja gospodarcza do Indii (17-25 stycznia 2010):
Maharasztra,
b) targi inwestycyjne MIPIM (16-10 marca 2010) Francja
(Cannes),
c) misja godpodarcza do Brazylii (21-28 marca 2010): Sao Paulo
i Goias,
d) misja gospodarcza do Indii (2-9 maja 2010): Maharasztra,
e) misja godpodarcza do Brazylii (9-16 maja 2010): Sao Paulo i
Parana,
f) misja gospodarcza do Kazachstanu (6-11 czerwca 2010):
miasta Astana i Szymkent,
g) misja gospodarcza do Brazylii (28 sierpnia -6 września 2010):
Sao Paulo, Goias i Parana,
h) targi Equipotel 2010 (10-17 Września 2010) Brazylia (Sao
Paulo),
i) targi inwestycyjne Expo Real 2010 (4-6 października 2010)
Niemcy (Monachium),
j) misja naukowa do Kazachstanu (17-21 października 2010):
miasta Astana, Armaty
W 2011 roku zrealizowano działania:
1. Zaktualizowano Poradnik Inwestora „Invest in Wielkopolska”.
2. Zaktualizowano prezentację multimedialną „Invest in Great
Poland”.
3. Zaktualizowano foldery inwestycyjne 13 terenów z
Wielkopolski.
4. Zaktualizowano bazę ofert inwestycyjnych.
5. Sporządzono „Raport nt. branży rolno-spożywczej w
Kazachstanie”.
6. Działania promocyjne zagraniczne - udział w targach i misjach
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gospodarczych:
a) targi ITC CeBIT w Hanowerze (28 lutego – 5 marca 2011 r.),
b) misja gospodarcza do Japonii (1-6 marca 2011 r.),
- targi inwestycyjne MIPIM we Francji, Cannes (8-11 marca 2011
r.),
c) misja gospodarcza do Brazylii (1-8 kwietnia 2011 r.),
d) misja gospodarcza do Mediolanu z udziałem w targach
meblowych „I Saloni” (12-16 kwietnia 2011 r.),
e) targi lotnicze PARIS AIR SHOW w Paryżu (20-26 czerwca
2011 r.),
f) misja gospodarcza do USA z udziałem w konferencji Tech
Crunch Disrupt (11-16 września 2011 r.),
g) misja gospodarcza do Brazylii (27 września - 3 października
2011 r.),
h) misja gospodarcza do Kazachstanu (27 września-1
października 2011 r.),
i) targi inwestycyjne Expo Real 2010 (4-6 października 2011)
Niemcy (Monachium),
j) misja gospodarcza do Rosji (14-18 listopada 2011 r.).

Projekt SzkoleniePraktyka – Zatrudnienie –
Rozwój – IV edycja

Wielkopolska
Wojewódzka
Komenda
OHP

1 398 606,00

85% środki EFS,
15% krajowy
wkład publiczny

1 551 044,00

EFS

Działania promocyjne zagraniczne, tj. misje i targi zagraniczne,
mające na celu rozwój i internacjonalizację przedsiębiorstw
polegają w głównej mierze na organizacji spotkań biznesowych z
zagranicznymi przedsiębiorcami oraz ma zapoznaniu się ze
specyfiką rynku.
W 2010 roku:
- realizacja III edycji projektu, objęcie projektem 239 osób, które
zdobywały lub podwyższały kwalifikacje zawodowe, w tym 110
osób w wieku poniżej 18 roku życia, które podwyższały
kwalifikacje bez szkoleń zawodowych, natomiast 129 osób w
wieku powyżej 18 roku życia zdobywało kwalifikacje odbywając
szkolenia zawodowe,
- 229 beneficjentów zakończyło projekt uzyskując odpowiednie
kwalifikacje, 10 osób przerwało szkolenia, rezygnując z projektu.
- w ramach projektu zorganizowano następujące szkolenia
zawodowe w zawodach: spawacz, kierowca kat. C, magazynier z
obsługą wózka widłowego i obsługą kas fiskalnych, kosmetyczka,
grafik komputerowy, księgowość komputerowa + pracownik ds.
kadrowo-płacowych, bukieciarstwo – florystyka, pracownik
biurowy z elementami księgowości, dodatkowo grupa młodzieży
powyżej 18 roku życia odbyła zajęcia indywidualne z zakresu
doradztwa zawodowego,
- 59 osób powyżej 18 roku życia odbyło 2-tygodniowe praktyki
zawodowe.
W 2011 roku:
- spośród 260 zgłoszonych osób w Projekcie wzięły udział 252
osoby, podzielone na dwie grupy wiekowe: 15-18 (110 osób) i
18-25 (150 osób). Wszyscy uczestnicy zostali objęci wparciem
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Wielkopolski
Oddział
Regionalny
ARiMR

Realizacja 8 projektów
regionalnych

673 771,00

85% środki EFS,
15% krajowy
wkład publiczny

Różnicowanie
w kierunku działalności
nierolniczej/ PROW

17 392 268,50

EFRROW
75%
Środki krajowe
25%

37 024 855,50

EFRROW
75%
Środki krajowe
25%

Różnicowanie w
kierunku działalności nie
rolniczej
w ramach Wdrażania
lokalnych strategii
rozwoju PROW 20072013

1 110 420,50

EFRROW
75%
Środki krajowe
25%

1 084 793,00

EFRROW
75%
Środki krajowe
25%

Tworzenie i rozwój
mikroprzesiębiorstw/
PROW

62 553 843,00

EFRROW
75%
Środki krajowe
25%

36 932 939,00

EFRROW
75%
Środki krajowe
25%

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw
w ramach Wdrażania
lokalnych strategii

439 930,50

EFRROW
75%
Środki krajowe
25%

483 339,50

EFRROW
75%
Środki krajowe
25%

psychologicznym oraz doradztwem zawodowym. Wzięli też
udział w kursie językowym. 72 osoby ukończyły kurs na prawo
jazdy kat. B, z czego egzamin zdało 25 osób.
Grupa 15-18 zrealizowała szkolenie z podstaw obsługi
komputera, mogła też korzystać z zajęć wyrównawczych, wzięła
udział w seminarium dotyczącym Unii Europejskiej połączonym
z konkursem plastycznym. W grupie 18-25 zrealizowano kurs
zawodowy, Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
ECDL, praktyki zawodowe u pracodawców. Grupa miała też
możliwość skorzystania z konsultacji prawnych oraz zajęć w
zakresie przedsiębiorczości i wychowania seksualnego
Liczba beneficjentów: 217 osób powyżej 16 roku życia, które
zdobywały lub podwyższały kwalifikacje zawodowe.
W ramach projektu zorganizowano następujące szkolenia
zawodowe w zawodach: kucharz małej gastronomii,
kosmetyczka, prawo jazdy kat T, C, magazynier, dodatkowo
odbyły się zajęcia z doradztwa zawodowego
Wielkopolski Oddział Regionalny przyjął 4 703 wnioski na łączną
kwotę 470 058 577,34 zł, natomiast zakontraktowano środki dla
1 324 umów na kwotę 126 790 814,5 zł (umowy podpisane w
roku 2010 i 2011 z naborów przeprowadzonych od początku
trwania PROGRAMU). Efektem powyższych działań jest
utworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocja
zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich poprzez
podejmowanie lub rozwijanie przez rolników, domowników i
małżonków rolników działalności nierolniczej lub związanej z
rolnictwem
Podczas przeprowadzonego naboru do Wielkopolskiego Oddziału
Regionalnego wpłynęło 288 wniosków na łączną kwotę
20 671 186,91 zł, z czego zakontraktowano umową 48 z nich na
3 102 100,5 zł. Efektem powyższych działań jest utworzenie
pozarolniczych źródeł dochodów, promocja zatrudnienia poza
rolnictwem na obszarach wiejskich poprzez podejmowanie lub
rozwijanie przez rolników, domowników i małżonków rolników
działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem
Wielkopolski Oddział Regionalny przyjął w tegorocznym naborze
4 932 wniosków na łączną kwotę 1 087 760 039,55 zł, natomiast
zakontraktowano środki dla 1 013 umów na kwotę 200 130 290,5
zł (umowy podpisane w roku 2010 i 2011 z naborów
przeprowadzonych od początku trwania PROGRAMU).
Realizacja zadań przyczyniła się do wzrostu konkurencyjności
gospodarczej obszarów wiejskich, rozwoju przedsiębiorczości i
rynku pracy, a w konsekwencji wzrostu zatrudnienia na obszarach
wiejskich
Podczas przeprowadzonego naboru do Oddziału Regionalnego
wpłynęły 246 wniosków na łączną kwotę 26 370 988,58 zł, z
czego zakontraktowano umową 24 z nich na 1 638 324,5 zł.
Realizacja zadań przyczyniła się do wzrostu konkurencyjności
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rozwoju PROW 20072013
1.4. Promocja
mobilności
i aktywnych
postaw na rynku
pracy

WUP w
Poznaniu

Organizacja giełd pracy

Wojewódzki Grant
EURES

Wojewódzki Grant
EURES
FP

1 342,00

-

1 280,00

1 274,99

-

-

112 410,70

gospodarczej obszarów wiejskich, rozwoju przedsiębiorczości i
rynku pracy, a w konsekwencji wzrostu zatrudnienia na obszarach
wiejskich
Zorganizowano 5 projektów rekrutacyjnych dla pracodawców
zagranicznych:
a) Hiszpania – Masia Ciscar (20.01.2010r.)
Stanowisko: Pracownik sezonowy do zbioru truskawek
Liczba przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych: 70
Liczba osób zatrudnionych: 51
b) Niemcy (22.02.2010r.)
Stanowisko: Pracownik sezonowy w rolnictwie
Stanowisko: Pracownik w branży hotelarskiej i gastronomicznej
Liczba przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych: 71
Liczba osób zatrudnionych: Brak danych
c) Hiszpania – Hotel Garden (24.01.2011r.)
Stanowisko: Animatorzy, Instruktorzy sportowi
Liczba przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych: 14
Liczba osób zatrudnionych: 4
d) Hiszpania – Masia Ciscar (07.02.2011 r.)
Stanowisko: Pracownik sezonowy do zbioru truskawek
Liczba przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych: 58
Liczba osób zatrudnionych: 56
e) Niemcy - Johnson Controls Fibrit GmbH & Co.KG
(12.07.2011r.)
Stanowisko: Pracownik produkcyjny
Liczba przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych: 84
Liczba osób zatrudnionych: 22
Realizowano międzynarodowe pośrednictwo pracy
Rezultaty:
Pozyskano: 323 oferty pracy ( 2957 wakatów)
Liczba osób zatrudnionych: 230
Zorganizowano Europejskie Dni Pracy – Poznań 2011 (0406.03.2011 r.), w których uczestniczyło: 30 wystawców, w tym 3
pracodawców polskich i 7 pracodawców zagranicznych oraz 17
doradców EURES z: Niemiec, Danii, Szwecji, Norwegii, Wielkiej
Brytanii, Irlandii, Czech, Litwy, Bułgarii oraz Szwajcarii.
Wszyscy pracodawcy zaoferowali ponad 800 stanowisk pracy.
Rezultaty:
Liczba uczestników: ok. 6000 Liczba pracodawców których oferty
były prezentowane podczas targów: 10
Liczba doradców EURES z zagranicy: 17
Liczba prezentacji: 10
Liczba uczestników warsztatów: 57
Pracodawcy polscy przeprowadzili 444 rozmowy kwalifikacyjne
3 pracodawców polskich przedstawiło propozycje pracy 4
osobom.
Pracodawcy zagraniczni przedstawili propozycje pracy 116
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osobom

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

WUP w
Poznaniu

Poddziałanie 6.1.1
PO KL Wsparcie osób
pozostających bez
zatrudnienia na
regionalnym rynku pracy
Działanie 6.3 PO KL
Inicjatywy lokalne na
rzecz podnoszenia
poziomu aktywności
zawodowej na obszarach
wiejskich
Poddziałanie 8.1.2
PO KL Wsparcie
procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych
w regionie
Współpraca SWW
z organizacjami
pozarządowymi
Wymiana informacji,
szkolenia

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

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1

Patrz priorytet 1, zadanie 1.3

Patrz Priorytet 2, zadanie 2.3
115 880,00
20 020,46
9 487,86

FP
Wojewódzki Grant
EURES

26 266,00

FP

Opracowano analizę poradnictwa zawodowego w urzędach pracy
w 2009 i 2010 r. Zorganizowano szkolenia merytoryczne dla
doradców zawodowych WUP w Poznaniu, w którym w 2011 roku
wzięło udział 12 doradców, pozwalające poznać nowe metody
pracy z klientami poszukującymi zatrudnienia.
Organizowano szkolenia dla pracowników PUP i WUP w
Poznaniu zajmujących się tematyką EURES

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1

5 605 616,24

EFS/BP

4 492 336,72

EFS/BP

Liczba kluczowych pracowników PSZ, którzy zakończyli udział
w szkoleniach realizowanych w systemie pozaszkolnym, istotnych
z punktu widzenia regionalnego rynku pracy (narastająco od
początku wdrażania PO KL do końca 2011 r.): 347

Działania o rezultatach miękkich realizowane przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego UMWW , WUP w Poznaniu, w tym działania informacyjno-promocyjne EFG, działania podejmowane
przez WORP, doradztwo zawodowe, przeprowadzenie badań i opracowanie analiz, konferencja PSZ, współpraca z GCI i ABK,
2010-2011: 14 251 201,43 zł, w tym 2010 r.: 781 865,69 zł, 2011 r.: 13 469 335,74 zł
Priorytet 2. Równy dostęp do zatrudnienia oraz promocja integracji społecznej 2010-2011: 254 867 438,63
Kwota wydanych środków na działania o rezultatach twardych 2010-2011: 252 195 149,50

Rezultaty działań podjętych w latach 2010-2011

34

144 191 729,13
2.1. Aktywizacja
zawodowa osób
dyskryminowanych na rynku
pracy

WUP w
Poznaniu

ROPS w
Poznaniu

Współpraca SWW
z organizacjami
pozarządowymi
Doradztwo zawodowe
z informacją zawodową
Działanie 7.1 PO KL
Rozwój
i upowszechnienie
aktywnej integracj

Poddziałanie 7.1.1
PO KL Rozwój
i upowszechnianie
aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy
społecznej
Poddziałanie 7.1.2
PO KL Rozwój
i upowszechnianie
aktywnej integracji przez
powiatowe centra
pomocy rodzinie
Poddziałanie 7.2.1
PO KL Aktywizacja
zawodowa i społeczna
osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym
Dofinansowanie
wynagrodzenia osób
niepełnosprawnych
i pracowników
zatrudnionych w ZAZ

Projekt konkursowy
Nowa jakość aktywizacji
społeczno- zawodowej
w wielkopolskich ZAZach
Lider: Polskie
Towarzystwo Walki

108 003 420,37

Patrz Priorytet 2, zadanie 2.3

EFS/BP

Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zakończyli
udział w projektach dotyczących aktywnej integracji (narastająco
od początku wdrażania PO KL do końca 2011 r.): 10 017

EFS/BP

37 704 860,82 zł
(kwota obejmuje
wydatki w
ramach
Poddziałania
7.1.1 oraz
Poddziałania
7.1.2)
25 623 547,19

EFS/BP

Liczba klientów instytucji pomocy społecznej, którzy zostali
objęci kontraktami socjalnymi w ramach realizowanych projektów
(narastająco od początku wdrażania PO KL do końca 2011
r.):13 773 (Poddziałanie 7.1.1 i 7.1.2)

12 503 635,34

EFS/BP

12 081 313,63

EFS/BP

21 611 789,14

EFS/BP

24 832 975,01

EFS/BP

1 067 969,00

Środki PFRON
będące
w dyspozycji
SWW

5 417 271,00

Środki PFRON

9 942 124,00

Środki PFRON

592 642,00

Środki SWW

789 504,00

Środki SWW

1 102 580,30

EFS

39 706 890,66
(kwota obejmuje
wydatki w ramach
Poddziałania 7.1.1
oraz Poddziałania
7.1.2)

EFS/BP

27 203 255,32

Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które
zakończyły udział w projekcie (narastająco): 4 726

Dofinansowanie kosztów tworzenia ZAZ:
 utworzenie miejsc pracy dla 95 osób niepełnosprawnych,
 poszerzenie świadomości społecznej o potrzebie tworzenia
nowych form aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych,
 tworzenie lokalnej infrastruktury na rzecz osób
niepełnosprawnych
Dofinansowanie działalności obsługowo-rehabilitacyjnej ZAZ.
Zapewnienie działalności funkcjonujących w Wielkopolsce ZAZ
Dofinansowanie działalności obsługowo-rehabilitacyjnej ZAZ.
Zapewnienie działalności funkcjonujących w Wielkopolsce ZAZ
Zwiększenie dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych
wykluczeniem poprzez podniesienie ich aktywności zawodowej i
społecznej oraz rozwijanie 9 ZAZ-ów w Wielkopolsce w latach
2010-2011
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Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW

z Kalectwem Oddział
Terenowy w Koninie
Partner merytoryczny:
ROPS
oraz
Powiat Słupecki,
Powiat Ostrzeszowski,
Gmina Żerków,
Stowarzyszenie Pomocy
Humanitarnej w Pile,
Gmina Mieścisko,
Gmina Koźmin
Wielkopolski,
Gmina Lisków,
Gmina Borek
Wielkopolski
Działanie 5.4 WRPO
Wzmocnienie pozostałej
infrastruktury społecznej

Renty strukturalne/
PROW

21 507 386,14

EFRR

20 781 327,17

EFRR

Koperta finansowa
przydzielona dla
województwa
wielkopolskiego
wynosi
40 840 494 zł
(co stanowi
10 431 000€)

EFRROW
75%
Środki krajowe
25%

koperta
finansowa
przydzielona dla
województwa
wielkopolskiego
zgodnie z
założeniami
PROW 20072013

EFRROW
75%
Środki krajowe
25%

905 799,00

Środki PFRON

Wielkopolski
Oddział
Regionalny
ARiMR

Wielkopolski
Oddział
PFRON

Zadania zlecane – wejście
osób niepełnosprawnych
(beneficjentów
ostatecznych) na rynek
pracy

W ramach Działania 5.4 podpisano 28 umów z Beneficjentami

Przeprowadzono trzeci nabór wniosków w ramach działania Renty
Strukturalne PROW 2007-2013. Wnioski były przyjmowane w
terminie od 1 do 10 września 2010r.
Łączna liczba złożonych wniosków w ramach działania
w województwie wielkopolskim w 2010r. wyniosła 1 327 szt. na
łączną wnioskowaną kwotę miesięcznie 1 576 690 zł.
Pozytywną kontrolę administracyjną przeszło 1 262 wniosków.
Postanowienia w sprawie spełnienia warunków do przyznania
renty strukturalnej (w ramach przydzielonej koperty finansowej)
otrzymało 596 rolników, którzy znaleźli się na liście rankingowej
W 2011r. brak naboru wniosków z działania „Renty strukturalne”.
Obsługa systemowa wniosków z naboru 2010 oraz wniosków z
poprzednich kampanii z PROW 2004-2006 oraz PROW 20072013.
Od uruchomienia programu PROW 2004-2006 do dnia 30-112011r. z programu Renty Strukturalne w obrębie województwa
wielkopolskiego skorzystało 4880 rolników, dla których
zrealizowane zostały środki finansowe w kwocie
417 035 330,21zł.
Od uruchomienia programu PROW 2007-2013 do dnia 30-112011r. z programu Renty Strukturalne w obrębie województwa
wielkopolskiego skorzystało 1943 rolników, dla których
zrealizowane zostały środki finansowe w kwocie 72 075 600,89 zł
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
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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 190 osób niepełnosprawnych
2.2. Wspieranie
aktywnej
integracji osób
zagrożonych
wykluczeniem
społecznym

WUP w
Poznaniu

Wielkopolska
Wojewódzka
Komenda
OHP

Poddziałanie 7.1.1
PO KL Rozwój
i upowszechnianie
aktywnej integracji przez
ośrodki pomocy
społecznej
Poddziałanie 7.1.2
PO KL Rozwój
i upowszechnianie
aktywnej integracji przez
powiatowe centra
pomocy rodzinie
Nasza Przyszłość III

Kształtowanie wśród
młodzieży ze środowisk
zagrożonych
marginalizacją postaw
aktywnych

Patrz priorytet 2, zadanie 2.1

237 246,23

budżet OHP

191 221,00

EFS

150 000,00

Budżet OHP

W projekcie wzięło udział 30 osób, w wieku 15-17 lat, objętych
dozorem kuratora lub korzystających z opieki społecznej. W
grupie znalazło się 12 kobiet i 18 mężczyzn. 24 osoby otrzymały
promocję do kolejnej klasy. U wszystkich uczestników nastąpił
wzrost kompetencji. Wzięli udział w konsultacjach
psychologicznych, zajęciach motywująco-aktywizujących,
wyrównawczych, socjoterapii. Uczestnicy byli objęci
indywidualnym wsparciem psychologa, planowaniem ścieżki
zawodowej i edukacyjnej, badaniem zainteresowań i
predyspozycji zawodowych. Prowadzono koła zainteresowań,
działania kulturalno-edukacyjne. Uczestnicy wzięli udział w
obozie terapeutycznym
− objęcie programem 6 884 osób – uczestników OHP
w Wielkopolsce,
− w roku 2010 odbył się trzydniowy obóz szkoleniowy dla
liderów samopomocy rówieśniczej. Wzięło w nim udział
12 uczestników z WWK OHP. Obóz zorganizowano
w Zachodniopomorskim Centrum Kształcenia i Wychowania
OHP Rów – Trzcińsko,
− zorganizowano konkurs pod nazwą „Aktywność dobry
wybór”, włączyło się 266 uczestników z 12 jednostek
organizacyjnych. Konkurs polegał na opracowaniu projektu
Inicjatywy samorządowej, 4 jednostki zostały nagrodzone na
szczeblu wojewódzkim,
− organizacja konkursu „Sprawny w zawodzie, bezpieczny
w pracy” w zawodach: fryzjer – 20 uczestników, stolarz –
69 uczestników, kucharz małej gastronomii –248 uczestników,
murarz – 97 uczestników,
− zorganizowano konkurs z wiedzy o BHP i prawie pracy dla
wszystkich uczestników z 20 jednostek,
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− liczba absolwentów: 1 210,
− zaangażowanie się absolwentów w działania pro-społeczne
inicjowane przez OHP: honorowe krwiodawstwo, wolontariat
– np. w Środowiskowym Domu Społecznym w Głebockiem,
Klubie Seniora, Fundacji „Centaurus” - Schronisku Miejskim
dla Zwierząt we Wrześni,
− 2 uczestników z Wielkopolski wzięli udział w 10-dniowym
obozie z plenerem malarskim i rzeźbiarskim w Dobieszkowie
− działalność Klubu Aktywnych – liczba absolwentów
zrzeszonych w Klubie wynosi 380 osób,
− wykonywanie przez uczestników OHP prac porządkowych na
terenie obiektów sportowych.
− porządkowanie przez uczestników OHP mogił i grobów na
cmentarzach.
− udział młodzieży w obchodach patriotycznych i
uroczystościach państwowych. Obchody rocznicowe nie
ograniczają się do fizycznej obecności naszych wychowanków
podczas manifestacji, pochodów, składania kwiatów itp.
Młodzież przygotowywana jest do nich podczas różnorodnych
zajęć wychowawczych, konkursów, nauki recytacji,
opracowywania inscenizacji, malowania plansz, sporządzania
dekoracji itp. Przygotowania w tym zakresie służą współpracy
z innymi oddziałami szkół czy ośrodkami kultury
By osiągnąć jak najlepsze efekty wychowawcze, kadra
pedagogiczna WWK w roku 2011 skupiła swoje działania wokół:
- wychowania w aspekcie rozwojowym poprzez wspomaganie
młodzieży w ich rozwoju fizycznym i psychicznym;
- wychowania w aspekcie społecznym, które miało być czymś
więcej niż tylko próbą przystosowania wychowanka do warunków
i sytuacji, w jakich wypadnie mu żyć. Oczekiwano, iż będzie on
naśladować konstruktywne wzory postępowania i przyswajać
sobie system wartości i norm wysoko cenionych w
społeczeństwie;
- wychowania w aspekcie kulturowym: w wychowaniu tym oprócz bezpośredniego przekazywania dorobku kulturowego
pokoleń - dużą wagę przywiązywano do wyzwalania u
wychowanków ciekawości i zainteresowania nim, a tym samym
do samodzielnego jego poznawania; wychowania w aspekcie
religijnym, które zakłada, że człowiek wymaga wsparcia także ze
strony religii. Umożliwia ona odpowiedź na pytania natury
egzystencjalnej, pomaga w chwilach rozczarowań, porażek i
samotności
Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW

Działanie 5.4 WRPO
Wzmocnienie pozostałej
infrastruktury społecznej

Patrz priorytet 2 zadanie 2.1
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Program Komputer dla
Homera 2010

Wielkopolski
Oddział
PFRON

2.3. Wspieranie
wysokiej jakości
usług
społecznych

WUP w
Poznaniu

Program Ośrodki
Informacji dla Osób
Niepełnosprawnych

981 803,72

150 639,39

Środki PFRON

Środki PFRON

Współpraca SWW
z organizacjami
pozarządowymi

Budżet SWW

60 000,00

10 000,00

Wydział
Polityki

Poddziałanie 7.1.3
PO KL Podnoszenie
kwalifikacji kadr pomocy
i integracji społecznej
Organizowanie
i finansowanie szkoleń

3 815 464,66

EFS/BP

4 194 898,30

EFS/BP

76 395,00

FP

10 800,00

FP

W ramach programu udzielono dofinansowań dla 153
pełnoletnich, aktywnych zawodowo lub uczących się osób
niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i innych
sprzężonych niepełnosprawności posiadających orzeczenie o
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
Liczba udzielonych informacji lub porad:
- bezpośrednio – 9 381,
- telefonicznie – 2 027,
- listownie – 753,
- przez Internet – 18.
Liczba przekazanych materiałów informacyjnych – 729
1. Udział pracowników WUP w Poznaniu w spotkaniach
Zespołu oraz uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu w
Rokosowie zorganizowanym przez UMWW dla członków
Zespołu z zakresu znowelizowanej ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie.W związku z
nowelizacją z dnia 12 marca 2010r. ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie WUP w Poznaniu
przystąpił do opracowania procedury konkursowej w celu
przeprowadzenia w 2011 roku otwartego konkursu ofert
2. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, przeprowadzono otwarty konkurs
ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych
Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie promocji
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w 2011 roku. W
ramach konkursu zorganizowano warsztaty aktywizujące
osoby niepełnosprawne na rynku pracy, przygotowujące do
skutecznego poruszania się po rynku pracy osoby
niedowidzące i niewidome. Wsparcie finansowe na
realizację ww. zadań otrzymały 3 organizacje pozarządowe z
obszaru województwa wielkopolskiego, tj.: Polski Związek
Niewidomych Okręg Wielkopolski w Poznaniu, Fundacja
im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie oraz
Stowarzyszenie Rodziców i Terapeutów na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „OPUS” w Jarocinie.
3. Przyznano dofinansowanie Polskiemu Stowarzyszeniu
WIDOKI w Chodzieży w ramach trybu pozakonkursowego,
tzw. małych grantów na realizację zadania publicznego
obejmującego pomoc osobom niepełnosprawnym w
aktywnym poszukiwaniu pracy
Liczba pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej
bezpośrednio zajmujących się aktywną integracją, którzy w
wyniku wsparcia z EFS podnieśli swoje kwalifikacje w systemie
pozaszkolnym (narastająco): 1296
 „Prawo pracy dla pracowników urzędów pracy” –
25 uczestników,
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Społecznej
WUW

pracowników PUP.
Wydawanie licencji
zawodowych
pośredników pracy
i licencji zawodowych
doradców zawodowych I
i II stopnia dla osób
zatrudnionych
w publicznych służbach
zatrudnienia.
Wydawanie zezwoleń na
pracę cudzoziemców na
terytorium RP

 „Zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym lub
składnicy akt Urzędu Pracy” – 10 uczestników,
 „Tworzenie i aktualizacja rzeczowego wykazu akt i instrukcji
kancelaryjnej” – 15 uczestników,
 „Dyscyplina finansów publicznych” – 15 uczestników,
 Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przy
realizacji usług szkoleniowych” – 35,
 „Ochrona danych osobowych i wynikające z tego obowiązki
i zagrożenia w urzędzie pracy” – 20 uczestników,
 „Spłata kredytów mieszkaniowych osób bezrobotnych –
przepisy, dokumentacja oraz realizacja” – 19 uczestników,
 „Ewidencja księgowa, budżet zadaniowy i rozliczanie
projektów współfinansowanych w ramach PO KL 2007-2013”33 uczestników,
 „Problemy wynikające z praktycznego stosowania ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w świetle
orzecznictwa sadów administracyjnych – 14 uczestników,
 „Zasady prowadzenia spraw kadrowych w samorządach
po zmianach w 2010r.” – 14 uczestników,
 „Zmiana, uchylenie lub stwierdzenie nieważności oraz
wygaśnięcie ostatecznych decyzji administracyjnych” –
27 uczestników,
 „Stosowanie KPA przez organy administracji w świetle
orzecznictwa sądów powszechnych” – 11 uczestników,
 „Kontrola Funduszu Pracy” – 10 uczestników,
 Sztuka kierowania ludźmi w praktyce – 20 osób,
 Profesjonalizm w kontakcie z klientem ze szczególnym
uwzględnieniem sytuacji trudnych – 18 osób,
 Rozliczanie projektów współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego
kapitał ludzki – 13 osób.




Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW
2.4.
Wzmocnienie
i rozwój
instytucji
pomocy i

WUP w
Poznaniu

Działanie 5.4 WRPO
Wzmocnienie pozostałej
infrastruktury społecznej
Poddziałanie 7.2.1
PO KL Aktywizacja
zawodowa i społeczna
osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym

wydano 168 licencji zawodowych dla pośredników pracy
wydano 106 licencji zawodowych dla doradców zawodowych
wydano łącznie 3 913 zezwoleń na pracę cudzoziemców na
terytorium RP

Patrz priorytet 2 zadanie 2.1

Patrz priorytet 2, zadanie 2.1
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Poddziałanie 7.2.2
PO KL Wsparcie
ekonomii społecznej

integracji
społecznej

ROPS w
Poznaniu

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

9 167 541,91

EFS/BP

6 345 527,05

EFS/BP

3 815 464,66**

EFS

4 194 898,30 **

EFS

Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej wspartych z EFS
(narastająco): 172
Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji
ekonomii społecznej (narastająco): 5772 osoby
Dążąc do podwyższenia jakości i poszerzenia oferty usług
socjalnych, przeprowadzono szkolenia dla pracowników instytucji
pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce Przeprowadzono
szkolenia w zakresie następującej tematyki:
 przemoc w rodzinie - praca ze sprawcą i ofiarą przemocy,
 rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych,
 praca z rodziną dysfunkcyjną,
 usamodzielnianie wychowanków w placówkach opiekuńczo –
wychowawczych,
 asystent rodzinny,
 super wizja w pracy socjalnej,
 kontrakt socjalny i tworzenie indywidualnych programów,
 aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 socjoterapia dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie,
 streetworker jako nowa forma pracy socjalnej,
 program aktywności lokalnej,
 tworzenie i funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych,
 trening interpersonalny dla pracowników socjalnych,
 stosowanie procedur administracyjnych w pomocy społecznej
(KPA),
 zarządzanie zasobami ludzkimi,
 zarządzanie instytucją realizującą projekt systemowy, w tym
realizowany w partnerstwie,
 prawo zamówień publicznych,
 zarządzanie projektami współfinansowanymi z Europejskiego
Funduszu Społecznego;
 zarządzanie instytucją, zadaniami, zasobami ludzkimi w
instytucjach pomocy społecznej;
 prawo i administracja;
 metody pracy socjalnej, w tym z osobami niepełnosprawnymi
 nowe specjalistyczne formy i metody wsparcia osób
zagrożonych lub wykluczonych społecznie, w tym osób
niepełnosprawnych
 zarządzanie zasobami ludzkimi;
 specjalistyczne metody wsparcia osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Podwyższanie jakości pracy pracowników jednostek pomocy
społecznej poprzez podnoszenie wiedzy i umiejętności.
Szkoleniami objęto 3 493 osoby w ramach 5 619 miejsc
szkoleniowych
W celu sprawnego i efektywnego wdrażania i realizacji zadań na
rzecz aktywnej integracji przeprowadzono specjalistyczne
doradztwo dla kadry instytucji pomocy i integracji społecznej.

41

Przeprowadzono ponad 40 spotkań doradczych. Średnio w jednym
spotkaniu doradczym uczestniczyło ponad 20 osób. W ramach
doradztwa dla przedstawicieli instytucji pomocy społecznej
zorganizowano 2 wizyty studyjne promujące dobre praktyki w
zakresie wielkopolskich rozwiązań realizowanych na rzecz osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Przeprowadzono kampanię promocyjno-informacyjną pod hasłem
„Aktywność sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu
społecznemu” promującą ideę wolontariatu i kreowania
właściwych postaw wobec osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Przygotowano i wyemitowano cykl audycji
radiowych i telewizyjnych oraz przeprowadzono konferencje i
kampanię plakatową pod hasłem „Otwórz się na wolontariat”.
Prowadzono badania z zakresu polityki społecznej, na które
wskazywały priorytety „Strategii Polityki Społecznej dla
Województwa Wielkopolskiego do 2020 r. Badania dotyczyły
następującej tematyki:
1. „Problemy społeczne w Wielkopolsce w perspektywie
przeprowadzonych badań i analiz”;
2. „ Kompleksowe i pogłębione studium położenia społecznego
dzieci i młodzieży z województwa wielkopolskiego, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin
zaliczanych do kategorii wysokiego ryzyka socjalnego”;
3. „ Kompleksowe i pogłębione studium położenia społecznego
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z woj. wielkopolskiego
oraz ich otoczenia w zakresie edukacji i sytemu wsparcia”.
Promowano i upowszechniano ekonomię społeczną w regionie
poprzez:
- przygotowanie wieloletniego planu działań na rzecz ekonomii
społecznej,
- zorganizowanie II Targów Przedsiębiorczości Społecznej;
- zorganizowanie 3 wizyt studyjnych dla przedstawicieli władz
samorządów lokalnych promujących dobre praktyki w zakresie
ekonomii społecznej, realizowanych w innych województwach.
Podjęto współpracę i nawiązano partnerstwo z podmiotami
polityki społecznej na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu
społecznemu:
- wypracowano z przedstawicielami instytucji pomocy społecznej
Wielkopolski Model Asystenta Rodziny;
- w ramach interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy podmiotami
polityki społecznej przygotowano „Program przeciwdziałania
przemocy w rodzinie”;
- w partnerstwie z samorządem Miasta Piły zorganizowano
Festiwal Talentu i Sztuki Osób Niepełnosprawnych ;
- we współpracy z TVP – Oddział w Poznaniu w celu
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób
niepełnosprawnych przygotowano cykl reportaży pt.
„Wielkopolska Otwarta dla Osób Niepełnosprawnych”
Cel: Podwyższenie jakości pracy pracowników instytucji pomocy
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i integracji społecznej poprzez podwyższenie poziomu wiedzy
i umiejętności oraz rozwój współpracy i dialogu na rzecz
rozwiązania problemów społecznych
Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW

Działanie 5.4 WRPO
Wzmocnienie pozostałej
infrastruktury społecznej

Patrz priorytet 2 zadanie 2.1

Działania o rezultatach miękkich realizowane przez WUP w Poznaniu i ROPS w Poznaniu, w tym współdziałanie z WRZ w Poznaniu, projekt CESON, Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarności
Społecznej, 2010-2011: 2 672 289,13 zł, w tym: 2010 r.: 1 244,30 zł, 2011 r.: 2 671 044,83 zł
Priorytet 3. Rozwój przedsiębiorstw, przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie – 2010-2011: 108 352 271,04
Rezultaty działań podjętych w latach 2010-2011
46 249 842,17
3.1.
Doskonalenie
kadr
przedsiębiorstw

3.2. Doradztwo
dla małych,
średnich
i restrukturyzowanych
przedsiębiorstw

WUP w
Poznaniu

Wielkopolska
Wojewódzka
Komenda
OHP
WUP w
Poznaniu

Poddziałanie 8.1.1
PO KL Wspieranie
rozwoju kwalifikacji
zawodowych
i doradztwo dla
przedsiębiorstw
Poddziałanie 8.1.2
PO KL Wsparcie
procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych
w regionie
Poddziałanie 8.1.3
PO KL Wzmacnianie
lokalnego partnerstwa na
rzecz adaptacyjności
Projekt szkoleniowy dla
kadry wychowawczej
OHP
Europejski Fundusz
Dostosowania do
Globalizacji (EFG)

33 590 204,08

EFS/BP

62 102 428,87
47 340 874,64

EFS/BP

Liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie
projektów szkoleniowych (projekty o charakterze regionalnym,
narastająco): 3703

Patrz priorytet 1, zadanie 1.3

-

-

Szkolenie merytoryczne dla kadry opiekuńczo wychowawczej
objęło zasięgiem 17 osób. 3 osoby realizują studia podyplomowe
z zakresu Psychologii Kryzysu i Interwencji Kryzysowej

2 536 986,93
***

FP

PUP w Lesznie, Ostrzeszowie, Rawiczu przygotował wnioski o
płatność za okres od 11.05.2009-31.12.2010, natomiast PUP w
Poznaniu za okres od 03.11.2009-31.12.2010.
PUP prowadziły stały monitoring realizowanych działań
dotyczących pracowników zwolnionych z firm:
a) SEWS Polska oraz Leoni Autokabel Polska S.A. - w latach
2009-2011 zaktywizowano 440 osób, na co wydano
1 963 943,83 zł.
b) H. Cegielski Poznań SA oraz ich kooperantów, tj. Sulzer
Chemtech Polska Sp. z o.o., H. Cegielski – Logocentrum Sp. z
o.o., H. Cegielski – Remocentrum Sp. z o.o. i Arwimont
Spółdzielnia Pracy - w latach 2009-2011 zaktywizowano
łącznie 285 osób, na co wydano 573 043,10 zł.
WUP w Poznaniu przeprowadził kontrole realizacji działań w
ramach wniosku o wkład finansowy ze środków EFG w 4 PUP
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zaangażowanych w ich realizację

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW

3.3. Transfer
wiedzy

WUP w
Poznaniu

Poddziałanie 8.1.2
PO KL Wsparcie
procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych
w regionie
Działanie 1.1 WRPO
Rozwój
mikroprzedsiębiorstw

Poddziałanie 8.2.1
PO KL Wsparcie dla
współpracy sfery nauki i
przedsiębiorstw

Patrz Priorytet 1, Zadanie 1.3

155 500,00

EFRR

86 000,00

EFRR

5 763 268,32

EFS/BP

6 319 738,27

EFS/BP

Wspierano specjalistyczne projekty doradcze z zakresu:
 jakości,
 wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych
w przedsiębiorstwie,
 wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki
zagraniczne,
 pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój
działalności gospodarczej,
 projektowania, wdrażana i doskonalenia nowego produktu lub
usługi, lub opracowania planów marketingowych,
 opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa,
prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium innych krajów UE.
W ramach Działania 1.1 II schemat podpisano 8 umów
z Beneficjentami
Liczba osób, które były objęte wsparciem w zakresie
rozpoczynania własnej działalności gospodarczej typu spin off lub
spin out (narastająco): 1 660
Liczba osób, które ukończyły udział w stażach lub szkoleniach
praktycznych (narastająco): 95,
w tym:
a) liczba pracowników przedsiębiorstw w jednostkach
naukowych: 9
b) liczba pracowników naukowych w
przedsiębiorstwach: 86

Poddziałanie 8.2.2 PO
KL Regionalne Strategie
Innowacji, Projekt:
Regionalne sieci
innowacji i promocja
innowacji w regionie

4 059 429,25

85% UE,
7,5% BP,
7,5% Budżet WW

4 543 434,46

UE-85%
BP-7,5%
UMWW-7,5%

Projekt systemowy „Regionalne sieci innowacji i promocja
innowacji w regionie” jest projektem o charakterze promocyjnym
i naukowo-badawczym.
W 2010 roku projekt polegał na wykonaniu 6 zadań, w ramach
których zrealizowano następujące rezultaty:
ZADANIE 1 Promocja kultury innowacji
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 Zorganizowano Światowe Dni Innowacji (ŚDI) - konferencje

Departament
Gospodarki
UMWW

oraz szereg imprez towarzyszących (m.in. wystawa
Wielkopolski Dom 2020) dotyczących innowacji i tematów
pokrewnych skierowanych do przedsiębiorstw, instytucji
otoczenia biznesu, uczelni wyższych, jednostek samorządu
terytorialnego (5 konferencji w Poznaniu).
 Dodatkowo, w ramach kampanii promocyjnej ŚDI stworzono
film i publikację promującą wydarzenie, wydrukowano
4 artykuły oraz wyemitowano w telewizji regionalnej cykl
12 felietonów dotyczących promocji kultury innowacji,
czyli wskazania nowych, kreatywnych kierunków działania
skierowanych na rozwój pozytywnego wizerunku
Wielkopolski.
 Zorganizowano 4. edycję konkursu „i-Wielkopolska –
Innowacyjni dla Wielkopolski”, mającego na celu wsparcie
rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz wzmocnienie
konkurencyjności i elastyczności wielkopolskiego rynku pracy.
 Zorganizowano 2. edycję konkursu „Kuźnia talentów”,
mającego na celu promocję najbardziej innowacyjnych
i twórczych autorów prac dyplomowych
ZADANIE 2 Społeczeństwo informacyjne
 Zorganizowano 2 konferencje dot. tematyki społeczeństwa
informacyjnego mających na celu podniesienie świadomości
społeczeństwa Wielkopolski na temat działań w zakresie
e-gospodarki i e-administracji na poziomie lokalnym
i krajowym. Odbiorcami działań były samorządy, jednostki
otoczenia biznesu, jednostki naukowe oraz przedsiębiorcy.
 Zorganizowano 5 seminariów w subregionach Wielkopolski,
mających na celu poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu
e-gospodarka
ZADANIE 3 Instrumenty finansowe
 Wykonano opracowanie dot. modelu funkcjonowania
i finansowania funduszu inwestycyjnego typu private equity.
 Zorganizowano II Forum Samorządowo-Bankowe
„Współpraca samorządów i bankowców warunkiem
koniecznym w kreowaniu przewagi konkurencyjnej regionu.
 Zorganizowano 5 seminariów w subregionach Wielkopolski na
temat instrumentów finansowych wspierających
innowacyjność przedsiębiorstw
ZADANIE 4 Rozwój sieci współpracy
 Zorganizowano 5 seminariów promujących dobre praktyki
transferu wiedzy i technologii.
 Zorganizowano 3 spotkania inicjujące i pogłębiające
współpracę w środowiskach o dużym potencjale współpracy.
 Zorganizowano 5 spotkań mentorskich m.in. dla
koordynatorów inicjatyw klastrowych z przedstawicielami
światowych inicjatyw klastrowych.
 Zorganizowano konferencję promującą klastering i transfer
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technologii „Europejskie Konsorcja 2011/2012 – rozwój
klasteringu w Wielkopolsce”.
 Przeprowadzono analizę kompetencji i potencjału współpracy
wielkopolskich przedsiębiorstw branży spożywczej.
 Wydano publikację promującą wielkopolskie inicjatywy
klastrowe (zawierającej m.in. mapę kompetencji przebadanych
wielkopolskich inicjatyw klastrowych)
ZADANIE 5 Rozwój sektora design
 Stworzono oraz wdrożono koncepcję programu rozwoju
sektora designu polegającą na: zorganizowaniu 3 warsztatów z
zakresu praktycznych aspektów wykorzystania designu do
rozwoju i wzmacniania regionalnej gospodarki (Service
Design, Design for All, warsztaty CoCreation); wydano 3
numery pisma „re design” poświęconego problematyce designu
jako kluczowej branży wpływającej na podnoszenie
konkurencyjności oraz innowacyjności gospodarki regionu;
zorganizowano konferencję i jeden dwudniowy warsztat
„Food-design” stanowiące platformę do rozwijania potencjału
regionalnej gospodarki w sektorze rolno-spożywczym,
przetwórczym i branżach powiązanych; zorganizowano
konkurs poprzedzony trzydniowym warsztatem.
 Zorganizowano we współpracy MTP inicjatywy arena Design
2010 stanowiącą platformę spotkań świata designu
i międzynarodowego biznesu, promującą wzornictwo jako
element integralnie związany z biznesem.
 Zorganizowano 3 spotkania Zespołu ds. koordynacji prac
związanych z rozwojem sektora design w Województwie
Wielkopolskim.
 Zorganizowano konkurs na opracowanie koncepcji
wykorzystania istniejących, zabytkowych budynków
poprzemysłowych ReVita Wielkopolsko.
 Stworzono szczegółowy plan działań dla sektorów
kreatywnych (ze szczególnym uwzględnieniem designu)
w Województwie Wielkopolskim na lata 2011-2013
ZADANIE 6: Zarządzanie:
 Zakupiono 1 komputer przenośny, 1 komplet mebli biurowych
na potrzeby Zespołu realizującego projekt.
 Zorganizowano konferencję promującą projekt.
 Zakupiono usługę polegającą na modernizacji stron
internetowych projektu.
 Zakupiono artykuły biurowe i papier na potrzeby Zespołu
realizującego projekt.
 Zakupiono materiały promujące projekt
W 2011 roku zrealizowano działania w ramach trzech stref czyli
inaczej zadań projektowych tj.: promocji kultury innowacji
(zadanie 1), rozwoju sieci współpracy inaczej klasteringu
(zadanie 2) oraz rozwoju sektorów kreatywnych w Wielkopolsce
(zadanie 3).
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W ramach ZADANIA 1 podjęte i wdrożone zostały następujące
działania:
 zorganizowano III Forum Samorządowo-Bankowe
pn.: „Instrumenty finansowe wspierające inwestycje i rozwój
MŚP”;
 zrealizowano V edycję konkursu „i-Wielkopolska –
Innowacyjni dla Wielkopolski”, mającego na celu wsparcie
rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz wzmocnienie
konkurencyjności i elastyczności wielkopolskiego rynku pracy;
 zorganizowano V edycję Światowych Dni Innowacji
obejmujące trzy dniowy cykl konferencji wraz z imprezami
towarzyszącymi (inauguracją projektu
WOLA.Innowacje.Kreacje, Polsko-Ukraińskie Forum
Gospodarcze, spotkania z ekspertami ŚDI oraz forum
dyskusyjne „Wielkopolska’s way to Excellence”),;
 zrealizowano trzecią edycję konkursu „Kuźnia Talentów” ,
mającego na celu promocję najbardziej innowacyjnych
i twórczych autorów prac dyplomowych;
W ramach ZADANIA 2 podjęto działania na rzecz rozwoju
klasteringu w Wielkopolsce m.in. poprzez organizację konkursu
„Wielkopolskie Klastry na rzecz Innowacyjności”
ukierunkowanego na wyłonienie i wsparcie działań, które wpisują
się w zapisy Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa
Wielkopolskiego na lata 2010-2020 i są realizowane przez
wielkopolskie inicjatywy klastrowe. W efekcie realizacji konkursu
odbyło się 30 tematycznych spotkań warsztatowych
pogłębiających współpracę pomiędzy członkami Inicjatywy
Klastrowej i samym Klastrem, 12 spotkań zacieśniających
współpracę z oferentami wiedzy, podnoszących innowacyjność
powiązania wraz ze wzrostem dyfuzji wiedzy i technologii.
Powstało również 12 opracowań/analiz na rzecz wzrostu
konkurencyjności danego powiązania sieciowego. Konkurs
wpisywał się w szerszy program rozwoju klasteringu w
Wielkopolsce w ramach, którego zrealizowano również 4
spotkania mentorskie dla osób zaangażowanych w rozwój
klasteringu oraz konferencję promocyjną wzmacniającą
merytorycznie i umożliwiająca nawiązanie kontaktu
przedstawicielom inicjatyw klastrowych z Wielkopolski.
W ramach ZADANIA 3 podjęto działania na rzecz wdrażania
przygotowanej w 2010 r. koncepcji Programu Rozwoju Sektorów
Kreatywnych w Wielkopolsce obejmujące:
 wydanie 4 numerów magazynu „design_pl” szerzącego
idęę dobrego wzornictwa, przeznaczono dla szerokiego
grona odbiorców;

przygotowanie międzynarodowego konkursu Design
by”;
 współorganizację wydarzenia „arena DESIGN”;
 organizację konferencji i warsztatów FOOD DESIGN;
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Działanie 8.2 PO KL
Transfer Wiedzy,
Poddziałanie 8.2.2
Regionalne Strategie
Innowacji, Projekt:
Budowa Wielkopolskiego
Systemy Innowacji

2 147 458,27
szacunkowo

85% UE
7,5% BP
7,5% Budżet WW

3 812 381,50

UE – 85%
BP- 7,5%
UMWW-7,5%

organizację konferencji i warsztatów DESIGN W
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ;

organizację wyjazdów studyjnych zespołu ds. design do
Chorwacji i Słowenii.
W 2010 roku w ramach realizacji projektu systemowego „Budowa
Wielkopolskiego Systemu Innowacji”:
1. dokonano aktualizacji dokumentu strategicznego
„Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata
2010 – 2020” oraz opracowano „Plan Działań Proinnowacyjnych dla Samorządu Województwa
Wielkopolskiego na lata 2010-2013”,
2. wdrożono I etap projektu „Foresight Wielkopolska”, który
obejmował etap uruchomienia i diagnozy stanu będący
punktem wyjścia do realizacji badań w pięciu obszarach,
3. kontynuowano wsparcie dla Akademickiego Inkubatora
Przedsiębiorczości,
4. objęto wsparciem laureatów II edycji konkursu Wielkopolski
Lider Innowacji: Prodesign Spółka z o.o., Stowarzyszenie
Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Wielkopolski
Klaster Lotniczy”, Leszczyńskie Centrum Biznesu Spółka z
o.o.,
5. udzielono wsparcia inicjatywom lokalnym w aspekcie
działań klastrowych: dokonano oceny zdolności
rozwojowych dwóch sieci powiązań subregionu kaliskoostrowsko-pleszewskiego,
6. udzielono wsparcia dla budowy Centrum Doskonałości
Badań Kół Zębatych w subregionie kalisko- ostrowskopleszewskim,
7. zawiązał się klaster turystyczny „Dolina Noteci” na rzecz
działań w zakresie turystyki w subregionie pilskim oraz
został stworzony portal internetowy,
8. zorganizowano 3 posiedzenia stacjonarne członków
Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (14.06.2010r.,
03.11.2010r., 14.12.2010r.) oraz 1 posiedzenie wyjazdowe do
Hiszpanii w celu zapoznania się z doświadczeniami
lokalnych ośrodków innowacyjnych we wdrażaniu polityki
innowacji na poziomie regionu (12-15.05.2010r.),
9. zorganizowano spotkanie podsumowujące stopień wdrożenia
inicjatyw jako elementu realizacji Regionalnej Strategii
Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020 (2728.12.2010r.)
W 2011 roku zrealizowano działania w ramach pięciu stref:
koordynacji systemu (Zadanie 1), wdrożenia-obejmującej
udzielenie wsparcia dla wybranych inicjatyw i przedsięwzięć
(Zadanie2), konsultacji i doradztwa (Zadanie 3) obserwatorium
(Zadanie 4) oraz upowszechniania (Zadanie 5).
W ramach realizacji zadania 1 podjęte zostały następujące
działania:
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wdrożono program wsparcia dla samorządów i
środowisk lokalnych w obszarze zarządzania zasobami
naturalnymi;
 przeprowadzono II edycję konkursu „Revita
Wielkopolsko” na opracowanie koncepcji
wykorzystania istniejących, zabytkowych budynków
poprzemysłowych;
 przeprowadzono Forum Innowacji Społecznych
obejmujące warsztaty, spotkania w subregionach oraz
konferencję. Celem forum była prezentacja zagadnień
związanych z kulturą innowacji, jako jednego z
ważniejszych obszarów budowy społeczeństwa
innowacyjnego, poprzez wymianę doświadczeń z
największymi ośrodkami akademickimi ze Szwecji i
Holandii;
 rozpoczęto wdrażanie programu strategicznego RSI
„Innowacyjny urząd” poprzez organizację warsztatów
edukacjno-informacyjnych oraz określenie „poziomu
zero” nakładów wydatkowanych przez UMWW na
realizację polityki innowacji
W ramach realizacji zadania 2 nastąpiło:
 wdrożenie inicjatyw subregionalnych : Centrum
Doskonalenia Badań Kół Zębatych oraz Lokalne
Centrum Innowacji Północnej Wielkopolski
 wsparcie przedsiębiorczości akademickiej poprzez
promocję realizowanych w tym zakresie przedsięwzięć
oraz zapewnienie kompleksowego świadczenia usługi
preinkubacji na terenie województwa Wielkopolskiego
W ramach realizacji zadania 3 podjęte zostały następujące
działania:
 zorganizowano 4 posiedzenia Wielkopolskiej Rady
Trzydziestu, w tym jedno wyjazdowe w celu zapoznania
się z dobrymi praktykami w obszarze wspierania
innowacji w szwedzkim regionie Uppsala;
 powołano zespół ekspertów, który wspierał
merytorycznie działania WR 30 w 2011 r.
W ramach realizacji zadania 4 podjęte zostały następujące
działania:
 kontynuowano realizację, zakrojonego na szeroką skalę
projektu społecznego „Foresight Regionalny dla
Wielkopolski” w ramach którego m.in. powołano
Komitet Sterujący oraz przygotowano 3 alternatywne
scenariusze rozwoju „Wielkopolski do 2030 r.”;
 zainaugurowano procesu budowy Marki Wielkopolski
poprzez organizację konferencji „Wielkopolska Brand”,
w celu poprawy konkurencyjności Wielkopolski na
arenie międzynarodowej i krajowej;
W ramach realizacji zadania 5 podjęte zostały następujące
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działania:
 Sejmik Województwa Wielkopolskiego zatwierdził
zaktualizowaną Regionalnej Strategii Innowacji dla
Wielkopolski na lata 2010-2020,;
 podjęto działania na rzecz upowszechnienia zapisów
RSI poprzez rozmaite publikacje;
 zrealizowano III edycję konkursu „Wielkopolski Lider
Innowacji” w celu nagrodzenia najbardziej aktywnych
inicjatyw lokalnych;
 przygotowano identyfikację wizualnej działań
„Innowacyjna Wielkopolska” oraz modernizację
platformy Innowacyjna Wielkopolska, w celu lepszej
komunikacji społeczeństwu możliwości powiązanych z
realizowaną polityką innowacji w regionie;
 wyprodukowano i wyemitowano w lokalnej telewizji 9
odcinków programu edukacyjno-informacyjnego
„Wielkopolski Odkrywca”.
Priorytet 4. Podniesienie poziomu oraz dostępności kształcenia mieszkańców 2010-2011: 234 759 445,76
Kwota wydanych środków na działania o rezultatach twardych 2010-2011: 195 668 233,08

Rezultaty działań podjętych w latach 2010-2011

76 820 934,41
4.1.
Wyrównywanie
szans
edukacyjnych

WUP w
Poznaniu

Departament
Edukacji
i Nauki
UMWW

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

Pomoc stypendialna dla
uczniów, słuchaczy
i studentów

118 847 298,67

10 940 480,95

EFS/BP

14 770 369,11

EFS/BP

Liczba ośrodków wychowania przedszkolnego, które uzyskały
wsparcie w ramach Priorytetu (narastająco do końca 2011 r.): 151

23 207 051,10

EFS/BP

55 876 113,49

EFS/BP

Liczba szkół (podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych
prowadzących kształcenie ogólne), które zrealizowały projekty
rozwojowe w ramach Priorytetu (narastająco): 638, w podziale na:
obszary miejskie: 269
obszary wiejskie: 369

1 483 299,68

EFS/BP

1 317 135,61

EFS/BP

961 000,00
w tym:

Budżet SWW

963 500,00
w tym:

Budżet SWW

Liczba wniosków, które w 2011 r. spłynęły w odpowiedzi na
konkurs o przyznanie pomocy stypendialnej dla uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z obszaru województwa
wielkopolskiego: 1026; Liczba stypendiów przyznanych w
ramach konkursów ogłoszonych w 2009 i 2010 r. dla uczniów
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z obszaru
województwa wielkopolskiego: 945
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

475 000,00 – kwota

477 500,00 –
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wydatkowana na
stypendia dla
uczniów

kwota
wydatkowana na
stypendia dla
uczniów

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

Jednorazowe stypendia
naukowe dla uczniów
szkół
ponadgimnazjalnych,
słuchaczy kolegiów
i studentów uczelni
wyższych

4.2.
Upowszechnieni
e kształcenia
ustawicznego

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW
WUP w
Poznaniu

Departament

57 000,00
w tym:
30 000,00 - kwota
wydatkowana na
stypendia dla
uczniów
27 000,00 –
kwota wydatkowana
na stypendia dla
słuchaczy
i studentów

486 000,00 –
kwota
wydatkowana na
stypendia dla
słuchaczy i
studentów
Budżet SWW

57 000,00
w tym:
30.000,00 zł kwota
wydatkowana na
stypendia dla
uczniów.
27.000,00 zł –
kwota
wydatkowana na
stypendia dla
słuchaczy i
studentów.

Działanie 5.2 WRPO
Rozwój infrastruktury
edukacyjnej, w tym
kształcenia ustawicznego
Działanie 9.3 PO KL
Upowszechnienie
formalnego kształcenia
ustawicznego
Działanie 5.2 WRPO

Budżet SWW

łącznie trzy następujące warunki:
1) uczą się lub studiują w trybie dziennym,
2) osiągają dobre wyniki w nauce,
3) pozostają w trudnych warunkach materialnych.
W 2010 roku stypendium otrzymało 190 uczniów (w okresie od
01.01.2010r. do 30.06.2010r.* i od 01.09.2010r. do 31.12.2010r.)
oraz 180 słuchaczy i studentów (w okresie od 01.01.2010r. do
30.06.2010r.* i od 01.10.2010r. do 31.12.2010r.)
W 2011 roku stypendium otrzymało 191 uczniów (w okresie od
01.01.2011 r. do 30.06.2011* r. i od 01.09.2011 r. do 31.12.2011
r.) oraz 180 słuchaczy i studentów (w okresie od 01.01.2011 do
30.06.2011* i od 01.10.2011 r. do 31.12.2011).
* przerwa wakacyjna
Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznaje jednorazowe
stypendia naukowe uczniom szkół ponadgimnazjalnych,
słuchaczom kolegiów i studentom uczelni wyższych, którzy
zamieszkują na stałe w Województwie Wielkopolskim.
Jednorazowe stypendium naukowe może otrzymać osoba ucząca
się lub studiująca w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.
Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium mogą
być:
1. wyniki uzyskane w olimpiadach lub konkursach o charakterze
naukowym, organizowane na szczeblu międzynarodowym
lub krajowym,
2. wysoko ocenione pod względem naukowym lub praktycznego
zastosowania prace dyplomowe uczniów, słuchaczy
i studentów,
3. udokumentowane i ocenione pod względem naukowym
lub praktycznego zastosowania prace uczniów, słuchaczy
i studentów, wykonane i zgłoszone w okresie nauki lub
studiów.
W 2010 roku jednorazowe stypendium naukowe otrzymało:
- 14 uczniów,
- 1 słuchacz kolegium,
- 9 studentów szkół wyższych
W 2011 roku jednorazowe stypendium naukowe otrzymało:
- 16 uczniów,
- 10 studentów

Patrz priorytet 1 zadanie 1.2

6 954 203,82

EFS/BP

8 613 846,77

EFS/BP

Liczba osób dorosłych w wieku 25-64 lata, które uczestniczyły w
formalnym kształceniu ustawicznym w ramach Priorytetu
(narastająco): 4397

Patrz priorytet 1 zadanie 1.2
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Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW

Rozwój infrastruktury
edukacyjnej, w tym
kształcenia ustawicznego
Program „STUDENT II –
kształcenie ustawiczne
osób niepełnosprawnych”

5 106 971,70

Środki PFRON

5 149 269,48

Środki PFRON

24 909,11

Środki PFRON

258 510,00

Środki PFRON

Działanie 9.2 PO KL
Podniesienie
atrakcyjności
i jakości szkolnictwa
zawodowego
Działanie 5.2 WRPO
Rozwój infrastruktury
edukacyjnej, w tym
kształcenia ustawicznego

24 276 428,39

EFS/BP

27 628 804,57

EFS/BP

Działanie 9.4 PO KL
Wysoko wykwalifikowane
kadry systemu oświaty

3 809 589,66

EFS/BP

4 212 749,64

EFS/BP

Wspomaganie rozwoju
zawodowego nauczycieli
poszczególnych
specjalności szkół
podstawowych
i gimnazjalnych poprzez
ciągłe ulepszanie form
dokształcania
i doskonalenia w ODN

-

-

-

-

Wielkopolski
Oddział
PFRON

Program PITAGORAS

4.3.
Dostosowanie
oferty
edukacyjnej
szkół do potrzeb
rynku pracy

4.4. Podnoszenie
jakości kadr
systemu oświaty

WUP w
Poznaniu

Departament
Wdrażania
Programu
Regionalnego
UMWW
WUP
w Poznaniu

Departament
Edukacji
i Nauki
UMWW

W ramach programu udzielono 4 497 dofinansowań dla około
2 500 osób niepełnosprawnych – z orzeczonym znacznym lub
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczących się w:
szkołach policealnych, na studiach pierwszego lub drugiego
stopnia, na studiach podyplomowych oraz doktoranckich.
Dofinansowaniem zostały objęte następujące rodzaje kosztów:
czesne, zakwaterowanie, dojazdy, zakup przedmiotów
ułatwiających lub umożliwiających naukę, zajęcia mające na celu
podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej, wyjazdy
organizowane w ramach zajęć szkolnych, programy
komputerowe, instalacja i abonament internetowy
Do realizacji programu w 2010 r. przystąpiła jedna wyższa
uczelnia. Do realizacji programu w 2011 r. przystąpiły trzy
wyższe uczelnie. W ramach programu udzielono dofinansowania
kosztów usług tłumacza języka migowego
Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego, które wdrożyły
programy rozwojowe: 274

Patrz priorytet 1 zadanie 1.2
Liczba nauczycieli, którzy uczestniczyli w doskonaleniu
zawodowym w krótkich formach (narastająco): 2 847, w tym
m.in.:
nauczyciele na obszarach wiejskich: 988
nauczyciele kształcenia zawodowego 526
W ramach zadania ODN, dla których organem prowadzącym jest
SWW, przeprowadziły w latach 2010-2011 dla nauczycieli szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych formy
dokształcania i doskonalenia (kursy, warsztaty, seminaria,
szkolenia, wizyty studyjne, konferencje problemowo-metodyczne
itd.) w takich obszarach tematycznych jak:
1. zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych
w procesie dydaktycznym, multimedia,
2. języki obce,
3. kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli zainteresowanych
podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych
ODN w Poznaniu
W organizowanych w okresie 01.01.-31.12.2010r. oraz
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01.01.2011-31.12.2011 r. w formach dokształcania i doskonalenia
udział wzięło 2 144 nauczycieli, w tym 1 029 osób w obszarze
tematycznym: zastosowanie technologii informacyjnokomunikacyjnych w procesie dydaktycznym, multimedia, 699
osób w obszarze tematycznym: języki obce i 425 osób w obszarze
tematycznym: kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli
zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji
zawodowych
ODN w Kaliszu
W organizowanych w okresie 01.01.-31.12.2010r. oraz
01.01.2011-31.12.2011 r. w formach dokształcania i doskonalenia
udział wzięło 682 nauczycieli, w tym 571 osób w obszarze
tematycznym: zastosowanie technologii informacyjnokomunikacyjnych w procesie dydaktycznym, multimedia, 67 osób
w obszarze tematycznym: języki obce i 44 osoby w obszarze
tematycznym: kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli
zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji
zawodowych
ODN w Koninie
W organizowanych w okresie 01.01.-31.12.2010r. oraz
01.01.2011-31.12.2011 r. w formach dokształcania i doskonalenia
udział wzięło 1 161 nauczycieli, w tym 715 osób w obszarze
tematycznym: zastosowanie technologii informacyjnokomunikacyjnych w procesie dydaktycznym, multimedia, 416
osób w obszarze tematycznym: języki obce i 30 osób w obszarze
tematycznym: kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli
zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji
zawodowych
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
W organizowanych w okresie 01.01.-31.12.2010r. oraz
01.01.2011-31.12.2011 r. w formach dokształcania i doskonalenia
udział wzięło 1 035 nauczycieli, w tym 362 osoby w obszarze
tematycznym: zastosowanie technologii informacyjnokomunikacyjnych w procesie dydaktycznym, multimedia, 419
osób w obszarze tematycznym: języki obce i 254 osoby w
obszarze tematycznym: kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli
zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji
zawodowych
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie
W organizowanych w okresie 01.01.-31.12.2010r. oraz
01.01.2011-31.12.2011 r. w formach dokształcania i doskonalenia
udział wzięło 1 040 nauczycieli, w tym 559 osób w obszarze
tematycznym: zastosowanie technologii informacyjnokomunikacyjnych w procesie dydaktycznym, multimedia, 408
osób w obszarze tematycznym: języki obce i 73 osób w obszarze
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Kuratorium
Oświaty w
Poznaniu

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

-

-

-

-

Doskonalenie warsztatu
pracy nauczycieli i kadry
kierowniczej poprzez
realizację grantów
edukacyjnych

-

-

-

-

Ograniczanie
zatrudnienia nauczycieli
bez wymaganych
kwalifikacji oraz osób
niebędących
nauczycielami.

-

-

-

-

tematycznym: kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli
zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji
zawodowych
Wielkopolski Kurator Oświaty wydał zgodę na realizację 170
kursów kwalifikacyjnych. Dodatkowe kwalifikacje zdobyło lub
uzupełniło niepełne kwalifikacje 2 830 nauczycieli. Nauczyciele
ukończyli kursy kwalifikacyjne z zakresu:
 pedagogiki leczniczej – 94 osoby,
 oligofrenopedagogiki – 920,
 surdopedagogiki – 4,
 pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej – 45,
 bibliotekoznawstwa – 183,
 dla oświatowej kadry kierowniczej – 550,
 terapii pedagogicznej – 280,
 zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie" – 99,
 pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego
–34,
 pedagogiczny – 448,
 tyflopedagogika – 29,
 przedmiotu „Przyroda" – 40,
 metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym
dla nauczycieli nauczania początkowego - 104.
Nauczyciele udoskonalili swój warsztat pracy oraz umiejętności
zarządzania szkołą/placówką, przyczyniając się do podniesienia
jakości kształcenia oraz efektywnego funkcjonowania
szkół/placówek oświatowych
Zrealizowano program, który służył podniesieniu jakości pracy
szkół/placówek w zakresie kształcenia i wychowania dzieci
i młodzieży oraz przygotowania nauczycieli i dyrektorów
szkół/placówek do realizacji aktualnych zadań polityki
oświatowej. Tematykę doskonalenia nauczycieli przygotowano w
oparciu o propozycje dyrektorów placówek doskonalenia
nauczycieli, badanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia
przeprowadzone przez Wydział Kształcenia, Wychowania i
Opieki Kuratorium Oświaty w Poznaniu, propozycje wizytatorów
KO w Poznaniu, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych
oraz prośby wykonawców o realizację tzw. zamówień
uzupełniających. Tematyka szkoleń dotyczyła zarówno
doskonalenia kompetencji wychowawczych i metodycznych, jak i
stosowania prawa w oświacie. W szkoleniach i konferencjach
wzięło udział 9 276 nauczycieli
Wpłynęło 841 wniosków o zgodę na zatrudnienie osób bez
odpowiednich kwalifikacji. Zgodnie z przyjętą procedurą
Wielkopolski Kurator Oświaty wydał 423 zgody na zatrudnienie
nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji
do zajmowania danego stanowiska oraz 175 zgód na zatrudnienie
osób niebędących nauczycielami do realizacji zajęć edukacyjnych.
Na podstawie szczegółowej analizy wydanych przez
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Wielkopolskiego Kuratora Oświaty zgód na zatrudnienie
nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji
do zajmowania danego stanowiska oraz osób niebędących
nauczycielami do realizacji zajęć edukacyjnych w roku szkolnym
2009/2010 oraz 2010/2011 można stwierdzić, iż brakowało przede
wszystkim nauczycieli realizujących następujące zajęcia
edukacyjne: języki obce, w szczególności język angielski,
wychowanie przedszkolne, kształcenie zintegrowane (edukacja
wczesnoszkolna), nauczycieli szkół i placówek specjalnych dla
dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym oraz innymi
niepełnosprawnościami, teoretyczne przedmioty zawodowe oraz
nauczycieli-bibliotekarzy.

Podnoszenie kwalifikacji
instruktorów praktycznej
nauki zawodu

-

-

-

-

Wielkopolski Kurator Oświaty nie posiada danych na temat szkół
poszukujących osób niebędących nauczycielami do realizacji
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego.
Nowelizacją z 19 marca 2009r. ustawy o systemie oświaty z 7
września 1991r. (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
dodano art.7 ust.1d ustalający kompetencję organu prowadzącego
daną szkołę do zajmowania stanowiska w tej sprawie
Zatwierdzono 13 programów kursów pedagogicznych dla
instruktorów praktycznej nauki zawodu, złożonych przez
placówki kształcenia ustawicznego. Jednostki uprawnione do
prowadzenia szkolenia zorganizowały 89 kursów pedagogicznych,
po ukończeniu których 940 osób uzyskało kwalifikacje niezbędne
do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu. Jak
wynika z informacji napływających ze szkół i organów gmin,
znacznie zmniejszyła się liczba przypadków, w których osoby
prowadzące praktyczną naukę zawodu nie posiadały pełnych
kwalifikacji

Działania o rezultatach miękkich realizowane przez Departament Edukacji i Nauki UMWW, tj. „Wielkopolski system monitorowania i prognozowania” projekt realizowany w ramach Działania 9.2
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL, „eSzkoła – Moja Wielkopolska” projekt realizowany w ramach Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty PO KL, „Liderzy oświaty” projekt realizowany w ramach Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty PO KL, „Mój zawód –
moja pasja” projekt realizowane w ramach Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL, „Zajęcia pozalekcyjne – kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty”
projekt realizowane w ramach Poddziałania 9.1.2. , Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych PO KL,
Projekt LeQuaEuro w ramach COMENIUS Regio Partnerskie Projekty Program „Uczenie się przez całe życie” Tytuł projektu: Polsko-niemieckie kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych na
konkretnych przykładach zajęć
2011 r.: 39 091 212,68 zł
Priorytet 5. Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 2010-2011: 66 516 974,75
25 130 398,52
5.1. Wspieranie
inicjatyw i
paktów
lokalnych na
rzecz rozwoju
obszarów

WUP w
Poznaniu

Działanie 6.3 PO KL
Inicjatywy lokalne na
rzecz podnoszenia
poziomu aktywności
zawodowej na obszarach
wiejskich

41 386 576,23

Rezultaty działań podjętych w latach 2010-2011

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1
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Działanie 7.3 PO KL
Inicjatywy lokalne na
rzecz aktywnej integracji
Działanie 9.5 PO KL
Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach
wiejskich
Usługi doradcze dla
rolników i posiadaczy
lasów/ PROW

wiejskich

5 302 139,28

EFS/BP

1 982 720,11

EFS/BP

Liczba projektów wspierających rozwój inicjatyw na rzecz
aktywizacji i integracji społeczności lokalnych (narastająco): 271

8 066 382,47

EFS/BP

2 072 565,81

EFS/BP

Liczba oddolnych inicjatyw społecznych, które zostaną podjęte:
348

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

EFRROW
75%
Środki krajowe
25%

1 130 289,75

EFRROW
75%
Środki krajowe
25%

Wielkopolski
Oddział
Regionalny
ARiMR

5.2. Rozwój
kapitału
ludzkiego
i społecznego na
obszarach
wiejskich

WUP
w Poznaniu

Departament
Programów
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich

Działanie 6.3 PO KL
Inicjatywy lokalne na
rzecz podnoszenia
poziomu aktywności
zawodowej na obszarach
wiejskich
Działanie 7.3 PO KL
Inicjatywy lokalne na
rzecz aktywnej integracji
Działanie 9.5 PO KL
Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach
wiejskich
Funkcjonowanie
lokalnych grup działania,
nabywanie umiejętności
i aktywizacja (działanie
4.31 PROW 2007-2013)

W 2010 roku przeprowadzono drugi nabór wniosków w ramach
działania Korzystanie z usług doradczych dla rolników i
posiadaczy lasów. Wnioski były przyjmowane w terminie od 16
sierpnia do 31 grudnia 2010r.
Łączna liczba wniosków złożonych w ramach działania w woj.
wielkopolskim wynosi 2 054 (załącznik nr 1 – usługi doradcze dla
rolników 2 053, załącznik nr 2 – usługi doradcze dla posiadaczy
lasów 0 szt., załącznik nr 3 – dodatkowe usługi doradcze 1 404).
Łączna kwota wnioskowana wynosi 12 321 208 zł.
Do dnia 31 grudnia 2010r. w ramach działania zostało wydanych
776 decyzji o przyznaniu pomocy, 104 decyzji o odmowie
przyznania pomocy oraz 18 decyzji o przyznaniu płatności.
W 2011 roku przeprowadzony został trzeci nabór wniosków w
ramach działania Korzystanie z usług doradczych dla rolników i
posiadaczy lasów. Wnioski były przyjmowane w terminie od 03
stycznia do 31 grudnia 2011r.
W wyżej wskazanym okresie zostało złożonych 2490 szt.
wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę 13 799 600,00zł;
(1989 szt. rozpatrzono pozytywnie na kwotę 11 012 350,00zł; 195
szt. rozpatrzono negatywnie na łączną kwotę 1 128 350,00zł; 306
szt. pozostało do rozpatrzenia). Do końca grudnia 2011r. w
ramach naboru 2011 zostało złożonych 499 szt. wniosków o
przyznanie płatności na łączną kwotę 2 119 828,77zł)

Patrz priorytet 1, zadanie 1.1

Patrz priorytet 5, zadanie 5.1

8 424 279,99

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

36 201 000,56

80% EFRROW,
20% budżet
państwa

Podpisano 60 umów z Lokalnymi Grupami Działania. Działanie
zapewnia sprawną i efektywną pracę lokalnych grup działania
wybranych w ramach realizacji osi 4 PROW 2017-2013 oraz
doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji
lokalnych strategii rozwoju. Przyczynia się także do budowania
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kapitału społecznego na wsi, a poprzez to do pobudzenia
zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru oraz
lepszego wykorzystania potencjału obszarów wiejskich

UMWW

Realizacja Poakcesyjnego
Programu Wsparcia
Obszarów Wiejskich

ROPS
w Poznaniu

1 612 346,78

Bank
Światowy

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

Adresaci: 16 gmin miejsko-wiejskich i wiejskich z Wielkopolski:
Babiak, Brudzew, Chocz, Czajków, Dąbie, Gizałki, Grodziec,
Koźminek, Mycielin, Olszówka, Orchowo, Przedecz, Pyzdry,
Skulsk, Wierzbinek, Wilczyn
* Kwota 360 805 400,00 zł oraz 132 827 100,00 zł (Priorytet 1, zadanie 1.1) zawiera kwotę wydaną na Poddziałanie 6.1.3 PO KL Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej
osób bezrobotnych tj. 68 763 667,89 oraz 39 665 496,09 zł.
** Środki wydane w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej zostały wykazane przez dwie instytucje: WUP w Poznaniu jako Instytucję Pośredniczącą (Priorytet
2, zadanie 2.3) oraz ROPS w Poznaniu jako realizatora zadania (Priorytet 2, zadanie 2.4) i do sumy wydanych środków w ramach działań w 2011 roku, wliczone zostały raz.
*** Wskazane wydatki w ramach działań aktywizacyjnych EFG pochodzą ze środków Funduszu Pracy, które SWW otrzymał w latach 2009-2011 (Priorytet 1, zadanie 1.1), poniesione zostały przez PUP w Poznaniu,
Lesznie, Ostrzeszowie i Rawiczu w latach 2009-2011, w związku z tym podana kwota nie została wliczona do sumy wydanych środków w ramach działań w 2011 roku.
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