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Zbli¿aj¹cy siê koniec roku jest dobr¹ okazj¹ do krótkiego podsumowania dotychczasowych prac w zakresie wdra¿ania projektów innowacyjnych 

i projektów wspó³pracy ponadnarodowej oraz prac Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego. W 2012 roku odby³o 

siê szeœæ posiedzeñ RST WZ. Wytê¿ona praca Cz³onków Sieci zaowocowa³a dziewiêcioma ocenionymi strategiami wdra¿ania oraz trzema pozytywnie 

przeprowadzonymi walidacjami  produktów finalnych.

W niniejszym numerze biuletynu znajd¹ Pañstwo informacje na temat kilku realizowanych obecnie projektów innowacyjnych. Przedstawiamy w nim projekt 

„Wybierz Przysz³oœæ – innowacyjne narzêdzie wspomagaj¹ce interwencjê socjaln¹”, realizowany przez Fundacjê Nauka dla Œrodowiska. Piszemy tak¿e 

o innowacyjnym modelu multimedialnej platformy na rzecz kszta³cenia zawodowego, wprowadzanym przez Wy¿sz¹ Szko³ê Administracji Publicznej 

w Szczecinie. W obecnym numerze zamieszczamy ponadto artyku³ przygotowany przez Pani¹ Barbarê G³owacz z Zachodniopomorskiej Szko³y Biznesu, która 

opisuje projekt „Witryna pracy 50+ - w umiejêtnoœciach si³a”.

Pragniemy tak¿e podzieliæ siê z Pañstwem doœwiadczeniami dolnoœl¹skiego projektu Fundacji Imago pn. „Model kontraktowania us³ug rynku pracy na rzecz osób 

niepe³nosprawnych”. Przedstawiciele Fundacji byli goœæmi XIV posiedzenia Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachoniopoomorskiego. Owocem 

przyjazdu do Szczecina by³o podêcie wspó³pracy z przedstawicielami Zwi¹zku Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN, równie¿ realizuj¹cymi  projekt 

maj¹cy na celu zwiêkszenie skutecznoœci dotychczasowych dzia³añ na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych – tak¿e opisany w niniejszym 

biuletynie.

Na koniec warto wspomnieæ o zorganizowanej przez Wojewódzki Urz¹d Pracy w Szczecinie Gali rozdania nagród Zachodnipomorskie Magnolie EFS. Celem tego 

wydarzenia by³o zaprezentowanie rezultatów projektów wspó³finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz uhonorowanie ich realizatorów 

w ramach siedmiu kategorii. Jedn¹ z tych kategorii by³ „Najlepszy projekt innowacyjny PO KL". Serdecznie zachêcamy do przeczytania krótkiej relacji z tego 

wydarzenia. 

Korzystaj¹c z okazji, pragnê z³o¿yæ wszystkim naszym Czytelnikom najserdeczniejsze ¿yczenia udanego Nowego Roku, sukcesów zawodowych 

i spe³nienia w ¿yciu prywatnym.

Zapraszam do lektury,

Katarzyna Brzychcy

Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Spo³ecznego 

Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Szczecinie
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Fundacja Nauka dla Œrodowiska w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bia³ogardzie 
oraz Integra Romania 

Projekt pn. „Wybierz Przysz³oœæ – innowacyjne narzêdzia wspomagaj¹ce interwencjê socjaln¹” 

elem projektu  „Wybierz Przysz³oœæ – innowacyjne narzêdzia wspomagaj¹ce interwencjê socjaln¹” jest poszerzenie 
oddzia³ywania instytucji sytemu pomocy i integracji spo³ecznej oraz zainspirowanie wysoce zmotywowanych osób Cdo prowadzenia edukacji spo³eczno-finansowej. Edukacji prowadzonej od najm³odszych lat do usamodzielniana, czyli 

w okresie kszta³towania œwiadomoœci i nawyków finansowych.

Co stanowi nasz produkt?
Model przeciwdzia³ania wykluczeniu spo³ecznemu dzieci i m³odzie¿y. Obejmuje on nastêpuj¹ce elementy:
? przygotowanie tzw. edukatorów, czyli pracowników systemu pomocy spo³ecznej do prowadzenia zajêæ z zakresu edukacji spo³eczno – 
finansowej;
? opracowanie wystandaryzowanego narzêdzia - materia³u edukacyjnego wsparcia dla dzieci i m³odzie¿y, ze szczególnym uwzglêdnieniem 
m³odzie¿y wykluczonej spo³ecznie. Pakiet pn. „Kszta³towanie umiejêtnoœci spo³ecznych i finansowych u dzieci” jest adresowany 
do m³odych osób w wieku 6-12 lat, jego treœci oparto o miêdzynarodowe materia³y i doœwiadczenia sieci Aflatoun;
? opracowanie wystandaryzowanego narzêdzia – materia³u edukacyjnego wsparcia dla doros³ych beneficjentów pomocy spo³ecznej, 
w tym szczególnie objêtych procesem usamodzielnienia. Pakiet pn. „Wybierz przysz³oœæ – podrêcznik dla prowadz¹cych warsztaty 
z edukacji finansowej” jest adresowany dla osób w wieku 16-25 lat, jego treœci oparto o miêdzynarodowe materia³y edukacyjne 
Microfinance Opportunities.



Chcielibyœmy przybli¿yæ Pañstwu materia³ skierowany do edukacji dzieci. Jest on oparty na miêdzynarodowym programie Aflatoun, 

którego partnerem w Polsce jest Fundacja Nauka dla Œrodowiska. Program wdra¿any jest na œwiecie od 2005 roku, obejmuj¹c 

wsparciem 86 krajów ( w Azji, Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie i Ameryce), 8391 szkó³ i nieformalnych placówek oœwiatowych 

oraz ponad 1 mln dzieci.  Pomaga on w zdobyciu podstawowych umiejêtnoœci ¿yciowych, zachêca je do oszczêdzania zasobów oraz 

wywierania pozytywnego wp³ywu na swoje otoczenie.

Opiera siê na piêciu kluczowych elementach:

?
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Osobiste odkrywanie i zrozumienie 

Doceniamy i szanujemy nasz¹ w³asn¹ wyj¹tkowoœæ, osobowoœæ i potrzeby. Nie tylko u siebie ale tak¿e u innych. 
Mamy œwiadomoœæ przynale¿noœci do wiêkszej sieci. Program promuje nauczanie skupione na dziecku. Sadzenie 
nasion niezale¿noœci i samodzielnoœci od wczesnego wieku pomaga dzieciom rozwin¹æ siê jako œwiadomych 
obywateli. Promuje takie wartoœci jak wspó³czucie i empatia. 

Prawa i obowi¹zki

Doceniamy i bronimy prawa nasze i innych. Wype³niamy obowi¹zki, które towarzysz¹ prawom. Dzieci, w sposób 
przekonywuj¹cy wyra¿aj¹ siebie i swoje opinie, dziêki czemu s¹ s³yszane g³ównie przez doros³ych i maj¹ swoj¹ 
lepsz¹ liniê do obrony. Dzieci s¹ dobrze poinformowane i zorganizowane, wiedz¹ jak uzyskaæ i dzieliæ siê 
informacjami. Nauka o prawach pomo¿e dzieciom zrozumienie sytuacji innych dzieci, których prawa 
s¹ zagro¿one. 

Planowanie i bud¿etowanie

Znamy wartoœæ planowania i bud¿etowania zasobów. Jesteœmy w stanie osi¹gn¹æ cele, realizowaæ plany 
i koordynowaæ nasze dzia³ania w sposób odpowiedni. Ch³opcy i dziewczynki dostrzegaj¹, ¿e ich nadzieje 
i marzenia mog¹ siê spe³niæ. Staj¹ siê silni, kiedy mog¹ u¿yæ swoich umiejêtnoœci. Spójne nawyki oszczêdzania 
pozwalaj¹ dzieciom na otworzenie w³asnego mikroprzedsiêbiorstwa. Poprzez planowanie i bud¿etowanie dzieci 
ucz¹ siê dostrzegaæ przysz³oœæ jako coœ, czym mog¹ same zarz¹dzaæ.

Oszczêdzanie i wydawanie

Znamy i cenimy istotê wykorzystywania natury, materia³ów i zasobów finansowych. Dzieci ucz¹ siê oszczêdzania 
i wydawania w sposób odpowiedzialny. Sumy, jakie s¹ oszczêdzone, nie graj¹ roli. Korzyœæ wynika z przedstawienia 
dzieciom koncepcji i zdyscyplinowania ich do regularnego oszczêdzania.

Dzieciêce przedsiêbiorstwa (spo³eczne i finansowe)

Dzieci w za³o¿onych przedsiêbiorstwach spo³eczno-finansowych, wspieraj¹ postêp w szkole i spo³ecznoœci. Ucz¹ 
siê wytrwa³oœci, odpowiedzialnoœci oraz kreatywnoœci. Zachêca siê je do organizowania i prowadzenia w³asnych 
kampanii spo³ecznych. Staj¹ siê sprawcami zmian w swoich spo³ecznoœciach.
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„Jestem bardzo dumna ze Swoich 

dzieci, i z siebie równie¿, ¿e nie 

podda³am siê i cieszê siê bardzo, 

¿e powsta³ taki projekt, który pomóg³ 

i na pewno pomo¿e jeszcze niejednemu 

dziecku w odnalezieniu i poznaniu siebie, 

p o m o ¿ e  n a u c z y æ  o s z c z ê d z a æ  

i  zarz¹dzaæ swoimi  f inansami ,  

ukszta³tuje spo³eczne umiejêtnoœci 

dzieci”. Pani Olga – u¿ytkownik projektu, 

Pogotowie Rodziny Zastêpczej.

„Wiara, ¿e dzieciom wystarczy wyt³umaczyæ, 

wyjaœniæ œwiat ludzi doros³ych, by go zrozumia³y, 

staje siê dzisiaj nie do przyjêcia. Praca 

z programem pozwoli³a mi spojrzeæ na ucznia, jak 

na aktywnego badacza poznaj¹cego œwiat ludzi 

doros³ych w swoim stylu i na bazie swoich 

doœwiadczeñ ¿yciowych. Przekazujemy dziecku 

najwa¿niejszy komunikat: … ¿e jest dobre, 

¿e mo¿e, ¿e potrafi, by rozwijaæ siê 

w przekonaniu o w³asnej wartoœci i samodzielnie 

stawiaæ czo³a trudnym sytuacjom”. Pani Dorota – 
u¿ytkownik projektu, 24 lata doœwiadczenia 
w pracy z dzieæmi, nauczyciel.

Zaplanowano, ¿e spoœród 90 osób przygotowanych do prowadzenia szkoleñ 

i warsztatów w oparciu o narzêdzia edukacji spo³eczno – finansowej,

 w testowaniu weŸmie udzia³ 45 osób spoœród ró¿nych osób pracuj¹cych 

z dzieæmi i m³odzie¿¹ z rodzin lub œrodowisk dysfunkcyjnych 

(m.in. pracownicy socjalni, opiekunowie w placówkach opiekuñczo- 

wychowawczych, pedagodzy, nauczyciele, opiekunki œwietlic wiejskich) 

reprezentuj¹cy potencjalnych U¿ytkowników produktu finalnego. 

Zaplanowano równie¿, ¿e zrekrutuje siê m³odzie¿, czyli Odbiorców 

w wieku powy¿ej 15 r.¿. w liczbie 194 osób (w tym równie¿ wychowanków 

placówek opiekuñczo-wychowawczych) oprócz dzieci od 6 do 14 lat 

do których skierowany jest jedno z narzêdzi w zwi¹zku z za³o¿eniem, 

¿e poszukujemy dobrych rozwi¹zañ do wczesnej interwencji socjalnej. 

Osi¹gniêto wy¿sze od zak³adanych wskaŸniki z uwagi na ogromne 

zainteresowanie udzia³em i mobilizacjê osób testuj¹cych w odpowiednim doborze grup. 
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ODBIORCY:

W testowaniu zosta³y przeszkolone 503 
osoby:

dzieci-265 osób, 
m³odzie¿-207 osób, 

niepe³nosprawni-31 osób

U¯YTKOWNICY:

 45 osób - reprezentuj¹ wymienione ni¿ej instytucje:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bia³ogardzie 
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Bia³ogardzie 

Rodziny Zastêpcze 
Oœrodek Wspierania Rodziny „Dom pod Œwierkiem” w Bia³ogardzie

Powiatowy Dom Samopomocy w Bia³ogardzie 
Stowarzyszenie Wioski Dzieciêce SOS w Karlinie 

Stowarzyszenie Pomocy Przytulisko w Bia³ogardzie 
Grono pedagogiczne (nauczyciele) 

Œwietlice Wiejskie 

ILOŒÆ GODZIN POŒWIÊCONA NA PRZEPROWADZENIE ZAJÊÆ:

Pakiet dla dzieci Aflatoun – 950 godzin. 
Pakiet dla doros³ych – 565 godzin. 

Razem na testowanie obydwu pakietów – 1515 godzin.
Pakiet dla dzieci testowa³o 25 U¿ytkowników, a Pakiet dla doros³ych 21 

U¿ytkowników (jeden z U¿ytkowników przetestowa³ oba pakiety). 
Oko³o 900 godzin poœwiêcono na przygotowanie do zajêæ i 

sprawozdawczoœæ.



A TERAZ ASPEKT WIELCE MIÊDZYNARODOWY…

Fundacja Nauka dla Œrodowiska po raz pierwszy w historii programu mia³a ogromn¹ przyjemnoœæ wspó³organizowaæ w Polsce 
miêdzynarodowe Regionalne Spotkanie Aflatoun w dniach 24-26 wrzeœnia 2012 r.

Spotkanie w Warszawie mia³o na celu konsolidacjê, wzmocnienie oraz rozbudowê sieci wspó³pracy. Fundacja goœci³a w Warszawie 
przedstawicieli organizacji partnerskich z 21 krajów Europy i Azji Œrodkowej: World Vision (Armenia), Reliable Future (Azerbejd¿an), 
Public Organisation Centre for Initiative Support (Kazachstan), The Financial Literacy Group (Rosja), Youth for Habitat (Turcja), AISIS 
(Czechy), Child Well Being Fund (Ukraina), School of Equal Opportunities (Ukraina), Foundation for Development of Human 
Resources (Gruzja), Child Fund Belarus (Bia³oruœ), Mercy Corps Tajikistan (Tad¿ykistan), Smorgon Information Centre on Human 
Rights of the Child (Bia³oruœ), Pomoc Deci (Serbia), Policy Centre for Roma and Minorities (Rumunia), CCF Moldova (Mo³dawia), 
Indigo Association (Mo³dawia), Partnere per Femijet (Albania), Learning Teachers Magazine (Holandia), Institute for Financial 
Literacy (Islandia), Children First (Czarnogóra), Interactive Open Schools (Boœnia i Hercegowina), SOS Kyrgyzstan (Kirgistan), SOS 
Kinderdorp (Kosowo), Aflatoun (Holandia).

Wyra¿amy przekonanie, ¿e niniejszy projekt stanie siê pierwszym i istotnym krokiem w kszta³towaniu postaw spo³eczno-
finansowych dzieci i m³odzie¿y oraz bêdzie solidnym fundamentem w budowaniu œwiadomoœci finansowej osób doros³ych objêtych 
wsparciem systemu pomocy spo³ecznej. 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu www.wybierzprzyszlosc.eu

Opracowanie: Fundacja Nauka dla Œrodowiska
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1. Dlaczego postanowiliœcie Pañstwo zaj¹æ siê danym zagadnieniem? Jak zrodzi³ siê pomys³ dla realizacji Pañstwa projektu?

Potrzeba realizacji projektu „Platforma rozwoju kszta³cenia zawodowego” wynika z sumy doœwiadczeñ Partnerstwa, które tworz¹: 

Wy¿sza Szko³a Administracji Publicznej w Szczecinie, AG Doradztwo Adam Górski oraz Doradztwo Spo³eczne i Gospodarcze Krzysztof 

Bondyra. Partnerzy, realizuj¹c projekty w ró¿nych obszarach (ekonomia spo³eczna, zarz¹dzanie administracj¹ publiczn¹, badania rynku 

pracy i edukacji, aktywizacja zawodowa), diagnozowali problemy zwi¹zane z kszta³ceniem 

zawodowym, definiuj¹c je poprzez optykê kluczowych interesariuszy „Platformy”: jednostek 

samorz¹du terytorialnego, bezrobotnych, pracodawców, w tym rzemieœlników, dyrektorów 

szkó³ zawodowych. 

Do najwa¿niejszych zdiagnozowanych problemów nale¿¹:

?   niedostateczne dostosowanie kszta³cenia zawodowego do potrzeb rynku pracy;

? niewystarczaj¹ca wspó³praca miêdzy placówkami kszta³cenia zawodowego 

     a  pracodawcami;

?   niewystarczaj¹ca liczba nauczycieli zawodu;

?   negatywny wizerunek szkolnictwa zawodowego w Polsce (oparty na stereotypach).

Istotnym problemem s¹ równie¿ nieefektywne dzia³ania z zakresu monitoringu rynku pracy

i edukacji, które charakteryzuj¹ siê fragmentarycznoœci¹, ograniczonym zakresem czasowym 

czy przestrzennym oraz niekiedy bardzo zró¿nicowanymi za³o¿eniami i metodologiami 

stosowanymi przez poszczególne oœrodki badawcze, ministerstwa oraz publiczne s³u¿by zatrudnienia. 

Do tego wszystkiego nader widoczna by³a w pewnym sensie „dyskryminacja” obszarów zwi¹zanych ze szkolnictwem zawodowym, czy 

uwarunkowaniami zapotrzebowania na kwalifikowan¹ pracê fizyczn¹ (zw³aszcza na poziomie zasadniczym zawodowym).

Chc¹c zminimalizowaæ zdiagnozowane problemy Partnerstwo realizuje projekt, którego celem g³ównym jest opracowanie, 

przetestowanie oraz upowszechnienie i wprowadzenie do polityki rozwoju innowacyjnego modelu platformy multimedialnej na rzecz 

kszta³cenia zawodowego w województwie zachodniopomorskim w okresie od 1.04.2012 – 30.06.2015.

2. Co bêdzie produktem finalnym projektu? W jakich obszarach dzia³añ mo¿na mówiæ o innowacyjnoœci Pañstwa projektu?

 

Produktem projektu jest zestaw narzêdzi obejmuj¹cy:

?multimedialn¹ platformê internetow¹;

?pakiet za³o¿eñ i metodologii narzêdzia diagnozy potrzeb lokalnego rynku pracy na rzecz kszta³cenia zawodowego;

?model Powiatowego Centrum Rozwoju Kszta³cenia Zawodowego; 

?trzy programy doradztwa zawodowego.
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Wy¿sza Szko³a Administracji Publicznej w Szczecinie

Projekt pn. „Platforma rozwoju kszta³cenia zawodowego” 



Platforma internetowa (www.platforma-zawodowa.pl) umo¿liwia znalezienie wielu informacji w jednym miejscu, stanowi 
odpowiedŸ na deficyt informacji dotycz¹cych œcie¿ek kszta³cenia, poda¿y pracowników o okreœlonych kompetencjach 
i popytu na kompetencje wœród pracodawców. Umo¿liwia spotkanie kluczowych dla projektu interesariuszy. Wprowadzenie 
i upowszechnienie wykorzystania Platformy przyczyni siê do unowoczeœnienia i podniesienia jakoœci kszta³cenia 
zawodowego i umo¿liwi dopasowanie oferty tego typu kszta³cenia do zmian technologicznych i aktualnych wymagañ rynku 
pracy.
Narzêdzia diagnozy wraz z metodologi¹ zapewni¹ jednostkom samorz¹du terytorialnego sta³¹ diagnozê sytuacji szkolnictwa 
zawodowego w kontekœcie rynków pracy na poziomie lokalnym oraz monitoring losów absolwentów szkó³ zawodowych (ZSZ 
i techników). Najwa¿niejsze dwie „odnogi” pakietu stanowi¹: komponent zwi¹zany z opracowaniem zautomatyzowanego 
i sta³ego modelu agregowania dostêpnych danych (zastanych i wywo³anych) oraz drug¹ - badanie potrzeb rynku pracy pod 
k¹tem kszta³cenia zawodowego.

Schemat Cel g³ówny i cele szczegó³owe zak³adanej metodologii - struktura

Powiatowe Centrum Rozwoju Kszta³cenia Zawodowego ma byæ jednostk¹ dzia³aj¹c¹ przy wsparciu samorz¹du 
powiatowego, podejmuj¹c¹ dzia³ania wspieraj¹ce rozwój jakoœci kszta³cenia zawodowego w formach szkolnych 
i pozaszkolnych na terenie powiatu, wspó³pracê miêdzy placówkami kszta³cenia zawodowego i pracodawcami, a tak¿e 
tworz¹c¹ Wieloletni Plan Rozwoju Kszta³cenia Zawodowego dla powiatu wraz z krótkoterminowymi (rocznymi) planami 
operacyjnymi. Cz³onkami Centrum maj¹ byæ instytucje zwi¹zane z kszta³ceniem zawodowym, rynkiem pracy i gospodark¹. 
Zadaniem Centrum jest wspó³tworzenie (wraz z innymi instytucjami) warunków do jak najbardziej efektywnego i sprawnego 
rozwoju kszta³cenia zawodowego w powiecie, przede wszystkim poprzez wsparcie informacyjne, analityczne, doradcze, 
sieciuj¹ce oraz przez planowanie strategiczne, a tak¿e - w mniejszym stopniu (w zale¿noœci od dostêpnoœci funduszy 
zewnêtrznych) – poprzez dzia³ania szkoleniowe i promocyjne.
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Przygotowanie narzêdzi diagnozy potrzeb lokalnego rynku pracy 
na rzecz szkolnictwa zawodowego na poziomie powiatu

Badanie potrzeb rynku pracy pod k¹tem kszta³cenia 
zawodowego

Opracowanie narzêdzi badawczych skierowanych 
do poszczególnych kategorii badanych

Przygotowanie koncepcji badawczej monitoringu losów 
zawodowych absolwentów szkó³ zawodowych 

Dokonanie jasnej i czytelnej diagnozy stanu kszta³cenia 
zawodowego, po³¹czonej z interpretacj¹

Poradnik dla u¿ytkowników i odbiorców, dotycz¹cy 
wspó³udzia³u w procesie diagnozy i korzystania 

z wypracowanych rezultatów

Opracowanie zautomatyzowanego i sta³ego modelu 
agregowania dostêpnych danych (zastanych 

i wywo³anych)

Opracowanie narzêdzi badawczych i narzêdzi 
informatycznych do pobierania, agregacji, analizy 

i prezentacji danych 



Projekt jest innowacyjny w trzech obszarach:

1. Innowacyjnoœæ problemu – Model umo¿liwia rozwi¹zanie problemów rynku pracy wynikaj¹cych z: braku wspó³pracy miêdzy 

podmiotami sektora publicznego i prywatnego; braku skutecznego doradztwa zawodowego, szczególnie na poziomie gimnazjum 

i w szko³ach ponadgimnazjalnych; braku dostêpu do danych, informacji i opracowañ umo¿liwiaj¹cych podejmowanie przez JST 

optymalnych decyzji w zakresie polityki edukacyjnej i gospodarczej; niedostosowania kwalifikacji zawodowych i struktury 

kierunków kszta³cenia do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy, które jest wskazywane w licznych opracowaniach, jednak 

podejmowane dzia³ania maj¹ce na celu zapobie¿enie temu niedostosowaniu maj¹ jak dot¹d charakter akcyjny i doraŸny.

2. Innowacyjnoœæ grup docelowych - projekt pozwoli na wsparcie kategorii osób zwi¹zanych z kszta³ceniem zawodowym, które by³y 

marginalizowane w wyniku reformy systemu edukacji z 1999 r., a tak¿e odpowiada na zapotrzebowanie przedsiêbiorców 

na wykwalifikowanych pracowników fizycznych.

3. Innowacyjnoœæ formy wsparcia – Model wykorzystuje i adaptuje do nowych celów elementy znanych ju¿ metodologii 

badawczych i dostosowania narzêdzi badawczych do potrzeb konkretnych odbiorców, jednoczeœnie proponuj¹c zupe³nie nowe 

i niestosowane wczeœniej rozwi¹zania o charakterze komplementarnym; komplementarnoœæ programów doradztwa zawodowego 

pod wzglêdem ukierunkowania na kszta³cenie zawodowe i uwzglêdniaj¹ca ró¿nych odbiorców (uczniowie gimnazjów, uczniowie 

zasadniczych szkó³ zawodowych, nauczyciele).

3. Czy tego typu narzêdzia/metody s¹ popularne w innych krajach Unii Europejskiej?

Partnerzy realizuj¹c projekt czerpali doœwiadczenia z innych krajów unijnych. Wa¿nym aspektem innowacyjnoœci produktu 

finalnego jest prze³o¿enie i dyfuzja doœwiadczeñ partnera ponadnarodowego, pochodz¹cego ze Szkocji (dr Olgê Mausch-Dêbowsk¹, 

wyk³adowcê University of Glasgow). Doœwiadczenia brytyjskie we wdra¿aniu platform internetowych o zbli¿onych 

funkcjonalnoœciach s¹ niezwykle bogate, zw³aszcza jeœli chodzi o kwestie zwi¹zane 

z doradztwem zawodowym i projektowaniem œcie¿ek kariery dla uczniów i absolwentów.

Bezpoœredni¹ inspiracj¹ dla modelu Centrum s¹ partnerstwa lokalne na rzecz 

kszta³cenia zawodowego, wdra¿ane w Szkocji. Dzia³ania partnerskie na rzecz 

kszta³cenia zawodowego prowadzone s¹ tam na poziomie odpowiadaj¹cym 

polskim miastom i powiatom (od 100 do 600 000 mieszkañców). 

We wspó³pracê zaanga¿owane s¹ cztery sektory: kszta³cenia zawodowego, 

prywatny (pracodawcy), samorz¹dowy, szko³y wy¿sze.

4. Jakie dzia³ania za³o¿yliœcie Pañstwo w ramach upowszechniania produktu 

finalnego? 

Dzia³ania upowszechniaj¹ce podzielone zosta³y na trzy etapy:

W I etapie (01.04.2012 – 30.11.2012), upowszechnianie odbywa³o siê g³ównie 

poprzez stronê internetow¹, konferencjê upowszechniaj¹c¹ wyniki badañ oraz 

poprzez dotarcie do uczestników badañ, jakie przeprowadzono w tym etapie. 

W tym czasie, z oczywistych powodów, przekazywano tylko wstêpne informacje 

o projekcie. 
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W II etapie realizacji projektu (testowanie i opracowanie produktu finalnego - 1.02.2013 – 30.12.2014) zorganizowane zostan¹ spotkania 

Powiatowego Centrum Rozwoju Kszta³cenia Zawodowego z udzia³em cechów rzemieœlniczych, w³adz powiatu, przedstawicieli ZSZ, 

szkolenia dla u¿ytkowników i uczniów (testowanie narzêdzi diagnostycznych), zajêcia z doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjów, 

ZSZ, cykl zajêæ dla nauczycieli i szkolnych doradców zawodowych, opracowanie i wydruk publikacji dotycz¹cej wykorzystania 

multimedialnych narzêdzi wsparcia diagnozy kszta³cenia zawodowego na potrzeby lokalnego rynku pracy, opracowanie i wydruk 

informatora dla pracodawców i samorz¹dów na temat wspó³pracy na rzecz rozwoju kszta³cenia zawodowego, funkcjonowanie 

multimedialnego portalu dla uczniów i pracodawców, funkcjonowanie strony internetowej projektu, og³oszenia prasowe.

Dzia³ania w III etapie realizacji projektu (upowszechnianie i w³¹czanie - 1.01.2015 – 30.06.2015) s¹ kluczowe dla powodzenia strategii 

upowszechniania. W tym okresie zostanie zogniskowanych najwiêcej dzia³añ, bêd¹ one mia³y najszerszy charakter. Opracowane zostan¹ 

specjalne komunikaty prasowe, model upowszechniany bêdzie wœród u¿ytkowników i odbiorców z województwa zachodniopomorskiego. 

Przeprowadzone zostan¹ szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i szkolnych doradców zawodowych na temat programów doradczych 

dotycz¹cych kszta³cenia zawodowego dla gimnazjalistów, cykl zajêæ z doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjów, ZSZ, warsztaty dla 

w³adz samorz¹dowych i ich jednostek organizacyjnych, seminaria dla pracodawców dotycz¹ce udzia³u w rozwoju kszta³cenia 

zawodowego, konferencja koñcz¹ca projekt dla u¿ytkowników i odbiorców, funkcjonowaæ bêdzie multimedialny portal dla uczniów, ich 

rodziców i pracodawców.
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Zalecane lektury:
1. Platforma multimedialna www.platforma-zawodowa.pl
2. Strona internetowa projektu www.prkz.pl
3. Koncepcja metodologiczna diagnozy potrzeb lokalnego rynku pracy na rzecz szkolnictwa 
zawodowego na poziomie powiatowym.
4. Powiatowe Centrum Rozwoju Kszta³cenia Zawodowego. Pakiet za³o¿eñ funkcjonowania.
5. Wstêpny raport z koñcowy z badañ przeprowadzonych w ramach projektu Platforma rozwoju 
kszta³cenia zawodowego.
6. Analiza funkcjonowania doradztwa zawodowego w szko³ach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
w Polsce 
7. Analiza ofert pracy (prasa i Internet) oraz danych powiatowych urzêdów pracy – zawody 
deficytowe i nadwy¿kowe
8. Analiza powiatowych programów i strategii rozwoju pod wzglêdem dzia³añ zwi¹zanych 
z edukacj¹, a szczególnie kszta³ceniem zawodowym w województwie zachodniopomorskim 
9. Analiza sytuacji spo³eczno-gospodarczej w województwie zachodniopomorskim 
z uwzglêdnieniem rynku pracy i zapotrzebowania na kszta³cenie zawodowe 
10. Raport z badañ iloœciowych przeprowadzonych technik¹ wywiadu kwestionariuszowego 
z pracodawcami w ramach projektu Platforma rozwoju kszta³cenia zawodowego 
11. Raport z badañ jakoœciowych prowadzonych metod¹ indywidualnego wywiadu pog³êbionego 
(IDI) z przedstawicielami instytucji rynku pracy w ramach projektu Platforma rozwoju kszta³cenia 
zawodowego 
12. Raport z badañ jakoœciowych przeprowadzonych z przedstawicielami szkó³ zawodowych metod¹ 
indywidualnego wywiadu pog³êbionego (IDI) w ramach projektu: Platforma rozwoju kszta³cenia 
zawodowego 
13. Raport z badañ jakoœciowych prowadzonych metod¹ indywidualnego wywiadu pog³êbionego 
(IDI) z przedstawicielami organów oœwiatowych w ramach projektu Platforma rozwoju kszta³cenia 
zawodowego 
14. Raport z badañ jakoœciowych prowadzonych metod¹ zogniskowanego wywiadu grupowego 
(FGI) w ramach projektu Platforma rozwoju kszta³cenia zawodowego 

Opracowanie: Zespó³ projektu „Platforma rozwoju kszta³cenia zawodowego”
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3. Strategia wdra¿ania projektu 
innowacyjnego Platforma rozwoju kszta³cenia 
zawodowego.
4. Wstêpny raport z koñcowy z badañ 
przeprowadzonych w ramach projektu 
Platforma rozwoju kszta³cenia zawodowego.



26 listopada 2012 roku przedstawiciele naszego projektu mieli przyjemnoœæ uczestniczyæ w XIV posiedzeniu zachodniopomorskiej 

Regionalnej Sieci Tematycznej. 

Fundacja Imago z Wroc³awia w partnerstwie z Powiatowym Urzêdem Pracy z Z¹bkowic Œl¹skich oraz firm¹ Limes Piotr Bartkowiak 

od lutego 2012 roku w ramach priorytetu VI POKL realizuje projekt innowacyjny pn. „Model kontraktowania us³ug rynku pracy na rzecz 

osób niepe³nosprawnych”. 

Projekt ma w sposób innowacyjny i skuteczny wspomóc dzia³ania Publicznych S³u¿b Zatrudnienia na rzecz aktywizacji zawodowej grupy 

osób niepe³nosprawnych. O istocie modelu stanowi przeniesienie na podmiot zewnêtrzny (nazwany w projekcie Spo³eczn¹ Instytucj¹ 

Rynku Pracy „SIRP”) w ramach procedury kontraktowania, zadañ PUP zwi¹zanych z zatrudnianiem osób niepe³nosprawnych, 

a w efekcie wykreowanie tak¿e modelu funkcjonowania i skutecznego dzia³ania SIRP jako partnera wspó³realizuj¹cego zadania wraz 

z urzêdami pracy. 

Podobne rozwi¹zania stanowi¹ podstawê systemow¹ w Holandii, czy Wielkiej Brytanii. Innowacja, która jest przedmiotem projektu, 

ma docelowo doprowadziæ do liberalizacji us³ug rynku pracy, która wp³ynie na wzrost skutecznoœci w aktywizacji spo³ecznej 

i zawodowej osób niepe³nosprawnych. Niezbêdnymi ku temu dzia³aniami s¹:

a) stworzenie modelu kontraktowania us³ug rynku pracy w obszarze osób niepe³nosprawnych obejmuj¹cego miêdzy innymi:

- Procedurê og³aszania i przeprowadzania konkursów przez PUP (model szacowania kosztów aktywizacji danej osoby w podziale 

na grupy niepe³nosprawnych, etapy przygotowywania konkursu, wybór instrumentów prawnych, zestaw kryteriów doboru partnera 

spo³ecznego do realizacji zadañ PUP),

- Zestaw narzêdzi dla SIRP - pakiet narzêdzi budowania relacji z pracodawcami, schemat bazy ofert pracodawców i pracowników, profil 

kompetencyjny kluczowych pracowników SIRP, pakiet narzêdzi dotarcia do ON poszukuj¹cych zatrudnienia,

b) rozwijanie wspó³pracy przy realizowaniu zadañ zleconych przez PUP - platforma wspó³dzia³ania pomiêdzy niepublicznymi 

instrumentami rynku pracy (np. agencje zatrudnienia, NGO), a pracodawcami wspieraj¹cymi dzia³ania na rzecz osób 

niepe³nosprawnych,

c)  specjalizacja w kontraktowanie us³ug rynku pracy na rzecz wybranej grupy o trudnym po³o¿eniu na rynku pracy,

d) zaproponowanie rekomendacji zmian w ustawie o promocji i instytucjach rynku pracy.

e) rekomendacje stosowania modelu kontraktowania us³ug rynku pracy przez PUP i NGO.

E-BIULETYN 4/2012

Fundacja Imago

Projekt pn. „Model kontraktowania us³ug rynku pracy na rzecz osób niepe³nosprawnych” 



Projekt jest obecnie na etapie akceptacji ostatecznej wersji strategii, trwaj¹ przygotowania do rozpoczêcia 

testowania. 

Idea projektów innowacyjnych jest dla nas z jednej strony inspiracj¹ do wypracowywania, testowania 

i upowszechniania nowych rozwi¹zañ, a z drugiej motywacj¹ do nawi¹zywania wspó³pracy i dzielenia siê 

doœwiadczeniami z innymi instytucjami  wdra¿aj¹cymi innowacyjne rozwi¹zania. Tworzenie sieci inspiruj¹cych 

kontaktów jest paliwem dalszego wzrostu i laboratorium kreacji nowych pomys³ów. 

Z tym wiêksz¹ przyjemnoœci¹ przyjêliœmy zaproszenie do uczestnictwa w roli goœcia w XIV posiedzeniu 

zachodniopomorskiej Regionalnej Sieci Tematycznej, które mia³o miejsce 26 listopada 2012 r. w Szczecinie. 

Dziêkujemy przedstawicielom Wojewódzkiego Urzêdu Pracy (szczególne podziêkowania dla pani Aliny 

Szyd³owskiej) za mo¿liwoœæ zaprezentowania naszego projektu i uwagê z jak¹ zosta³o wys³uchane nasza 

wyst¹pienie. 

Owocem listopadowego wyjazdu do Szczecina jest równie¿ podjêcie przez Fundacjê Imago wspó³pracy 

z realizatorami projektu PROGRESSUS.

Osoby i instytucje zainteresowane naszym pomys³em i wypracowywanymi rozwi¹zaniami, poszukuj¹ce partnera 

do wspó³pracy w obszarze Polski po³udniowo-zachodniej, zainteresowane ide¹ sieciowania ponad granicami 

województw, serdecznie zapraszamy do kontaktu! 

Opracowanie: Piotr KuŸniak, Fundacja Imago
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ROGRESSUS - Innowacyjny model klastrów NGO dzia³aj¹cych z pracodawcami na rzecz 

aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych to projekt realizowany przez Zwi¹zek PPracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan i Instytut Spraw Spo³eczno-

Gospodarczych w Szczecinie w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet VII. 

Promocja Integracji Spo³ecznej, Dzia³anie 7.4 Poszukiwanie nowych form i metod 

zapobiegania wykluczeniu spo³ecznemu.

Wed³ug licznych danych osoby niepe³nosprawne stanowi¹ grupê spo³eczno-ekonomiczn¹ 

o najni¿szym wskaŸniku zatrudnienia w Polsce. Chocia¿ ni¿szy poziom zatrudnienia osób 

niepe³nosprawnych jest zjawiskiem obserwowanym na ca³ym œwiecie, ró¿nica w poziomie 

zatrudnienia tej grupy w Polsce wydaje siê byæ szczególnie du¿a. Tylko co pi¹ta osoba 

niepe³nosprawna w kraju posiada zatrudnienie.

Tak niski poziom aktywnoœci zawodowej wœród osób niepe³nosprawnych bezpoœrednio 

i negatywnie wp³ywa na proces integracji spo³ecznej. Praca pozwala zaspokajaæ potrzeby 

kontaktu z ludŸmi, samorealizacji i potwierdzania w³asnych mo¿liwoœci oraz chêci 

wykorzystania posiadanych kwalifikacji i umiejêtnoœci. Zatem wykonywanie pracy nie tylko 

wp³ywa na proces rehabilitacji, ale jest jedn¹ z najlepszych i najskuteczniejszych jej form. 

Ocenia siê, i¿ aktywnoœæ zawodowa mo¿e w pewnym zakresie rekompensowaæ osobie 

niepe³nosprawnej ograniczenia wynikaj¹ce z niepe³nosprawnoœci, a tym samym poprawiæ 

jakoœæ jej ¿ycia.

Niestety w Polsce brak jest systemowej i strategicznej wspó³pracy miêdzy w³adzami 

publicznymi oraz ich jednostkami odpowiedzialnymi za skuteczne rozwi¹zywanie problemów 

spo³ecznych, a organizacjami pozarz¹dowymi reprezentuj¹cymi interesy osób 

niepe³nosprawnych i przedsiêbiorcami. Choæ organizacje pozarz¹dowe odgrywaj¹ istotn¹ rolê 

w u³atwianiu kontaktów miêdzy osobami niepe³nosprawnymi a instytucjami publicznymi 

i rynkiem pracy, to czêsto s¹ pomijane jako partnerzy.

Projekt PROGRESSUS oferuje nowatorskie podejœcie do intensyfikowania, konsolidacji 

i koordynacji dzia³añ organizacji pozarz¹dowych, dzia³aj¹cych na rzecz osób 

niepe³nosprawnych, które chc¹ siê w³¹czyæ w proces aktywizacji zawodowej poprzez 

samoorganizowanie siê w tzw. klaster.
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Zwi¹zek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan i Instytut Spraw Spo³eczno-Gospodarczych w Szczecinie

Projekt pn. „PROGRESSUS - Innowacyjny model klastrów NGO  dzia³aj¹cych z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej 
osób niepe³nosprawnych”  

Konferencja w Skar¿ysku Kamiennej

Konferencja w £odzi

Konferencja w Sopocie



Ide¹ projektu jest utworzenie klastra spo³ecznego organizacji pozarz¹dowych, dzia³aj¹cych wspólnie 

na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych, który bêdzie dysponowa³ kompleksowym 

pakietem wiedzy, informacji oraz schematów dzia³ania, sprowadzaj¹cych siê do osi¹gniêcia jednego, 

nadrzêdnego celu: aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych, pozostaj¹cych bez zatrudnienia 

na rynku pracy.

Konieczna jest wspó³praca polskich organizacji w stopniu wiêkszym ni¿ dotychczasowy. Szczególnie 

dotyczy to mniejszych miejscowoœci, gdzie potencja³ kadrowy i infrastrukturalny jest mniejszy ni¿ 

w aglomeracjach miejskich. Dziêki wejœciu w partnerstwo, organizacje pozarz¹dowe zyskuj¹ 

mo¿liwoœæ podzielenia siê swoimi zasobami, by w ten sposób wzajemnie z nich skorzystaæ. £¹czenie 

pomys³ów, dyskusja nad sposobami dzia³ania, wspólne dochodzenie do rozwi¹zañ, wymiana 

doœwiadczeñ, a wreszcie wzajemna inspiracja to procesy, które mog¹ sprzyjaæ powstawaniu 

twórczych rozwi¹zañ.

Aktualnie w ca³ej Polsce trwa upowszechnianie modelowego rozwi¹zania wspó³pracy organizacji 

pozarz¹dowych na rzecz osób niepe³nosprawnych na podstawie klastra spo³ecznego w ramach 

projektu PROGRESSUS. Dotychczas odby³o siê trzynaœcie konferencji wraz z warsztatami 

wspomagaj¹cymi wdra¿anie modelu, a w styczniu odbêd¹ siê trzy ostatnie.  Przedstawiciele NGO, JST 

i pracodawcy spotkali siê, by przedyskutowaæ problem zmiany postrzegania osób niepe³nosprawnych 

na rynku pracy i ich aktywizacji zawodowej.

Omówiono ofertê regionalnych instytucji spo³ecznych w zakresie aktywizacji zawodowej osób 

niepe³nosprawnych, a tak¿e rolê instytucji spo³ecznych i samorz¹dowych w kreowaniu skutecznych 

metod przeciwdzia³ania wykluczeniu zawodo-spo³ecznemu osób niepe³nosprawnych. Wskazano te¿ 

istotê i znaczenie klastrów spo³ecznych w procesie samowspierania siê organizacji pozarz¹dowych 

podejmuj¹cych dzia³ania aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e nowe formy i metody zapobiegania wykluczeniu spo³ecznemu s¹ realizowane 

poprzez zwiêkszenie oferty NGO, zrzeszenie NGO w klaster (samoorganizowanie siê) oraz tworzenie 

mechanizmów silnego wspó³dzia³ania duetu podmiotów: NGO i pracodawców poprzez przekazanie 

nowego modelu - platformy internetowej ³¹cz¹cej niepe³nosprawnych poszukuj¹cych pracy 

z pracodawcami.

Wypracowane instrumenty wsparcia w zakresie aktywizacji osób niepe³nosprawnych 

s¹ uniwersalne i bardzo pomocne w codziennej pracy organizacji pozarz¹dowych. Co ciekawe, 

wiêkszoœæ sk³adowych modelu mo¿e byæ dostosowana do tak¿e innych grup nara¿onych 

na wykluczenie spo³eczne. Konieczne jest tylko nieznaczne dostosowanie narzêdzi badawczych, 

dotycz¹cych tworzenia profili zawodowych do specyfiki innej grupy spo³ecznej. Pozosta³e 

instrumenty s¹ uniwersalne.

Wiêcej informacji na temat projektu na stronie internetowej www.progressus.info.
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Opracowanie: Zwi¹zek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan 



spó³czesny rynek pracy zmienia siê bardzo dynamicznie. Kariera nie jest ju¿ przewidywalna i nie rozwija siê w tradycyjny 

sposób. Osoby w wieku powy¿ej 50 roku ¿ycia, pomimo swojego doœwiadczenia, maj¹ coraz wiêksze k³opoty ze znalezieniem i Wutrzymaniem pracy. Wyd³u¿enie wieku emerytalnego sprawi, ¿e bêdziemy pracowaæ d³u¿ej. Przedsiêbiorcy niechêtnie 

zatrudniaj¹ na pe³ny etat. Tradycyjne stanowisko pracy zastêpuje praca projektowa, zlecona lub wykonywana zdalnie. Cenione s¹ 

konkretne umiejêtnoœci i elastyczne podejœcie. A jednoczeœnie w procesie rekrutacji pracodawcy i pracobiorcy pos³uguj¹ siê sztywnymi 

opisami zawodów i stanowisk oraz szablonami ¿yciorysów i CV.

Impulsem do stworzenia naszego projektu „Witryna pracy 50+” by³a otwarta dyskusja z pracownikami urzêdów pracy. Wynika³o z niej, 

¿e oparcie procesu poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne i pracowników przez pracodawców na tradycyjnym CV sprawia, ¿e osoby 

w wieku powy¿ej 50 lat znajduj¹ siê w bardzo niekorzystnej sytuacji. Po pierwsze ich wykszta³cenie czêsto zupe³nie nie zgadza siê z tym, 

czym siê zajmowali lub zajmuj¹. Po drugie – tradycyjnie pojmowana klasyfikacja zawodów nie odzwierciedla bogactwa ró¿norodnych 

uzdolnieñ i umiejêtnoœci zdobytych w trakcie ¿ycia zawodowego oraz  zwi¹zanych z prywatnymi zainteresowaniami i pasjami. Ktoœ, kto 

wyuczy³ siê i przez wiele lat pracowa³ jako ksiêgowy czy nauczyciel, mo¿e posiadaæ potencja³ i czasem unikatowe zdolnoœci lub 

umiejêtnoœci, które mo¿na elastycznie wykorzystaæ do ró¿norodnychh - zleconych przez firmy i osoby prywatne – aktywnoœci, prac czy 

zadañ. Takie krótsze czy d³u¿sze zlecenia pozwoli³yby siê zaktywizowaæ, dorobiæ do pensji, pokazaæ co siê potrafi lub wyspecjalizowaæ 

w nowej dziedzinie.

Na tych przemyœleniach oparliœmy pomys³ zbudowania platformy stanowi¹cej innowacyjny system kojarzenia  popytu i poda¿y na rynku 

pracy. Produktem finalnym projektu, który rozpocz¹³ siê we wrzeœniu 2012 r. i potrwa do 31 grudnia 2015 r., bêdzie kompleksowy system 

Witryna Pracy 50+ s³u¿¹cy do szybkiego i sprawnego kojarzenia pracodawców z pracobiorcami. Jego elementami bêd¹: narzêdzie 

wspomagaj¹ce diagnozê kompetencji osób 50+ i tworzenie przez nich „porfolio zawodowego” opartego na umiejêtnoœciach; narzêdzie dla 

pracodawców do efektywnego wyszukiwania pracowników posiadaj¹cych okreœlone kompetencje i uprawnienia oraz tworzony przez 

nich „profil zawodowy”; zestaw informacji i podrêczników stanowi¹cych pomoc w aktywnym uczestnictwie w rynku pracy dla osób 50+. 

Od tradycyjnych platform oferuj¹cych pracê Witryna pracy 50+ bêdzie siê ró¿niæ przede wszystkim: mo¿liwoœci¹ szybkiego wyszukiwania 

ofert wed³ug klucza konkretnych kompetencji a nie zawodów, oraz mo¿liwoœci¹ nawi¹zania szybkiego i bezpoœredniego kontaktu 

pomiêdzy osobami szukaj¹cymi pracy i tymi, które potrzebuj¹ wykonania okreœlonej pracy. W rozpoznaniu i okreœleniu istotnych dla danej 

osoby czy zadania umiejêtnoœci pomog¹ zawieszone na platformie interaktywne narzêdzia. Innowacyjnoœæ rozwi¹zania polega na nowym 

podejœciu do problemu aktywizacji osób 50+ poprzez oparcie procesu na zdiagnozowanych i po¿¹danych przez rynek praktycznych 

umiejêtnoœciach. 
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Zachodniopomorska Szko³a Biznesu w Szczecinie

Projekt pn. „WITRYNA PRACY 50+ - W UMIEJÊTNOŒCIACH SI£A” 

 



Najwiêkszymi wyzwaniami projektu s¹: zdefiniowanie uniwersalnego zestawu umiejêtnoœci kluczowych dla wykonywania ró¿nego typu 

prac oraz zaprojektowanie takich narzêdzi informatycznych, które bêd¹ wspomagaæ rozpoznanie potencja³u i potrzeb, wyszukanie oferty 

oraz nawi¹zanie kontaktu w sposób przyjazny dla u¿ytkowników. 

Projekt jest w fazie tworzenia koncepcji merytorycznej oraz przygotowania strategii upowszechniania. Do tej pory przeprowadzone 

zosta³y szeroko zakrojone badania sytuacji osób w wieku 50+ na regionalnym i ogólnopolskim rynku pracy. Zapytaliœmy pracodawców, 

osoby w wieku 50+, doradców zawodowych i przedsiêbiorców o to, jak oceniaj¹ potencja³ osób 50+ na rynku pracy i co mo¿e pomóc 

w przezwyciê¿eniu barier w ich aktywizacji. Obszerny raport z badañ pokazuje stereotypowy obraz piêædziesiêciolatka jako osoby 

solidnej, doœwiadczonej, lojalnej ale i chorowitej, roszczeniowej, zacofanej technologicznie, niechêtnie siê ucz¹cej. Przezwyciê¿enie tego 

stereotypu to wyzwanie dla zespo³u projektu. Trwaj¹ intensywne prace nad opracowaniem produktu finalnego. Tworzone s¹: zawartoœæ 

merytoryczna, procedury u¿ytkowania i narzêdzia informatyczne. Wypracowane wstêpnie rozwi¹zania i pomys³y s¹ konsultowane 

z przedstawicielami przedsiêbiorców, doradców zawodowych i osób w wieku 50+ poszukuj¹cych pracy. Realizacja projektu 

innowacyjnego to zadanie nies³ychanie kreatywne, zespo³owe, wymagaj¹ce dobrej koordynacji pracy. To mo¿liwoœæ eksperymentalnego 

wypracowania nietypowego, praktycznego rozwi¹zania spo³ecznego problemu. Praca nad projektem pozwala spojrzeæ na  jego Ÿród³a

i mo¿liwe rozwi¹zania z szerokiej, tak¿e miêdzynarodowej, perspektywy. My mogliœmy siê bli¿ej przyjrzeæ brytyjskiemu rynkowi pracy 

i wypracowanym tam narzêdziom aktywizacji osób w wieku powy¿ej 50 lat dziêki naszemu brytyjskiemu partnerowi.

Wiêcej informacji znajd¹ Pañstwo na stronie internetowej www.witrynapracy.pl
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Opracowanie: Barbara G³owacz, Zachodniopomorska Szko³a Biznesu w Szczecinie

http://www.witrynapracy.pl
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W Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich w dniu 10 grudnia 2012 roku odby³a siê Gala Zachodniopomorskie Magnolie EFS 
zorganizowana przez Wojewódzki Urz¹d Pracy w Szczecinie.

Gala Zachodniopomorskie Magnolie EFS to zwieñczenie dzia³añ wszystkich instytucji zaanga¿owanych w realizacjê 
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki 2007 - 2013 w województwie zachodniopomorskim. Udzia³ w tym wydadarzeniu 
wziêli zarz¹d województwa, starostowie, burmistrzowie, wójtowie, przedstawiciele samorz¹du 
województwa, powiatowych urzêdów pracy, oœrodków pomocy spo³ecznej, uczelni wy¿szych oraz Projektodawcy PO KL.

Oficjalnego otwarcia Gali dokona³ Marsza³ek Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierd Geblewicz oraz Dyrektor 
Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Szczecinie, Andrzej Przewoda. W swoich wyst¹pieniach podkreœlili rolê i znaczenie 
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, którego has³em przewodnim jest „Cz³owiek - najlepsza inwestycja".

radni sejmiku, 
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Laureatami zostali Projektodawcy w nastêpuj¹cych kategoriach: Najlepszy ma³y grant PO KL; Ambasador 
niepe³nosprawnych; Najlepszy projekt innowacyjny PO KL; Najlepszy Projektodawca PO KL; Inwestycje w kadry; 
Partnerstwo PO KL oraz Twarz PO KL.

Statuetkê w kategorii „Najlepszy projekt innowacyjny PO KL" otrzyma³o Stowarzyszenie Solidarni Plus/ Oœrodek 
Rehabilitacyjno - Postresocjalizacyjny w Dar¿ewie bêd¹cy czêœci¹ Stowarzyszenia Solidarni Plus. G³ównym celem 
projektu „Uzale¿niony dziœ - nowa perspektywa osoby, terapii, zapobiegania" jest poprawa sytuacji osób na³ogowo 
stosuj¹cych œrodki uzale¿niaj¹ce, w tym alkohol i substancje psychotropowe. Oœrodek w Dar¿ewie jest jedyn¹ 
placówk¹ na terenie naszego województwa oferuj¹c¹ krótkoterminowe leczenie stacjonarne i realizuj¹c¹ program 
terapeutyczny o charakterze motywacyjnym.

Zwieñczeniem Gali by³ krótki wystêp artystyczny Pana Andrzeja Grabowskiego. Popularny i lubiany aktor zarazi³ goœci 
Gali swoim nieprzeciêtnym humorem, przedstawiaj¹c znane i lubiane teksty kabaretowe oraz nowe skecze, w których 
komentowa³ bie¿¹ce wydarzenia oraz zaœpiewa³ dwie piosenki ze swojej p³yty. Nie by³ zaskoczeniem fakt, 
i¿ publicznoœæ przyjê³a wystêp bardzo entuzjastycznie, wyra¿aj¹c swoje uznanie licznymi oklaskami.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmów prezentuj¹cych tegorocznych nominowanych, zamieszczonych 
na stronie internetowej Wojewódziego Urzêdu Pracy w Szczecinie www.wup.pl.
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W zwi¹zku z nadchodz¹cym Nowym Rokiem 2013 

pragniemy ¿yczyæ Pañstwu zdrowia, wszelkiej 

pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym oraz ogromu sukcesów 

na polu zawodowym.

Dyrekcja i Pracownicy

Wojewódzkiego Urzêdu Pracy

w Szczecinie
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