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Bezrobocie w lutym

Luty był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano wzrost liczby bezrobotnych
i stopy bezrobocia. Bez pracy w Polsce pozostawało ponad 2 miliony 101 i pół tysiąca
osób, a stopa bezrobocia wzrosła do 13%,
czyli była o 0,3% wyższa niż w styczniu. Najwyższe bezrobocie utrzymywało się nadal
w województwach: warmińsko-mazurskim
(21,6%), zachodniopomorskim (18%), lubuskim (17,4%) i kujawsko-pomorskim
(17,1%). Najniższe było w województwach:
mazowieckim (9,8%), wielkopolskim
(10,1%), śląskim (10,2%) oraz małopolskim
(10,8%).
Źródło: GUS
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Fundusz Pracy na 2010

Województwo śląskie otrzymało do wykorzystania z Funduszu Pracy prawie 393
mln zł. Przyznany limit jest wyższy od ubiegłorocznego o ok. 133 mln zł. Środki te będą
przeznaczone na programy promujące zatrudnienie oraz ograniczające negatywne
skutki bezrobocia, m.in. szkolenia, staże,
prace interwencyjne, roboty publiczne oraz
dotacje na uruchomienie własnej działalności gospodarczej, jak też wsparcie dla przedsiębiorców na tworzenie nowych miejsc
pracy. Część środków (35%) zostanie przekazana na realizację przez powiatowe
urzędy pracy projektów systemowych
współfinansowanych z EFS. Skierowane są
one bezpośrednio do bezrobotnych, ze
szczególnym uwzględnieniem tych, którzy
znajdują się w trudnej sytuacji na rynku
pracy.

Śląskie liderem

Województwo śląskie jest krajowym liderem wykorzystania środków EFS w zakresie
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Śląskie zajmuje pierwsze miejsce w Polsce (na dzień 25 marca) w zakresie:
• wartości zakontraktowanych środków
PO KL – do tej pory podpisano z beneficjentami umowy o łącznej wartości ponad
1 mld 150 mln zł. Kwota ta zawiera m.in.
wartość podpisanych aneksów do umów
na realizację projektów systemowych pomiędzy WUP a 31 powiatowymi urzędami
pracy. Projekty te skierowane są do osób
bezrobotnych z województwa śląskiego,
a wartość ich dofinansowania to ponad
137,5 mln zł.
• funduszy faktycznie rozliczonych –
434,6 mln zł
• wartości zatwierdzonych wniosków
o płatność zrealizowanych za pośrednictwem BGK w tym roku. Pierwsze miejsce
w wypłacie dotacji ze środków unijnych
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zajmują ex aequo Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego oraz Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród czterech najaktywniejszych zleceniodawców
znajduje się też WUP w Katowicach. Instytucje zaangażowane we wdrażanie PO KL
na Śląsku to: Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego oraz WUP w Katowicach.
Źródło: WUP w Katowicach

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych
oraz stopa bezrobocia według województw

Źródło: WUP w Katowicach
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Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomi w tym roku dodatkowe środki z Funduszu Pracy w wysokości 300 mln zł na realizację programu, którego celem jest aktywizacja zawodowa osób do 30. roku życia
oraz ich wsparcie w zakresie skutecznego
wejścia na rynek pracy. Działania aktywizacyjne mają obejmować m.in. szkolenia zawodowe i ogólne, które mogą być połączone ze stażem lub przygotowaniem zawodowym dorosłych, przyznaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub utworzeniem miejsca pracy u pracodawcy. Projekty takich działań zostaną
przygotowane przez powiatowe urzędy
pracy na podstawie indywidualnych planów działań, opracowanych wspólnie z osobami bezrobotnymi lub poszukującymi
pracy.
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Wprowadzenie
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Śląskie najlepsze dla inwestorów

Mieczysław Płaneta
dyrektor
Wojewódzkiego
Urzędu Pracy
w Katowicach

O jednocyfrowym poziomie bezrobocia rejestrowanego w Polsce powoli zapominamy, zmagając się
ze skutkami światowego kryzysu finansowego. W naszym województwie stopa bezrobocia jest niższa od
średniej krajowej – na koniec lutego wyniosła 10,2%
w porównaniu do 13% dla całego kraju. Jednakże
w obrębie regionu są powiaty, gdzie wskaźnik ten
przekracza 17% (powiat myszkowski). Najlepsza sytuacja jest w Katowicach, gdzie zaledwie 3,3% osób
aktywnych zawodowo pozostawało w lutym bez
pracy. Na korzyść zmienia się nieco struktura bezrobocia: w grupie osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy zmalał odsetek kobiet oraz osób
długotrwale bezrobotnych.
W obszarze kreowania miejsc zatrudnienia nie
widać kryzysu i mamy nadzieję, że na dobre wyhamowały już tak dotkliwe w ubiegłym roku zwolnienia
grupowe. Nasze województwo ma spory potencjał do
przyciągania inwestorów i – co się z tym wiąże – tworzenia nowych miejsc pracy. W rankingu najbardziej
atrakcyjnych inwestycyjnie województw, przygotowywanym co roku przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, województwo śląskie zajęło w 2009 r.
pierwsze miejsce. O tej pozycji zdecydowała duża
koncentracja dobrze przygotowanej infrastruktury
oraz wysoko wykwalifikowana kadra badawczo-rozwojowa. Nasze zasoby rynku pracy obejmują specjalistów wykształconych zarówno w śląskich ośrodkach

W numerze:
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akademickich, jak i zachęconych do migracji poprzez
dobre warunki pracy i życia.
Poprawia się jakość obsługi klientów publicznych
służb zatrudnienia. Projekt „Zielona Linia” – pierwsze
w Polsce call center w administracji publicznej –
wspiera efektywne poszukiwanie pracy i zwiększa dostępność usług świadczonych przez urzędy pracy.
„Zielona Linia” dąży do usprawnienia komunikacji pomiędzy urzędami pracy, bezrobotnymi a pracodawcami. Więcej o istocie tego projektu, do którego już
wkrótce dołączy nasz urząd, można przeczytać w tym
numerze „Rynku Pracy”.
Już w poprzednim wydaniu przybliżyliśmy projekty
skierowane do osób 50+ oraz wspominaliśmy o programie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Solidarność pokoleń”. Kolej na następne przedsięwzięcia
skierowane do tej grupy osób. Koordynowany przez
nas projekt „Kompetencje na miarę potrzeb” da szansę
utrzymania się na rynku pracy 200 osobom w wieku
powyżej 50 lat. To bardzo ważne przedsięwzięcie,
zwłaszcza dla naszego województwa, w którym sytuacja demograficzna sprawia, że coraz trudniej znaleźć
następców odchodzącej z życia zawodowego grupy
50+. Działania nakierowane są na zmianę i podnoszenie kwalifikacji, a w efekcie przedłużenie aktywności
zawodowej tych osób. Będziemy przekonywać pracodawców, że warto inwestować w tę grupę zawodową.
Owocnej lektury!

EFS

11 | Aktywni i wykształceni
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Przyszłość naszego województwa upatruję w rozwoju
gospodarki opartej na wiedzy – rozmowa z Bogusławem
Śmigielskim, Marszałkiem Województwa Śląskiego
u

Trendy

6 | Projekt „Zielona Linia”
Usługa skierowana zarówno do osób poszukujących,
jak i oferujących pracę

7 | Rady dla powracających
W UE możliwe jest transferowanie niektórych świadczeń
społecznych z jednego kraju członkowskiego do drugiego

9 | Czas na CAZ
We wszystkich powiatowych urzędach pracy tworzone są
w tym roku Centra Aktywizacji Zawodowej

13 | Promuj właściwie
Aby uniknąć błędów, warto poświęcić trochę czasu
na zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi promocji
u

Dobre praktyki

Wydarzenia

20 | Wymiana doświadczeń

Wytypowano grupy, które należy objąć szczególnym
wsparciem pochodzącym z EFS
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Międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie
wspierania polityki zatrudnienia
u

Monitoring

21 | Bezrobocie z miejskim rodowodem
Choć nastąpił wzrost bezrobocia w regionie, jego poziom
i tak jest niższy od średniej krajowej

14 | Wsparcie na starcie
Celem projektu jest informowanie i zachęcanie
mieszkańców do zakładania własnej działalności
gospodarczej

15 | Doświadczenie i kariera
Pięćdziesięciolatkowie potrzebują wsparcia przy zmianie
kwalifikacji zawodowych

16 | Szansa dla obszarów wiejskich
Lokalne inicjatywy mogą się powieść, a świadczą o tym
przykłady dobrych praktyk

18 | Małe środki, duże wsparcie
Projektodawcy ubiegają się o środki dodatkowe
na wsparcie towarzyszące
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Inwestycje w kwalifikacje są najtańszym i zarazem najbardziej efektywnym sposobem
podnoszenia konkurencyjności gospodarki i tempa przyśpieszania rozwoju społecznego
– mówi Bogusław Śmigielski, Marszałek Województwa Śląskiego

Inwestujemy
w kwalifikacje
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u Pierwszy kwartał tego roku upłynął na

u Czy wzrostowi liczby rejestrujących się

śląskim rynku pracy pod znakiem
wzrostu bezrobocia. Kilkanaście zakładów przemysłowych jest w trakcie procesu zwolnień grupowych, a inne się
do tego przygotowują. Czy śląskie
służby zatrudnienia są przygotowane
na wzrost liczby osób poszukujących
pracy?
Rzeczywiście, obserwujemy wzrost bezrobocia, ale tendencja ta dotyczy całego
kraju. Jesteśmy na trzecim miejscu wśród
regionów o najniższej stopie bezrobocia,
a lepiej jest tylko w Wielkopolsce i na Mazowszu. Jestem pewny, że w bieżącym roku
stopa bezrobocia nadal będzie niższa od
średniej ogólnopolskiej. Od lat niestety, obserwujemy wzrost bezrobocia na początku
roku. Wpływ ma na to stagnacja w budownictwie i sektorze rolniczym. Do urzędów
pracy zgłaszają się także osoby, które zakończyły zatrudnienie subsydiowane, prace
społecznie użyteczne lub którym wygasły
umowy o pracę. Optymizmem natomiast
napawają dane dotyczące zatrudnienia,
publikowane przez Urząd Statystyczny
w Katowicach. Wynika z nich, że w naszym
województwie liczba pracujących pozostaje
stabilna, z pewną tendencją wzrostową.
Znamy także liczbę nowo utworzonych
miejsc pracy w okresie styczeń-wrzesień
2009 r. i okazuje się, że podczas trzech kwartałów ubiegłego roku przedsiębiorcy stworzyli ponad 52 tys. nowych miejsc pracy, dokładnie tyle samo, ile powstało w porównywalnym okresie w 2008 r. Oznacza to, że
w obszarze kreowania nowych miejsc zatrudnienia nie widać kryzysu. Dlatego mam
nadzieję, że zwolnienia grupowe nie będą
już w 2010 r. tak dotkliwe dla naszego regionu, jak w roku ubiegłym.

osób towarzyszą istotne zmiany struktury bezrobocia i jego terytorialnego
zróżnicowania?
Podobnie jak w całej Polsce oraz innych
krajach UE, od listopada 2008 r. w Śląskiem
rośnie stan i natężenie bezrobocia rejestrowanego. Zmienia się też struktura bezrobocia, w niektórych aspektach na korzyść.
W 2009 r. bezrobocie znacznie szybciej
rosło wśród mężczyzn. W ubiegłym roku ich
liczba powiększyła się o 29 tys., a zbiorowość bezrobotnych kobiet tylko o 17 tys.
W rezultacie udział kobiet wśród ogółu bezrobotnych spadł z 59,5% w grudniu 2008 r.
do ok. 52% obecnie. Korzystna zmiana dotyczy również długotrwale bezrobotnych.
To jedyna kategoria osób będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, których liczba nieznacznie spada. Obniża się
też ich udział wśród ogółu zaewidencjonowanych, z 47,7% w grudniu 2008 r. do
33,6% obecnie. Jeżeli chodzi o terytorialne
zróżnicowanie natężenia bezrobocia, to
niezmiennie w najlepszej sytuacji są Katowice, Tychy, Bielsko-Biała i powiat bieruńsko-lędziński. W trudniejszej sytuacji są
mieszkańcy północnej części województwa, a więc powiatów myszkowskiego, zawierciańskiego i częstochowskiego, gdzie
stopa bezrobocia należy do najwyższych
w regionie.
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u Coraz więcej środków kierowanych

jest na szkolenia. Czy Pańskim zdaniem wsparcie wykorzystywane jest
efektywnie i czy dobór kierunków
szkoleń i kształcenia, w tym również
ustawicznego, uwzględnia wymogi regionalnych, krajowych i europejskich
rynków pracy?

Wejście Polski do struktur Unii otworzyło
nowy rozdział w zakresie aktywnej polityki
rynku pracy. Od tego czasu udało nam się
wesprzeć szkoleniami sfinansowanymi
z EFS blisko 150 tys. osób. Każdy, kto naprawdę szuka zajęcia, chętnie zdobywa też
nowe kwalifikacje. Oferta szkoleniowa musi
być jednak atrakcyjna. Zainteresowanie prostymi kursami komputerowymi, kadrowymi
czy księgowymi jest małe, ale skompletowanie chętnych na kursy prawa jazdy kategorii
C lub D czy dające uprawnienia do kierowania wózkami widłowymi nie jest problemem. Trzeba zaznaczyć, że spora część
osób, które skorzystały z oferty szkoleń, to
osoby już pracujące. Zaciekawienie dotacjami na własną działalność gospodarczą
również przekroczyło nasze oczekiwania. To
ważny symptom pozytywnych zmian zachodzących w mentalności społecznej. Odrębną kwestią jest wykorzystanie środków
z Funduszu Pracy. W tym roku PUP mają do
dyspozycji kwotę 393 mln zł na aktywizację
osób bezrobotnych. To o 72 mln zł więcej
niż w roku poprzednim. Badając efektywność rekwalifikacji osób bezrobotnych,
w okresie do trzech miesięcy od jej zakończenia, okazuje się, że zatrudnienie w tym
czasie podejmuje blisko jedna trzecia przeszkolonych. Uważam, że inwestycje w kwalifikacje są najtańszym i zarazem najbardziej
efektywnym sposobem podnoszenia konkurencyjności gospodarki i tempa przyśpieszania rozwoju społecznego.
u Według danych Banku Gospodarstwa

Krajowego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ex aequo z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest polskim liderem w wypłacie dotacji pochodzących z unijnych
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Gość „Rynku Pracy”

trum Kongresowe, które może stać się reprezentacyjnym obiektem miasta. To tylko
kilka przykładów z całej gamy inwestycji
realizowanych w województwie śląskim
dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej.
u Jesienią ubiegłego roku, podczas Tar-

gów Funduszy Europejskich, mówił
Pan, że region powinien zmieniać się
na lepsze zgodnie z pożądanymi kierunkami modernizacji całej UE. Czy to
się udaje?
Przyszłość naszego województwa upatruję w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Region charakteryzuje się silnie rozbudowaną bazą placówek naukowo-dydaktycznych i badawczo-rozwojowych oraz zasobami kadrowymi o wysokich kwalifikacjach. Pracujemy, aby ten potencjał był
w pełni wykorzystywany przez przemysł.
Mówiąc o przyszłości, nie można pomijać zasobów naturalnych, które występują w regionie w dużych ilościach i o potrzebie ukierunkowania naszych wysiłków na ich lepsze,
nowatorskie wykorzystanie. Węgiel jeszcze
długo będzie naszym głównym surowcem
energetycznym. Dlatego, korzystając z własnych dostępnych zasobów, należy udoskonalać jego wydobycie i przetwarzanie,
uwzględniając oczywiście uwarunkowania
środowiskowe i ekologiczne. Region ma
szansę stać się w przyszłości europejskim
centrum czystego węgla. Wyzwaniem, przed
u

środków, natomiast WUP w Katowicach przoduje wśród urzędów pracy.
Które z najważniejszych regionalnych
inwestycji są współfinansowane z Funduszy Europejskich?
Obecność województwa śląskiego w rankingach wykorzystania Funduszy Europejskich to sukces beneficjentów przygotowujących projekty. Dzięki unijnemu wsparciu
realizujemy strategiczne, z punktu widzenia
województwa, inwestycje. Są wśród nich
przedsięwzięcia edukacyjne: budowa Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego czy adaptacja auli Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
Poszerzyć wiedzę będzie również można

w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego. Nie
sposób jednak zapomnieć o tak ważnych
dla mieszkańców projektach transportowych jak budowa drogi prowadzącej od
Jastrzębia Zdroju do węzła autostrady A1
czy powstanie obwodnicy Bytomia. Podobną trasę zyskają Rybnik i Żory, co powinno usprawnić ruch pojazdów w Subregionie Zachodnim. Równocześnie pamiętamy o tych, którzy podróżują koleją. Dzięki
dofinansowaniu z UE regionalne połączenia
będą obsługiwać nowoczesne, niskopodłogowe pociągi. Przy wsparciu dotacją sprawniej przebiega restauracja Klasztoru Ojców
Paulinów na Jasnej Górze, a w Katowicach
na poprzemysłowych terenach po KWK
„Kleofas” powstanie Międzynarodowe Cen-

Najważniejsze jest to,
że według zgodnej opinii
ekonomistów, w naszym
regionie tkwią nadal
duże możliwości
przyspieszenia tempa
wzrostu gospodarczego

którym stoimy, są ograniczenia emisji CO2,
związane z tzw. pakietem klimatycznym. Czy
nową sytuację należy postrzegać w kategorii
szans, czy raczej zagrożeń dla polskiej gospodarki? Właściwą odpowiedź poznamy
chyba około 2020 r. lub nieco wcześniej, ale
już dziś możemy przesądzić, że jest ona dla
całej gospodarki, nie tylko energetyki,
olbrzymim problemem. Konieczne jest sięganie po najnowocześniejsze, w tym nowatorskie technologie, umożliwiające osiągnięcie wyższych poziomów redukcji emisji. Najważniejsze jest jednak to, że według zgodnej
opinii ekonomistów w naszym regionie
tkwią nadal duże możliwości przyspieszenia
tempa wzrostu gospodarczego.
Rozmawiał Adam Molenda
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Efektywniejsze poszukiwanie pracy, usprawnienie dostępności usług proponowanych
przez urzędy pracy, a co za tym idzie zmniejszenie stopy bezrobocia w dobie kryzysu – to główne
założenia projektu Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”.

Projekt „Zielona Linia”

u

6

Projekt dzięki zastosowaniu
innowacyjnych technologii
komunikacyjnych
umożliwia szybki kontakt
z urzędem pracy
i gwarantuje uzyskanie
potrzebnej informacji
bez wychodzenia z domu
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tuje uzyskanie potrzebnej informacji bez
wychodzenia z domu.
Usługa skierowana jest zarówno do osób
poszukujących, jak i oferujących pracę.
W praktyce wybierając numer 19524 (lub
pisząc na adres biuro@zielonalinia.gov.pl),
uzyskamy połączenie z konsultantem, który
udzieli niezbędnych informacji z zakresu aktualnych ofert pracy w kraju i zagranicą,
uprawnień na rynku pracy, świadczeń z powiatowego urzędu pracy czy dofinansowania działalności gospodarczej. Dodatkowo
otrzymamy wskazania dotyczące możliwości szkoleń i przekwalifikowania, a także
dane na temat instrumentów rynku pracy
umożliwiających m.in. odbycie stażu zawodowego, zrefundowanie kosztów związanych z przejazdami czy podjęcie prac interwencyjnych. W razie potrzeby doradcy skierują zainteresowanych do agencji zatrudnienia, centrów informacji i planowania kariery zawodowej lub innych odpowiednich

placówek. Pracodawcy mogą liczyć na
różne formy wsparcia w poszukiwaniu pracowników, a także uzyskać informację
o ulgach, refundacji kosztów czy chociażby
uruchomieniu pakietu antykryzysowego na
mocy ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu
ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.
U podstaw projektu znajdował się „System
7/24”, którego pomysłodawcą i organem
wdrażającym był WUP w Białymstoku. Dzięki
zastosowaniu nowoczesnych technologii
pozwalał on na zintegrowanie portalu internetowego z dwiema infoliniami. W 2008 r.
rozpoczęły się pierwsze rozmowy kontrahentów, doprowadzając do rozszerzenia
działania systemu do skali krajowej. Szczegółowe plany i proponowane rozwiązania
zostały przedstawione uczestnikom konferencji „Wdrożenie Zielonej Linii w urzędach
pracy – koncepcje, korzyści, założenia”, zorganizowanej we wrześniu 2009 r. w Warsza-

FOT. MACIEJ ZAKRZEWSKI
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odziękowania wyrażane w mailach,
ciepłe słowa, w których rozmówcy
piszą „znalazłam/znalazłem pracę”, są
dla nas najlepszą rekompensatą za udzieloną informację, poradę czy ukierunkowanie działania osoby dzwoniącej. Bardzo
ważny dla nas jest pierwszy kontakt klienta
z naszym centrum. Czasami dzwoniący są
bardzo zagubieni, zdezorientowani, nie bardzo wiedzą, jak poruszać się na obszarze
rynku pracy. Wtedy nawet kilka minut rozmowy, kontakt z konsultantem pomaga
przezwyciężyć niemoc w sytuacji życiowej,
w której dana osoba się znalazła – mówi
Wiesław Filar, kierownik projektu „Zielona
Linia”.
To pierwsze w Polsce contact center w administracji publicznej, dostępne za pośrednictwem infolinii telefonicznej i portalu internetowego www.zielonalinia.gov.pl. Liderzy projektu: Wiesław Filar (Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich), Joanna Stanulewicz, Adam Bejda (Wojewódzki Urząd
Pracy w Białymstoku) oraz Zbigniew Majewski, przedstawiciel wykonawcy projektu
(Grupa TP SA) podczas realizacji wspólnie
wypracowali nową jakość w relacjach na
linii: urząd pracy – bezrobotny – pracodawca. W wyniku tych wysiłków i połączenia potrzeb klientów, urzędów pracy oraz
wiedzy firm komercyjnych utworzono narzędzie, które ma odciążyć publiczne służby
zatrudnienia, usprawnić komunikację pomiędzy urzędami pracy, bezrobotnymi i pracodawcami, a także zintegrować bazy danych istniejące w zasobach urzędów. Projekt dzięki zastosowaniu innowacyjnych
technologii komunikacyjnych umożliwia
szybki kontakt z urzędem pracy i gwaran-

t

wie. Omówiono rozwiązania technologiczne, zasady utworzenia i funkcjonowania
stanowiska Punktu Abonencko-Konsultacyjnego (PAK) w urzędach, a także zaprezentowano film „Dzień z życia Zielonej Linii”, który
pozwolił podejrzeć funkcjonowanie systemu. Tematem kolejnej konferencji EUREKA
2 „Realizacja projektów systemowych PO KL”,
zorganizowanej przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Ożarowie Mazowieckim,
była nowa jakość w obsłudze klienta z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych.
Choć projekt jest już w zaawansowanej
fazie realizacji, autorzy cały czas stoją przed
trudnymi zadaniami.
– W obecnej chwili jesteśmy na etapie podłączania Punktów Abonencko-Konsultacyjnych, ale jak się okazuje nie jest to takie proste. Są to jednostki samorządowe, co oznacza, że mogą być podłączone na podstawie
zawartych porozumień dwustronnych.
Z technicznego punktu widzenia mamy dziś
280 punktów. Natomiast w praktyce, zgodnie
z harmonogramem, zaczną one funkcjonować od czerwca tego roku. Osoba obsługująca PAK będzie stanowiła wsparcie dla konsultanta z Białegostoku. W momencie, gdy
konsultant w Białymstoku otrzyma pytanie
szczegółowe związane z danym regionem,
będzie miał możliwość połączenia się
z danym urzędem i przekierowania rozmowy.
Konsultant, który się tam znajduje, udzieli
wszelkich szczegółowych informacji. Następnie po zakończonej rozmowie odnotuje fakt
połączenia z daną osobą oraz zapisze treść
udzielonej konsultacji w Bazie Wiedzy systemu – wyjaśnia Filar.
Projekt cieszy się coraz większym zainteresowaniem, choć – jak przyznają liderzy –
na efekty trzeba będzie jeszcze poczekać,
wiąże się to m.in. z odpowiednią promocją
i dotarciem do szerszego grona zainteresowanych osób. Obecnie konsultanci realizują
dziennie nawet do kilkuset telefonów. Najczęściej dotyczą one ofert pracy i możliwości dofinansowania działalności gospodarczej. Pracodawcy, od których telefony stanowią 10% ogólnej liczby przychodzących
połączeń, pytają o formy wsparcia, dofinansowanie związane z zatrudnieniem pracownika czy możliwość pozyskania środków
unijnych. Najwięcej osób dzwoni z województwa mazowieckiego, podlaskiego, śląskiego i wielkopolskiego. Zakończenie realizacji projektu zaplanowano na 2011 r.
Projekt, którego liderem jest CRZL w Warszawie, a partnerem WUP w Białymstoku,
w 85% współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach PO KL.
Agnieszka Pietkiewicz

FOT. EUROPEAN COMMUNITY
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Decyzja zapadła, wracasz do kraju. Dowiedz się,
jakie dokumenty i formularze powinieneś zabrać ze sobą
i na jakie świadczenia możesz liczyć.

Rady dla
powracających
W

Unii Europejskiej możliwe jest
transferowanie
niektórych
świadczeń społecznych (świadczenia rodzinne, alimentacyjne, zasiłki dla
bezrobotnych, emerytury i renty) z jednego kraju członkowskiego do drugiego.
Świadczenia nabyte w jednym państwie,
będą wypłacane w innym kraju, jeśli
osoba uprawniona się tam przeprowadzi.
Transferowi nie podlegają jedynie
tzw. specjalne świadczenia nieskładkowe
oraz świadczenia pomocy społecznej.
W przypadku kolizji przepisów krajowych
z przepisami wspólnotowymi pierwszeństwo mają zawsze te ostatnie.

Transfer świadczeń rodzinnych
Musimy pamiętać, że nie możemy pobierać tego samego świadczenia w dwóch
krajach, a dochody uzyskiwane za granicą
po powrocie będą brane pod uwagę przy
ustalaniu naszych uprawnień do świadczeń rodzinnych. Okres zasiłkowy
2009/2010 trwa od 1 listopada 2009 r. do
31 października roku następnego.
Jeżeli jeden z rodziców pracuje za granicą i opłaca tam składki na ubezpieczenie społeczne, a drugi wraz z dziećmi
mieszka w Polsce i jest nieaktywny zawodowo, to świadczenia rodzinne wypłaca
państwo zatrudnienia. W wypadku zaś, u
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u gdy obydwoje rodzice są aktywni zawo-

dowo w dwóch różnych państwach, to właściwe do wypłaty będzie państwo, w którym mieszkają dzieci. W celu ustalenia właściwego ustawodawstwa oraz określenia
uprawnienia do świadczeń rodzinnych drugiego z rodziców instytucja państwa zatrudnienia wysyła formularze z serii E400 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
(ROPS).
Od dochodów uzależnione jest przyznanie i wysokość świadczenia. W przypadku,
gdy uzyskiwaliśmy dochód w walucie obcej,
to jego wysokość zostanie ustalona według
średniego kursu NBP.

u

Spora grupa osób powracających często nie zna swoich praw i obowiązków w kontekście zabezpieczenia społecznego. Osoby te najczęściej zadają pytania dotyczące zasiłków dla bezrobotnych oraz dokumentów, na podstawie których można się o nie ubiegać. Pytają ponadto
o możliwość uzyskania zasiłku za granicą oraz warunki, jakie należy spełnić, aby przetransferować go do Polski. Często też odpowiadamy na pytania dotyczące możliwości uzyskania zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie u polskiego pracodawcy. Jest też druga grupa
powracających, głównie młodych i wykształconych osób, którzy pytają tylko o techniczne detale dotyczące zabezpieczenia społecznego. Te osoby zazwyczaj znają podstawową zasadę
prawa wspólnotowego mówiącą o tym, że pracownik podlega ustawodawstwu państwa zatrudnienia. Oznacza to, że należy ubiegać się o świadczenia, w tym o zasiłek dla bezrobotnych,
jeszcze w państwie ostatniego zatrudnienia. W przypadku powrotu do kraju i załatwienia formalności transferowych zasiłek często będzie znacznie wyższy od polskiego.

Z uwzględnieniem Z uwzględnieniem
formularza E 301
formularza E 303

Razem

2007

264

43

307

2008

685

133

818

2009

2298

772

3070

Transfer zasiłków
dla bezrobotnych
Osoba bezrobotna z prawem do zasiłku
przyznanym przez państwo ostatniego zatrudnienia ma prawo do poszukiwania
pracy w innym państwie UE z jednoczesnym pobieraniem świadczeń z tytułu bezrobocia przez okres 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia do 6 miesięcy. O wydłużeniu okresu pobierania świadczeń decyduje
instytucja właściwa na wniosek osoby bezrobotnej. Transferowane zasiłki będą wypłacane osobom poszukującym pracy bezpośrednio przez instytucję przyznającą zasiłek.
Wniosek o zgodę na transfer zasiłku i wydanie dokumentu potwierdzającego zachowanie prawa do zasiłku należy złożyć przed
wyjazdem z państwa ostatniego zatrudnienia na tyle wcześnie, aby otrzymać go przed
opuszczeniem kraju. Aby zachować prawo
do zasiłku, należy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 7 dni od
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Teresa Stefaniak,
Biuro Promocji Zatrudnienia WUP w Katowicach

Wydane decyzje w sprawach świadczeń z tytułu bezrobocia
w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
Rok

u

u

Okres przepracowany
za granicą może zostać
dodany do okresu
wymaganego
do przyznania prawa
do zasiłku dla bezrobotnych
w Polsce
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daty zgłoszonego wyjazdu z kraju, w którym został przyznany zasiłek.
Wojewódzki urząd pracy monitoruje
osobę poszukującą pracy pod względem
dyspozycyjności w stosunku do urzędu
pracy, w którym ta osoba jest zarejestrowana i na bieżąco przekazuje informacje instytucji właściwej, która przyznała prawo do
zasiłku.

Zasiłek dla bezrobotnych
po powrocie
Jeżeli po powrocie nie możemy znaleźć
pracy, ale pracowaliśmy za granicą, to
mamy prawo do otrzymywania świadczenia
dla osób bezrobotnych. Jest to możliwe
dzięki tzw. zasadzie sumowania okresów
ubezpieczenia i zatrudnienia, której istotą
jest umożliwienie uzyskania świadczeń osobie pracującej w dwóch (lub więcej) państwach członkowskich.
O zasiłek mogą ubiegać się osoby, które po
powrocie przepracowały w kraju przynajmniej jeden dzień, ponieważ ostatni okres zatrudnienia musi być w państwie, w którym
ubiegamy się o zasiłek. Przepisy przewidują
jednak wyjątek od tej zasady. Jeśli osoba bezrobotna była zatrudniona w innym państwie
członkowskim, ale przez cały czas przebywania za granicą ośrodek jej interesów życiowych koncentrował się w Polsce (mieszkał tu
małżonek i dzieci, odprowadzane były podatki itp.), to może ubiegać się o przyznanie

prawa do zasiłku jako osoba powracająca do
miejsca stałego zamieszkania.
Okres przepracowany za granicą może
zostać dodany do okresu wymaganego do
przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Polsce na podstawie uzyskanego
w państwie zatrudnienia dokumentu potwierdzającego okres ubezpieczenia lub zatrudnienia. Z wnioskiem o wydanie przedmiotowego dokumentu można wystąpić
do instytucji właściwej, odpowiedzialnej
w danym państwie za przyznanie i wydawanie zasiłków dla bezrobotnych zaraz po zakończonej pracy lub po przyjeździe do Polski za pośrednictwem właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania wojewódzkiego urzędu pracy.
Po powrocie należy zarejestrować się
w powiatowym urzędzie pracy, właściwym
ze względu na miejsce naszego zamieszkania, a następnie złożyć komplet dokumentów w wojewódzkim urzędzie pracy.
W przypadku przyznania prawa do zasiłku
dla bezrobotnych będzie on przyznany i wypłacany w wysokości zgodnej z polskim prawem.
Joanna Gontarz
u

Nowe rozporządzenie

1 maja 2010 r. wchodzi w życie reforma sytemu koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego, a miejsce rozporządzeń
1408/71 i 574/72 w unijnym porządku prawnym zajmą odpowiednio rozporządzenie
Rady i Parlamentu Europejskiego (WE)
nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego – jako nowe rozporządzenie
podstawowe oraz rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego nr 987/2009 z dnia
16 września 2009 r. dotyczące wykonywania
rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – jako nowe rozporządzenie wykonawcze.

t
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FOT. ARCHIWUM CAZ

Czas na CAZ
Od 1 stycznia 2010 r. w strukturze Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej działa Centrum
Aktywizacji Zawodowej (CAZ). Głównym jego celem jest nowoczesne i wyspecjalizowane
pośrednictwo pracy, traktujące indywidualnie zarówno osoby poszukujące pracy, jak i pracodawców.

Z

godnie z ustawą, we wszystkich urzędach pracy tworzone są w tym roku
Centra Aktywizacji Zawodowej. W województwie śląskim powstało ich do tej pory
pięć w: Rudzie Śląskiej, Dąbrowie Górniczej,
Lublińcu, Raciborzu oraz Bytomiu.
– Centra Aktywizacji Zawodowej powstały z myślą, aby w jednym miejscu skupić te działy urzędu pracy, które zajmują się
aktywizacją osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz współdziałają z pracodawcami. Wcześniej nie było takiego podziału.
Dziś „komórki pasywne” (np. dział ewidencji
i świadczeń, dział organizacyjno-administracyjny, dział finansowo-księgowy) oddzielono od „aktywnych”, bezpośrednio wspierających osoby poszukujące pracy oraz pracodawców. W naszym Centrum wprowadziliśmy też kompleksowy, elektroniczny system pozwalający na zindywidualizowany
sposób obsługi klientów. Integralną część

naszych rozwiązań, stanowi koncepcja „aktywnego oczekiwania”. Polega ona na udostępnianiu i dystrybucji informacji istotnych
dla klienta poprzez infokioski, monitory TV,
ulotki, publikacje. Obecność klienta jest
w ten sposób wykorzystana nie tylko na załatwienie sprawy, stanowiącej cel jego wizyty, ale również na przekazaniu mu ważnych komunikatów – wyjaśnia Beata Płaczek, zastępca dyrektora rudzkiego Urzędu
Pracy.

Trudna sztuka pośrednictwa
Pośrednictwo pracy obejmuje dziś obszerny zakres działań. Przede wszystkim jest
to udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w zdobyciu odpowiedniego zatrudnienia, a pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych. Ponadto pozyskiwanie ofert pracy i upo-

wszechnianie ich, także przez przekazywanie do internetowej bazy ofert. Zadaniem
pośrednika jest również udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach do pracy
na zgłoszone wolne stanowiska oraz inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych z pracodawcami. Dużą wagę przykłada się do informowania wszystkich zainteresowanych o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku
pracy oraz do współdziałania z powiatowymi urzędami pracy w zakresie wymiany
informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i udziału w szkoleniach. Pośrednik pracy informuje też bezrobotnych
o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Pracodawca ma wybór
Zgłaszając ofertę pracy, firmy wybierają
sposób, w jaki będzie ona rozpowszech- u
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o pracodawcy, podanych w ofercie, wyróżniamy 3 podstawowe formy. Pierwsza to
oferty zawierające dane umożliwiające
identyfikację pracodawcy – zarówno w internetowej bazie ofert pracy, jak i na tablicach ogłoszeń w urzędzie, wpisane są
wszystkie dane dotyczące pracodawcy,
tj. nazwa firmy, dane teleadresowe, nazwisko osoby reprezentującej pracodawcę. Informacje te dostępne są dla każdego przeglądającego oferty. Druga opcja to oferty
nie zawierające danych umożliwiających
identyfikację pracodawcy. Każdy, kto chce
skorzystać z wprowadzonej w ten sposób
oferty, musi osobiście stawić się w siedzibie
urzędu, gdzie otrzyma skierowanie od pośrednika pracy, który najpierw sprawdzi
kwalifikacje kandydata pod kątem wymagań pracodawcy. Trzecia forma rekrutacji to
giełdy pracy. Organizuje się je w przypadku, gdy pracodawca zgłasza ofertę nie
zawierającą danych umożliwiających jego
identyfikację oraz chce spotkać się z większą
grupą kandydatów. Giełdy pracy odbywają
się zwykle w siedzibie urzędu pracy w terminie uzgodnionym z pracodawcą.

CAZ proponuje
Dla osób bezrobotnych i poszukujących
pracy specjaliści przygotowali cały wachlarz
możliwości. Oferują nie tylko pośrednictwo
pracy, poradnictwo zawodowe i informację
zawodową, ale i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, szkolenia indywidualne i grupowe, studia podyplomowe oraz przygotowanie zawodowe dorosłych. Ważna pozycja
w ofercie CAZ to także staże, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz
subsydiowane zatrudnienie.
Pracodawcy mogą z kolei liczyć na
pomoc w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów do pracy, dobór pracowników poprzez rekrutację zamkniętą lub otwartą
oraz, co warto podkreślić, na przeprowadzenie selekcji kandydatów, dostosowanej do
potrzeb zgłaszanych przez daną firmę. CAZ
nie tylko organizuje wspomniane już giełdy
pracy i upowszechnia oferty pracy m.in. poprzez ogłoszenia w prasie, radiu, telewizji
u
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Dzięki elektronicznemu
przepływowi danych,
pośrednik przed umówionym
spotkaniem z klientem
ma możliwość zapoznania się
z jego oczekiwaniami
i przygotowania dla niego
oferty
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Dla matek przychodzących
z dziećmi, przygotowano
„Kącik Malucha”, w którym
dziecko może się bawić, gdy
mama załatwia swoje
sprawy

i internecie, ale oferuje także pomoc w zaplanowaniu procesu doboru kandydatów
do pracy (sporządzenie analizy stanowiska
pracy, organizowanie profilu kandydata
„idealnego”, dobór metod selekcji). Pracodawcy mogą otrzymać wsparcie specjalistów w przeprowadzaniu zwolnień monitorowanych, projekt ścieżki kariery zawodowej konkretnego pracownika czy wsparcie
szkoleniowe i finansowe przy zatrudnianiu
nowych osób.

Indywidualny klucz
Anonimowość i przypadkowość nie jest
dobrą metodą budowania kontaktu. –
Dzięki kompleksowemu, elektronicznemu
systemowi obsługi klienta wprowadziliśmy
indywidualizację usług. Pośrednictwo pracy
zostało podzielone na branże (mechaniczno-budowlana, gastronomiczno-handlowa, usługowa, oferty EURES itp.), a dodatkowo każdy klient jest przyporządkowany
konkretnemu, znanemu mu z imienia i na-

FOT. ARCHIWUM CAZ (4x)

u niana. Ze względu na zakres informacji

t

Trendy

Beata Płaczek, zastępca dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy
w Rudzie Śląskiej

u

zwiska pracownikowi, do którego umawia
się na określony dzień i godzinę. Skończyły
się czasy, kiedy osoba szukająca pracy przy
każdej swojej wizycie w urzędzie, trafiała do
innego, nieznającego jej problemów pracownika. Teraz, dzięki elektronicznemu
przepływowi danych, pośrednik już przed
umówionym spotkaniem z klientem ma
możliwość zapoznania się z jego oczekiwaniami i przygotowania dla niego oferty.
Dzięki temu oboje nie tracą niepotrzebnie
czasu. W naszym CAZ nie zapomnieliśmy

też o matkach przychodzących z dziećmi,
przygotowaliśmy dla nich „Kącik Malucha”,
w którym dziecko może się bawić, gdy
mama załatwia swoje sprawy. Ma on też cel
edukacyjny, wprowadza bowiem dzieci, poprzez gry i kolorowanki, w świat zawodów
– mówi Beata Płaczek.
Indywidualizacja dotyczy również kontaktów z pracodawcami. Pośrednicy pracy
i doradcy zawodowi, pełniąc rolę aktywnych promotorów i konsultantów, odwiedzają siedziby firm, aby na miejscu, w spo-

Centra Aktywizacji
Zawodowej
powstały z myślą,
aby w jednym miejscu
skupić te działy urzędu
pracy, które zajmują się
aktywizacją osób
bezrobotnych
i poszukujących pracy
oraz współdziałają
z pracodawcami

sób wygodny dla klientów, zaprezentować
usługi CAZ.
– Jeszcze za wcześnie na podsumowania,
ale mamy już pierwsze sygnały, że pracodawcy są zadowoleni z nowych form działania i zapraszają do siebie doradców zawodowych CAZ. Na przykład ostatnio pomagaliśmy w procedurach awansowania pracowników, wykorzystując test „Multiselekt”,
pozwalający określić ich dyspozycje psychologiczne – tłumaczy Beata Płaczek.
Julia Hoffmann
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EFS

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, po analizie sytuacji na śląskim rynku pracy, wytypował grupy,
które w 2010 r. należy objąć szczególnym wsparciem dofinansowanym ze środków EFS.
Określono także, jakie działania premiowane będą w ramach ogłaszanych konkursów.

Aktywni i wykształceni

W

województwie śląskim szczególny nacisk położono na aktywizację zawodową i społeczną
mieszkańców obszarów wiejskich oraz
małych miast. Temu zadaniu służyć mają
projekty realizowane w ramach Działania
6.3, których zadaniem będzie budowanie
kapitału społecznego na wsi. Udzielane
wsparcie musi wynikać z potrzeby społeczności lokalnej, dlatego ważne jest, aby
u
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projekt realizowany był w partnerstwie
z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych funkcjonujących na danym terenie czy Lokalnych Grup Działania.
Do grup wymagających szczególnego
wsparcia zaliczono m.in. osoby powyżej 45.
roku życia, które zazwyczaj są gorzej wykształcone i mniej elastyczne zawodowo.
W ramach Działania 9.3 promowane będą

Harmonogram konkursów na 2010 rok
Priorytet, Działanie lub Poddziałanie

Planowane terminy
ogłoszenia
naboru wniosków

Alokacja

Działanie 6.3„Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia
poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich”

I połowa lutego

1,5 mln zł

Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie”

I połowa lutego

10 mln zł

Poddziałanie 8.1.3 „Wzmacnianie lokalnego
partnerstwa na rzecz adaptacyjności”

I połowa lutego

2 mln zł

Działanie 9.3 „Upowszechnienie formalnego
kształcenia ustawicznego w formach szkolnych”

I połowa lutego

15 mln zł

Poddziałanie 6.1.1 „Wspieranie osób pozostających
bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”

II połowa lutego

23 mln zł

Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji
zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”

II połowa marca

80 mln zł

Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

kwiecień

37 mln zł

Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie”

kwiecień

11 mln zł

Priorytet VI – projekty innowacyjne w ramach tematu:
„Poszukiwanie nowych i skutecznych metod
aktywizacji zawodowej i społecznej grup docelowych
wymagających szczególnego wsparcia”

III kwartał

10 mln zł

Priorytet VIII – projekty innowacyjne w ramach tematu:
„Rozwijanie przedsiębiorczości akademickiej jako formy
kształtowania innowacyjnych kadr nowoczesnej
gospodarki oraz rozwiązania w zakresie wykorzystania
wyników badań naukowych przedsiębiorców”

III kwartał

4 mln zł

Priorytet IX – projekty innowacyjne w ramach tematów:
„Modernizacja oferty kształcenia zawodowego
w powiązaniu z potrzebami lokalnego, regionalnego
rynku pracy”; „Nowe modele kształcenia przez całe życie,
w tym integracja funkcjonujących modeli kształcenia
ustawicznego”

III kwartał

5 mln zł
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inicjatywy kształcenia formalnego, jak również wykorzystania e-learningu.
Ponadto premiowane będą projekty
(Poddziałanie 8.1.2) pomagające w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in.
przedsiębiorstw, organizacji pracodawców,
związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego czy urzędów pracy. Istotne jest również wsparcie adaptacyjności
małych przedsiębiorstw, umożliwienie
przystosowania beneficjentów do zmian
strukturalnych i aktualnych wymogów
rynku pracy. Tego typu działania obejmują
zarówno elementy szkoleniowe, doradcze,
jak i kampanie informacyjne. Możliwe jest
też uwzględnienie w wydatkach na crossfinancing kosztów związanych z adaptacją
obiektów na potrzeby osób niepełnosprawnych. Wpłynie to korzystnie na zwiększenie ich udziału w proponowanych szkoleniach.
W ramach Podziałania 6.1.1 szanse na
dofinansowanie mają te projekty, które
wspierają obszary o wysokim poziomie
bezrobocia i identyfikują potrzeby bezrobotnych poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania oraz realizują
programy aktywizacji zawodowej, organizując szkolenia, staże i poradnictwo zawodowe.
Należy pamiętać, aby projekty były
w miarę możliwości komplementarne z inwestycjami zrealizowanymi lub dopiero
realizowanymi ze środków unijnych, innych
niż EFS.
Do końca bieżącego roku ogłoszone zostaną także trzy konkursy na projekty innowacyjne w ramach Priorytetów VI „Rynek
pracy otwarty dla wszystkich”, VIII „Regionalne kadry gospodarki” i IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”.
Każdy projektodawca przygotowujący
projekt może liczyć na wsparcie merytoryczne w formie spotkań informacyjnych.
Informacje o nich na bieżąco ukazują się na
stronie internetowej WUP. Pomocą szkoleniową i doradczą służą też Regionalne
Ośrodki EFS.
(IP)

t

EFS

Obowiązek informowania o współfinansowaniu zadań ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy wszystkich projektów realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W praktyce bywa z tym różnie.

Promuj właściwie

W

ydawałoby się, iż promocyjne powinności to dla potencjalnych beneficjentów oczywistość. Tymczasem zdarza się, że do konkursów zgłaszane
są projekty, które działań promocyjnych nie
przewidują. Odpowiedzialność projektodawców za informowanie opinii publicznej
o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej
powinna przejawiać się w rzeczowym określeniu poczynań promocyjnych już na etapie przygotowania wniosku. Warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach pozwalających uniknąć błędów.

Dla kogo i jak?
Działania promocyjne należy ściśle powiązać z zadaniami określonymi we
wniosku aplikacyjnym, grupą docelową
projektu oraz obszarem jego realizacji.
Jeśli uczestnikami projektu będą bezrobotni, to promocja prowadzona przez nas
wyłącznie za pomocą internetu, z całą
pewnością do tych osób nie trafi. Jeśli kierujemy działania do młodych matek, postarajmy się o umieszczenie plakatów informacyjnych np. w sklepach czy ośrodkach zdrowia. Unikniemy wówczas kardynalnego błędu, polegającego na niedopasowaniu narzędzi promocyjnych do grup
docelowych.
Brak rozeznania projektodawców w regionalnym oraz lokalnym rynku mediów
znajduje często odzwierciedlenie w błędnych zapisach merytorycznej części wniosków oraz wadliwej konstrukcji ich budżetu. Nader dotkliwymi dla beneficjenta
skutkami finansowymi może skończyć się
beztroskie planowanie kosztów promocji,
nieadekwatne do realnych cen reklam radiowych i filmowych, tworzenia i prowadzenia stron internetowych oraz ogłoszeń
prasowych. Jeśli na etapie tworzenia projektu nie określimy kosztów, zakładając
możliwe zmiany cen w okresie realizacji,
może się zdarzyć, że będziemy zmuszeni
dopłacić do tego zadania ze środków własnych. I odwrotnie, jeżeli rażąco zawyżymy
koszty, w oderwaniu od aktualnych rynkowych stawek, może to spowodować, że

RYS. MACIEJ MAZUR

przez to właśnie nasz projekt przepadnie
w konkursowych szrankach.

Gadżetomanii mówimy nie!
Zwróćmy przy okazji uwagę na rozszerzające się do niedawna zjawisko „gadżetomanii”, zwłaszcza w projektach konkursowych.
Instytucja Zarządzająca PO KL zajmuje w tej
kwestii jednoznaczne stanowisko: gadżety
jako materiały promocyjne mogą być stosowane tylko w uzasadnionych przypadkach.
Tę formę promocji cechuje słaba efektywność. Ponadto duży nacisk kładzie się na
stosowanie tzw. klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Są to wprowadzone przez Ministra Rozwoju Regionalnego i Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zalecenia, które mają w pożądany społecznie i środowiskowo sposób kształtować
warunki związane z realizacją takiego zamóu

Działania promocyjne
należy ściśle powiązać
z zadaniami określonymi
we wniosku aplikacyjnym,
grupą docelową projektu
oraz obszarem jego
realizacji

wienia. Chodzi o to, aby instytucja zlecająca
wykonanie gadżetu dostosowała się do
szczególnych wymagań dotyczących jego
wytworzenia, np. zleciła produkcję firmom
zatrudniającym osoby młodociane lub niepełnosprawne, czy też podmiotowi ekonomii społecznej powstałemu dzięki pomocy
EFS. Warto pomyśleć również o ochronie
środowiska i tworzyć gadżety z surowców
lub materiałów ekologicznych.

Uwaga na oznakowanie
Najbardziej widoczne i częste zarazem
błędy wiążą się z oznakowaniem. Zdarza się,
że beneficjenci nie podają informacji
o współfinansowaniu. Błędem jest używanie
skrótów UE, EFS, zamiast pełnych nazw: Unia
Europejska, Europejski Fundusz Społeczny.
Należy pamiętać, że możliwość wprowadzania dodatkowych informacji jest dokładnie
określona wytycznymi. Zdarzają się, niestety,
logotypy graficznie błędne, podobnie jak ich
zestawienia i kolorystyka. Zapomina się
o stosowaniu hasła PO KL: „Człowiek – najlepsza inwestycja” na tablicach i plakatach.
Warto poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi promocji, dostępnymi na naszej stronie internetowej.
Adam Molenda
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1 lutego wystartował projekt „Promocja przedsiębiorczości
w województwie śląskim”, przygotowany
i realizowany przez WUP w Katowicach,
a współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
RYS. MACIEJ MAZUR

Wsparcie na starcie

G

łównym celem projektu, przygotowanego w 2009 r., jest informowanie i zachęcanie mieszkańców regionu śląskiego do zakładania własnej działalności gospodarczej. Pomysł zrodził się
w odpowiedzi na liczne zapytania osób
zgłaszających się do urzędu w poszukiwaniu informacji: jak założyć swoją pierwszą
firmę, gdzie uzyskać środki na jej uruchomienie, skąd czerpać niezbędną wiedzę,
dokąd zgłosić się po pomoc i szkolenia. To
podstawowe problemy początkującego
przedsiębiorcy.

I tylko wiedzy brak
Doświadczenia pracowników WUP pokazują, że zainteresowanie otwarciem własnego biznesu jest bardzo duże, jednak
wciąż istnieje problem z dotarciem do informacji zebranych w jednym miejscu. Projekt
„Promocja przedsiębiorczości w województwie śląskim” wskaże zainteresowanym

u

drogi w dotarciu do celu – jego pierwszym
elementem jest poradnikowa strona internetowa
www.przedsiębiorczosc-wupkatowice.pl, swego rodzaju „vademecum
debiutanta”, która wystartowała w połowie
kwietnia.
– Brak konkretnej informacji to problem,
z jakim przyszli przedsiębiorcy spotykają się
najczęściej. Poszukują kompetentnego
źródła wiedzy o tym, jak założyć własną
działalność, jak dotrzeć do dotacji – mówi
Paulina Cius, kierownik projektu w WUP
w Katowicach. Projekt ma na celu informowanie masowego odbiorcy o możliwościach otrzymania pomocy na starcie, a na
konkretnych przykładach pokażemy, w jaki
sposób to działa. Wspomagać nas będzie
strona internetowa opracowana w formie
poradnika, kampania oparta o geotargeting, citylighty oraz promocja w prasie i telewizji. Śląsk tętni energią, a w wielu mieszkańcach aglomeracji drzemią pomysły

Barbara Siwy od października 2009 r. prowadzi biuro projektowe
BMA Projekt, na które otrzymała dotacje w ramach Działania 6.2.

Utrata pracy była dla mnie bodźcem do tego, by zrealizować plan, jaki kiełkował w mojej głowie od dawna.
Pracowałam w biurze projektowym, jednak moim marzeniem było działanie na własną rękę. Miałam uprawnienia i doświadczenie, brakowało tylko impulsu. W 2009 r. na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Mikołowie znalazłam ogłoszenie o naborze do projektu „Własna firma – nowe horyzonty”, skierowanego specjalnie do kobiet. Od razu się nim zainteresowałam, to była dla mnie szansa. Liczyło się nie tylko wsparcie
finansowe w postaci 40 tys. zł, ważne było też szkolenie „ABC przedsiębiorczości”, gdzie nauczyłam się jak
napisać dobry biznesplan oraz poznałam podstawy księgowości. Za otrzymaną dotację zakupiłam sprzęt
komputerowy, oprogramowanie niezbędne w moim zawodzie oraz zaadaptowałam biuro na swoje potrzeby. Z perspektywy kilku miesięcy uważam, że była to życiowa decyzja, której nigdy nie żałowałam. Prowadzenie firmy wiąże się z większą odpowiedzialnością, jednak bycie na swoim ma dużo więcej plusów.

i chęć działania na własny rachunek. Mamy
nadzieję, że ten nowy projekt pobudzi ich
do aktywności, a przede wszystkim poszerzy wiedzę w tej materii – dodaje.

Dla kogo projekt
Grupą docelową są osoby objęte Działaniem 6.2 PO KL – kobiety, zwłaszcza te, które
chciałyby powrócić na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym,
osoby młode (do 25 roku życia), będące dopiero na etapie wyboru zawodowej ścieżki,
osoby niepełnosprawne, osoby po 45 roku
życia i mieszkańcy terenów wiejskich. Ich sytuacja na rynku pracy jest niepewna, a oni
sami poszukując zatrudnienia, nie zawsze
mają sprecyzowane cele. Dlatego zadaniem
projektu jest także pokazywanie rozwiązań
skrojonych na miarę potrzeb samych zainteresowanych. Posłużą temu przykłady początkujących przedsiębiorców, którzy założyli działalność dzięki wsparciu uzyskanemu
z powiatowego urzędu pracy albo ze środków EFS.
Wśród ambasadorów projektu znalazło
się grono kobiet, które postanowiły wziąć
sprawy w swoje ręce, m.in. Barbara Siwy
z Mikołowa, która w ubiegłym roku założyła
własne biuro projektowe, oraz Monika
Janas z Żor, która dzięki dotacji spełniła
swoje marzenie o własnej szkole tańca.
Projekt zakończy się 31 grudnia 2010 r.,
a jego podsumowaniem będą konferencja
zorganizowana podczas listopadowego Tygodnia Przedsiębiorczości oraz raport
z badań ewaluacyjnych.
Julia Hoffmann
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Rozplanowany na dwa lata projekt „Kompetencje na miarę potrzeb” to szansa utrzymania
na rynku pracy 200 osób z trudnej grupy 50+.

Doświadczenie i kariera

u

FOT. EMANUELA I DAWID TATARKIEWICZOWIE/ODONATA

W

lutym 2010 r. w województwie
śląskim było 40,9 tys. bezrobotnych powyżej 50. roku życia, co
stanowiło 21,6% wszystkich zarejestrowanych. W porównaniu z danymi krajowymi,
sytuacja tej grupy wiekowej na Śląsku jest
bardzo niekorzystna. Tym bardziej, że wiek
łączy się tu często z niskim poziomem wykształcenia – 39,5% legitymuje się wykształceniem gimnazjalnym i niższym.
Osoby starsze są też z reguły mniej mobilne i elastyczne zawodowo. Pięćdziesięciolatkowie potrzebują wsparcia, zwłaszcza przy zmianie kwalifikacji zawodowych
lub doskonaleniu posiadanych umiejętności. Celem takiej pomocy w dłuższej perspektywie jest wydłużenie aktywności zawodowej seniorów.
– Coraz więcej osób po pięćdziesiątym
roku życia wycofuje się ze sfery zawodowej.
To problem całej Europy, nie tylko Polski.
Najnowsze dane potwierdzają jednak, że sytuacja na Śląsku jest szczególnie niepokojąca, mamy najgorszą sytuację demograficzną w kraju, co oznacza, że w naszym regionie najtrudniej znaleźć następców odchodzącej z życia zawodowego grupy 50+.
Musimy zrobić wszystko, by skłonić tę grupę
do pozostania na rynku pracy jak najdłużej
– mówi Łukasz Wilczek, kierownik projektu.
– Polacy w wieku 50+ bardzo chętnie korzystają ze świadczeń socjalnych, rezygnując z pracy zawodowej. Jest co najmniej
kilka powodów, dla których nasi rodacy tak
skwapliwie kończą karierę zawodową. Przyczyniają się do tego sami pracodawcy, któ-

u

Pięćdziesięciolatkowie potrzebują wsparcia,
zwłaszcza przy zmianie kwalifikacji zawodowych
lub doskonaleniu posiadanych umiejętności

rzy nierzadko dopuszczają się dyskryminacji
starszych pracowników i faworyzują młodszych. Pięćdziesięciolatkowie stają się przez
to grupą poważnie zagrożoną wykluczeniem społecznym – dodaje.

Polacy coraz starsi

W ostatnich latach mamy do czynienia ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa, niekorzystnie wpływającym na rynek pracy. Średni
wiek przechodzenia na emeryturę w Polsce to
58 lat (kraje UE – 3 lata dłużej). Według GUS,
do 2030 r. zmieni się struktura osób w wieku
produkcyjnym. Udział osób do 44 roku życia
będzie nieznacznie przekraczał 50%, a osób
starszych wzrośnie z 38% do 49%. Zagrożenie
związane z utratą pracy przez osoby 50+
wpływa negatywnie na ich pozycję w społeczeństwie, rodzi poczucie frustracji, bierności
i wykluczenia z życia społeczno-zawodowego.

Wsparcie dla 50+
Próby znalezienia remedium na tego
typu zagrożenia stały się punktem wyjścia
dla autorów projektu o wartości blisko
4 mln zł. Realizowany ze środków EFS w ramach PO KL, ma za zadanie utrzymać na
rynku pracy nadal pracujących pięćdziesięciolatków. Podniesienie oraz udoskonalenie
umiejętności zawodowych pozwoli na
wzmocnienie ich pozycji w dotychczasowym lub nowym miejscu pracy.
Projekt zakłada wsparcie zarówno pracowników umysłowych z doświadczeniem

i wykształceniem co najmniej średnim
(szkolenia z zakresu ECDL-Core, ECDL-Advanced, IT, j. angielski dla 100 osób), jak
i pracowników fizycznych z wykształceniem
co najwyżej średnim (szkolenia z zakresu
ECDL e-Citizen, szkolenia zawodowe, język
angielski dla 100 osób). Uczestnicy zostaną
zakwalifikowani do poszczególnych grup
szkoleniowych na podstawie testów sprawdzających znajomość języka i obsługi komputera. Wszystkie szkolenia zostaną podsumowane egzaminami zewnętrznymi, umożliwią zdobycie certyfikatów oraz zaświadczeń o posiadaniu odpowiednich kwalifikacji i umiejętności.
Rekrutacja uczestników planowana jest
na kwiecień-czerwiec tego roku, a cały projekt zakończy się 31 grudnia 2011 r.
Julia Hoffmann
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Tereny wiejskie borykają się z wieloma problemami natury ekonomicznej, jak i społecznej.
Stosunkowo wysoki wskaźnik bezrobocia, niedoinwestowanie gospodarstw pod względem
infrastruktury technicznej, społecznej i kulturowej, niski poziom edukacji i kwalifikacji zawodowych
czy niewydolne rozwiązania komunikacyjne – to tylko niektóre czynniki decydujące o tym,
że sytuacja mieszkańców terenów wiejskich, w stosunku do mieszkańców miast, jest o wiele gorsza.

Szansa

dla obszarów wiejskich
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cie władz gminy, sołectwa, dzielnicy, osiedla
itp. Współpraca z innymi podmiotami oraz
instytucjami niekoniecznie musi być oparta
na formalnym partnerstwie.
O tym, że lokalne inicjatywy mogą się powieść, świadczą przykłady dobrych praktyk
tych, którzy spróbowali już coś zmienić.

TAAK!
Dwa lata temu na 199 bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Toszek aż 140
osób stanowiły kobiety. Brakowało im chęci
i motywacji do działania, by zmienić swoją
sytuację na rynku pracy. Czuły się przytłoczone nadmiarem obowiązków domowych
i gospodarskich, bezradne wobec siły powszechnie panujących stereotypów dotyczących kobiet. Jednak nie wszystkie mieszkanki gminy Toszek chciały pozostać bierne.
Dziesięć pań postanowiło zawiązać niefor-

FOT. UM W TOSZKU, LOKALNE OKIENKO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (5x)

W

ramach Działania 6.3 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane są projekty przyczyniające się do aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich, służące wsparciu różnych lokalnych inicjatyw, w tym także informacyjnych, szkoleniowych i doradczych. Najważniejszym kryterium otrzymania unijnej dotacji na realizację projektu jest przedstawienie w nim tzw. inicjatywy oddolnej,
uwzględniającej specyficzne potrzeby
danej społeczności. Chodzi o niewielkie
przedsięwzięcia, dla których maksymalna
kwota dofinansowania może wynieść tylko
50 tys. zł.
Małe przedsięwzięcia, pretendujące do
miana oddolnej inicjatywy lokalnej, powinny być skierowane do określonej grupy
docelowej (są to mieszkańcy gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys.
mieszkańców) oraz zakładać jej udział
w procesie określania problemów i celów,
a także w tworzeniu założeń i realizacji projektu. W tym przypadku obowiązuje zasada
– praca z ludźmi, a nie za ludzi.
Aplikacje o dofinansowanie projektów
składane na konkursy w ramach Działania
6.3 PO KL powinny zawierać informacje
o spełnieniu kryteriów społecznej identyfikacji i akceptacji przedsięwzięcia. Chodzi
o przedstawienie pozytywnego nastawienia społeczności lokalnej do potrzeb i problemów będących przedmiotem i celem
projektu oraz udowodnienie, że za danym
pomysłem czy też inicjatywą rzeczywiście
stoją okoliczni mieszkańcy.
Realizacja takiej inicjatywy polega m.in.
na organizowaniu spotkań z mieszkańcami
w celu społecznej konsultacji przedsięwzięcia, a następnie pozyskaniu wsparcia lub zaproszeniu do współuczestnictwa w projek-

malną grupę pod nazwą „Toszecka Akademia Aktywnych Kobiet”. Inicjatywę powołania grupy podjął Urząd Miejski w Toszku,
który wspiera jej działania oraz prowadzi
dokumentację związaną z jej działalnością.
Misją TAAK stało się wspieranie wszelkich
lokalnych inicjatyw na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej kobiet w gminie oraz
wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów. Brak umiejętności i środków na wypromowanie Akademii, jej inicjatyw i umiejętności rękodzielniczych członkiń grupy
stał się motorem stworzenia projektu „Czas
na Toszeckie Super Babki”.
Projekt przygotowany został przez Śląską
Fundację Wspierania Przedsiębiorczości
w partnerstwie z Urzędem Miejskim
w Toszku. Dzięki 50 tys. zł dofinansowania
z unijnych środków udało się zorganizować
szkolenia dla kilkunastu mieszkanek gminy.
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Panie zdobywały wiedzę na temat rozpoczynania działalności gospodarczej, zarządzania czasem i budowania pozytywnego
wizerunku w grupie oraz uczyły się rękodzieła. Toszecka Akademia ma też swoją
stronę internetową, a grono jej członkiń
wciąż się powiększa.
– Dzięki projektowi zrealizowanemu
w ubiegłym roku panie nauczyły się bibułkarstwa, wykonywania figurek z siana oraz
wyrobów z modeliny. Dziś jeżdżą po sołectwach gminy i same uczą innych. Najważniejsze jest jednak to, że mieszkańcy gminy pobudzeni zostali do aktywności. Panie z TAAK
dały dobry przykład i uczestniczą teraz
w wielu lokalnych inicjatywach. Na przykład,
w ubiegłym roku wraz ze strażakami zorganizowały Mikołajki dla dzieci, pozyskując od
sponsorów 300 paczek z upominkami dla
najmłodszych. Teraz wspierają kolejny projekt, który realizujemy, tym razem z Działania
6.2, pod hasłem „Klub dla mam” – opowiada
Joanna Martynowicz, koordynator projektu z Urzędu Miejskiego w Toszku.

„Nie tylko strażak”
Gmina Rudziniec należy do jednych z największych na Śląsku. Sporo tu lasów i popegeerowskich wsi. Ze względu na częste pożary, w gminie działa dziesięć jednostek
Ochotniczej Straży Pożarnej, zrzeszających
189 członków. Większość z nich nie posiada
odpowiednich kwalifikacji umożliwiających
na przykład pracę w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej lub poszukiwanie zatrudnienia w innych, wymagających pewnych umiejętności, zawodach. Ponadto indywidualne kursy dokształcające są dla
mieszkańców gminy po prostu za drogie.
Szansą na zmianę tej sytuacji jest przygotowany przez Śląską Pracownię Psychoedukacji i Terapii „Perspektywy” w partnerstwie
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rudzińcu
projekt „Nie tylko strażak” – poszerzenie kwalifikacji zawodowych wśród strażaków jednostek OSP z terenu gminy Rudziniec.
– Na potencjał tkwiący w tej grupie
mieszkańców gminy i kłopoty strażaków
z uzupełnieniem kwalifikacji zawodowych

Małe przedsięwzięcia,
pretendujące do miana
oddolnej inicjatywy lokalnej,
powinny być skierowane do
określonej grupy docelowej.
W tym przypadku obowiązuje
zasada – praca z ludźmi,
a nie za ludzi

zwróciła nam uwagę pani kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej, Małgorzata
Szymańska. Stąd pomysł na projekt, którego realizację właśnie rozpoczynamy –
mówi Hanna Puszczewicz, koordynator
projektu.
Projekt dofinansowany z unijnych środków w ramach działania 6.3 zakłada zorganizowanie kursu na prawo jazdy kat. C oraz
szkolenia w zakresie obsługi żurawi przeładunkowych HDS. W każdym z kursów
uczestniczyć będzie po 6 strażaków.
– Choć to projekt wyłącznie dla mężczyzn, to już telefonują do nas panie, dopytując się o szkolenia także dla nich. Przygotowujemy kolejne projekty, tym razem
także dla kobiet. Najważniejsze jednak, że
choć realizacja projektu „Nie tylko strażak”
dopiero się zaczyna, już widać pozytywne
zmiany wśród mieszkańców. Zaczynają być
aktywni, chcą się integrować i działać dla
wspólnego dobra – cieszy się Hanna Puszczewicz.
Iwona Połoz
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Refundacja kosztów dojazdu, dodatki szkoleniowe czy opieka nad dziećmi to tylko niektóre
możliwe formy wsparcia towarzyszącego. Beneficjenci przyznają, że wsparcie odgrywa
bardzo ważną rolę na etapie wdrażania przedsięwzięć i pozyskiwania uczestników.

Małe środki, duże wsparcie

U

szczególne rodzaje dodatkowych działań,
które są przypisane tylko do niektórych
typów projektów. Dane o tym znajdują się
zawsze w dokumentacji konkursowej
i w dokumentach programowych. Takimi
rzadziej spotykanymi formami wsparcia towarzyszącego, które występują przy specyficznych projektach, mogą być dodatki relokacyjne (mobilnościowe) czy motywacyjne – objaśnia Izabela Bywalec, kierownik Wydziału Kontroli EFS.

Krok po kroku

Identyfikacja potrzeb

Wsparcie towarzyszące skierowane jest do
beneficjenta lub jego najbliższych i obejmuje: opiekę nad innymi osobami zależnymi
(dziećmi, osobami niepełnosprawnymi
i starszymi), pomoc opiekuna w trakcie trwania szkolenia (np. skorzystanie z usług tłumacza języka migowego), a także stypendia,
dodatki szkoleniowe i zwrot kosztów związanych z transportem na miejsce szkolenia.
W przypadku osób niepełnosprawnych projektodawcy mogą pozyskać środki na zapewnienie wszelkich technicznych i funkcjonalnych udogodnień. Wsparcie dotyczy również poradnictwa psychologicznego, społecznego czy prawnego. W szczególnych
przypadkach istnieje możliwość pozyskania
wsparcia niemieszczącego się w ramach powyższych kategorii, jeśli jest odpowiednio
uzasadnione.
– Do najbardziej popularnych form
wsparcia zaliczyć można zwrot kosztów dojazdu, kosztów opieki nad dziećmi, ewentualnie dodatki szkoleniowe. Często uczestnikom zapewnia się wyżywienie, materiały
szkoleniowe czy ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na
okres uczestnictwa w projekcie. Rzadsze
przypadki to na przykład refundacja kosztów badań lekarskich w przypadku projektów, w których jest to wymagane. Wszyscy
projektodawcy mogą starać się o finansowanie pewnych działań. Natomiast istnieją

Wsparcie towarzyszące jest zależne od
typu realizowanego projektu. Na etapie
składania wniosku niezbędna okazuje się
identyfikacja potrzeb grupy docelowej, co
pozwoli uzyskać informacje o rodzaju
wsparcia, które najskuteczniej wspomogłoby projekt. Jak ważny jest to wyznacznik
tłumaczy Izabela Bywalec: – W mojej opinii, ale także z prowadzonych wizyt monitoringowych wynika, że wsparcie towarzyszące jest bardzo ważnym czynnikiem dla
beneficjenta ostatecznego. W ramach nadzoru nad realizacją projektu odwiedzamy
uczestników w trakcie prowadzenia szkoleń,
rozmawiamy z nimi i dowiadujemy się, czy
są usatysfakcjonowani. Ważnym czynnikiem
dla kobiet jest np. możliwość refundacji

Beneficjenci projektu „EduSzansa”
mogli skupić się nad własnym rozwojem,
wiedząc, że w tym czasie osoby od nich zależne
znajdują się pod profesjonalną opieką
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FOT. WOJCIECH GARGAŁA

czestnictwo w projekcie to ogromna
szansa na przełamanie impasu w dotychczasowym życiu zawodowym.
Dzięki specjalnie utworzonym programom,
także osoby pracujące mogą podnieść kwalifikacje zawodowe i zdobyć wiedzę niezbędną do poprawienia swojej konkurencyjności na rynku pracy. Dlatego projektodawcy
wychodzą z inicjatywą i pozyskują pieniądze
nie tylko na główne cele projektu, ale i na ułatwienie odbiorcom wzięcia udziału w nim.

kosztów opieki nad dziećmi w trakcie
udziału w szkoleniu. Konkretne formy
wsparcia mogą być organizowane w różny
sposób, czy to na zasadzie zapewnienia
w odrębnej sali opiekunki dla dzieci, czy też
refundacji udokumentowanych wydatków,
które poniosła dana osoba, wynajmując
opiekunki prywatnie.

Mama ma talent
Przykładem takich dobrych praktyk jest
projekt „Artystyczne pasje szansą na nowy
zawód dla młodych matek”, realizowany
w ramach Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. Zorganizowany przez
firmę „Veno’s Studio” Wenancjusza Ochmana
z Zabrza, skierowany był do młodych, bezrobotnych matek chcących rozwinąć pasje
artystyczne i wykorzystać swój zmysł kreacji
na ścieżce zawodowej. Uczestniczki wzięły
udział w warsztatach plastycznych, muzycznych, przeszły kurs grafiki komputerowej,
a dodatkowo prowadzone były szkolenia
z zakresu komunikacji społecznej i z obsługi
komputera. W tym przypadku wsparcie towarzyszące bardzo wspomogło cały projekt.
– W trakcie szkolenia uczestniczki miały
możliwość pozostawienia swoich pociech
z trzema opiekunkami. Do tego celu przygo-
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firmy. Przyznane środki mają być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych, uznanych za niezbędne dla uruchomienia oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
– W ramach szkoleń zapewnimy wsparcie
towarzyszące w zakresie opieki nad dziećmi,
pobyt dziecka w przedszkolu lub w żłobku
w trakcie szkolenia mamy. Ponadto wszyscy
uczestnicy otrzymają komplet materiałów
promocyjnych i podręczników, a osoby bezrobotne zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

kwalifikacji pracowników. Program będzie
realizowany przy użyciu metody blended-learning z wykorzystaniem platformy
e-learningowej. Aby zabezpieczyć się przed
głównymi minusami tej metody (brakiem
samodyscypliny, korzystaniem z pomocy
przy testach), zorganizowane zostaną stacjonarne spotkania i kontakt z trenerem online. W przypadku proponowanego programu i systemu nauczania nie można było
nieuwzględnić faktu, że projekt jest skierowany do osób pracujących.
FOT. VENO’S STUDIO

towane zostało specjalne miejsce, obok sali
szkoleniowej, które nazwaliśmy mini-przedszkolem. Opiekunki zajmowały się dziećmi
całościowo poprzez zabawy edukacyjne, plastyczne, muzyczne, przewijały i karmiły maluchy. W trakcie szkoleń matki miały możliwość kontaktu z dziećmi czy też nakarmienia
swoich pociech. Dodatkowo każda z uczestniczek otrzymywała stypendium w wysokości 4 zł brutto za każdą godzinę szkolenia,
materiały szkoleniowe oraz posiłek w trakcie
zajęć trwających powyżej 4 godzin. Osoby

W mini-przedszkolu opiekunki troskliwie zajmowały się dziećmi

spoza Zabrza otrzymywały zwrot kosztów
dojazdu za przejazd środkami komunikacji
publicznej. W wyniku naszych działań ponad
jedna trzecia pań znalazła zatrudnienie w formie umowy o pracę, zlecenie lub umowy
o dzieło – mówi Leokadia Kleczka, asystentka koordynatora projektu.

Każdy w momencie przystąpienia do projektu (podpisania Deklaracji Uczestnictwa)
przechodził indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym, aby ustalić Indywidualny
Plan Działania (ścieżkę rozwoju w projekcie)
i rodzaj potrzebnego wsparcia – wyjaśnia
Aneta Radziejewska, lider projektu.

Szansa na własny biznes

Wsparcie dla edukacji

Kolejnym przykładem jest projekt „Własny
biznes – to możliwe” realizowany przez
firmę Milmex Systemy Komputerowe sp.
z o.o. z Sosnowca, w ramach Działania 6.2
„Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia”. Uczestnicy ubiegają się
o jednorazową, bezzwrotną dotację inwestycyjną do 40 tys. zł na utworzenie własnej

Organizatorem projektu „EduSzansa”,
skierowanego do grupy 1000 osób pracujących z województwa śląskiego, jest firma
Wasko SA w Gliwicach. Jest on realizowany
w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie
rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. Liderzy projektu
postawili na rozwój wiedzy i podniesienie

– Podczas sporządzania wniosków o dofinansowanie z góry zakładaliśmy, że zajęcia
będą odbywały się w godzinach popołudniowych. Umożliwienie uczestnikom projektu wsparcia w postaci profesjonalnej
opieki nad osobami od nich zależnymi, ma
w powyższej sytuacji wręcz kluczowe znaczenie. Pozwala bowiem pogodzić podnoszenie posiadanych kwalifikacji i poszerzanie wiedzy z koniecznością opieki. Taka
możliwość jest elementem niemalże decydującym o przystąpieniu do projektu i daje
uczestnikom komfort psychiczny w trakcie
udziału w zajęciach – tłumaczy Mariusz
Chrapek, lider projektu.
Agnieszka Pietkiewicz
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Wydarzenia

Projekt partnerski Leonardo da Vinci „Kształcenie ustawiczne w Europie – dobre praktyki”
umożliwia międzynarodową wymianę doświadczeń w zakresie wspierania polityki zatrudnienia.
Uczestnicy mogą ocenić innowacyjność rozwiązań i szanse wdrożenia ich na własnym gruncie.

Wymiana doświadczeń

Wsparcie dla młodzieży
Akademie des Handwerks w Mannheim
kładzie szczególny nacisk na nabywanie
kwalifikacji zawodowych poprzez odbywanie praktyk przygotowujących do zawodu
mechanika samodowego, malarza czy fryzjera, a jej oferta skierowana jest do młodzieży w wieku 16-19 lat. Natomiast Bildungswerk der hessischen Wirtschaft (BWHW)
we Frankfurcie, otrzymuje pieniądze publiczne na wsparcie bezrobotnych powyżej 25
lat. Osoby bez kwalifikacji i umiejętności poruszania się na rynku pracy otrzymują m.in.
przygotowanie zawodowe. Z kolei spółka
prywatna Randstad Foundation w Eschborn,
prowadzi projekt “Lernen im Job”, którego
celem jest stworzenie standardów jakości
pracy w zatrudnieniu tymczasowym dla
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osób z niskimi kwalifikacjami. Ciekawym
przykładem jest też Arbeitsgemeinschaft
(ARGE) Job-Center w Mannheim, będące
konsorcjum Lokalnego Urzędu Pracy oraz
Urzędu Miasta Mannheim, które w celu redukcji zatrudnienia stosuje różne strategie,
np. JUMA „Young Mannheim” proponuje natychmiastowe włączenie młodocianego do
programu szkolenia lub zatrudnienie go. Natomiast BBZ Altenkirchen, prowadzi Projekt
AVOI, będący przykładem nowej formuły
stosowanej w pośrednictwie pracy. Konsultant ds. rekrutacji dzwoni do pracodawcy
oferującego pracę, a on poprzez internet zapoznaje się z fiszką kandydata, a także może

ler Bund jest organizacją non-profit, która
realizuje krajowe i międzynarodowe działania, a jej grupą docelową są bezrobotni,
uchodźcy i ludzie upośledzeni umysłowo.
W jej ofercie znajdują się m.in. pośrednictwo pracy, doradztwo i pomoc imigrantom
oraz kursy językowe. Podobne działania
prowadzi też IKUBIZ, która jest tzw. szkołą
drugiej szansy. W działania zaangażowani
są: nauczyciel, rodzice, pracownik socjalny
i pracownicy IKUBIZ, a jej oferta to m.in. prywatne lekcje, wsparcie dla rodzin, propozycje spędzenia wolnego czasu. Uczestnicy
mieli także możliwość zapoznania się z urządzeniami, jakie The SRH Berufliche RehabiFOT. ARCHIWUM WUP

W

ojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jest koordynatorem projektu, którego okres realizacji jest
przewidziany w terminie do 1 sierpnia
2009 r. do 31 lipca 2011 r. Projekt przewiduje wzajemną tygodniową wymianę doświadczeń pomiędzy krajami partnerskimi:
Niemcami, Belgią, Hiszpanią, Francją i Polską. Głównym rezultatem projektu ma być
opracowanie oraz wydanie przewodnika
dobrych praktyk w zakresie kształcenia
ustawicznego przez wszystkie instytucje
partnerskie.
W dniach 22-29 listopada 2009 r. odbyła
się pierwsza wizyta studyjna partnerów. Jedenastu reprezentantów 5 instytucji partnerskich spotkało się w Mannheim. Partnerem goszczącym był Heinrich Vetter Forschungsinstitut, organizacja non-profit zrzeszająca 60 ekspertów i naukowców z obszaru Rynku Pracy i Edukacji. W wymianie
doświadczeń udział wzięli przedstawiciele
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Agencji Rozwoju Santa Cruz na Teneryfie z Hiszpanii, Le Forem z Belgii oraz Misja
Lokalna na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży
z Francji. Uczestnicy odwiedzili instytucje
z obszaru kształcenia ustawicznego, aby zapoznać się z przykładami dobrych praktyk
w zakresie metod szkoleniowych.

W wymianie doświadczeń udział wzięli przedstawiciele pięciu instytucji partnerskich

porozmawiać z konsultantem. Bundesagentur für Arbeit w Mannheim, w której skład
wchodzi Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej oraz Biuro Pośrednictwa
Pracy, swoje usługi kieruje dla osób krótkoterminowo bezrobotnych i polegają one na
szybkim wsparciu poprzez zapewnienie odpowiedniego doradztwa. Pośrednik pracy
umieszcza CV osoby bezrobotnej na portalu
„Jobbörse” oraz proponuje odpowiednie
szkolenie.

Integracja dzięki pracy
Uczestnicy odwiedzili też instytucje
wspierające osoby wykluczone społecznie:
Internationaler Bund w Mannheim, Interkulturelles Bildungszentrum (IKUBIZ) & Hilda
School w Mannheim i The SRH Berufliche
Rehabilitation w Heidelbergu. Internationa-

litation wykorzystuje w nauczaniu osób niepełnosprawnych (głuchoniemych, niewidomych, upośledzonych fizycznie i umysłowo).
Poza realizacją tygodniowego programu
wizyty odbyły się dwa spotkania, na których
omówiono kwestie związane z realizacją
projektu. Uczestnicy ocenili innowacyjność
produktów i możliwość wdrożenia ich na
własnym gruncie. Uzgodniono terminy i programy przyszłych wizyt studyjnych w krajach partnerskich. Każdy z partnerów goszczących będzie przygotowywał informację
o kształceniu ustawicznym do przewodnika
dobrych praktyk, będącego rezultatem końcowym projektu. Wszyscy uczestnicy wizyty
studyjnej otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w tygodniowej wymianie doświadczeń w Niemczech, w Mannheim.
Oprac. Iwona Gutowska
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Mieszka w mieście, częściej jest kobietą niż mężczyzną, na ogół nie posiada prawa
do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, legitymuje się natomiast doświadczeniem w pracy
i wykształceniem przede wszystkim zawodowym.

Bezrobocie
z miejskim rodowodem

Pod koniec roku zarejestrowanych było
prawie 90 tys. bezrobotnych kobiet i w porównaniu z 2008 r. liczba ta zwiększyła się
o 16,8 tys. Bezrobotnych mężczyzn przybyło
natomiast w ciągu roku 28,8 tys. Panie stanowiły 53,4% ogółu bezrobotnych. W ujęciu
rocznym odsetek kobiet w ogólnej liczbie
zarejestrowanych bezrobotnych obniżył się
o ponad 6 punktów procentowych., w grudniu 2008 r. wskaźnik ten wynosił 59,5%.
Kobiety zdecydowanie dominują wśród
osób długotrwale bezrobotnych i stanowią
u

60,9%. Więcej niż mężczyzn jest ich też
wśród osób poniżej 25 roku życia – 55,1%.
Aż 70,7% bezrobotnych ze średnim wykształceniem i 63,7% z wyższym wykształceniem to kobiety. Nieznacznie przeważają
one także wśród bezrobotnych niepełnosprawnych – 51,3%. Najlepiej panie wypadają w grupie powyżej 50 roku życia, stanowią zaledwie 43,1%.
Najwyższy udział kobiet wśród ogółu
bezrobotnych notowano w: Mysłowicach
(62,8%), powiecie pszczyńskim (62,4%), Żorach (62,1%), powiecie rybnickim (61,6%)
oraz w Jastrzębiu Zdroju (60,6%.). Odwrotna
sytuacja wystąpiła w powiatach północnej
części regionu. Mniej bezrobotnych kobiet
niż mężczyzn zarejestrowanych było w powiatach: kłobuckim i częstochowskim
(46,3%), zawierciańskim (47,9%) i myszkowskim (48,5%). W Częstochowie kobiety stanowiły 47,7% wszystkich bezrobotnych.

Młodzi, starsi,
różnie wykształceni
Bez pracy pozostawało 35,2 tys. osób,
które nie ukończyły jeszcze 25 lat i 37,6 tys.
powyżej 50 roku życia. Na przestrzeni u
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Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w województwie śląskim

154 178

Nadal utrzymuje się duże zróżnicowanie
natężenia bezrobocia. Najniższe jest ono
w Katowicach, stopa bezrobocia wyniosła
tu 3,3%. Najgorzej natomiast sytuacja wyglądała w powiecie myszkowskim, gdzie
wskaźnik bezrobocia osiągnął 17,5%. Powiat o najniższej i najwyższej stopie bezrobocia dzieliła zatem różnica 14,2 punktów
procentowych.
W ujęciu rocznym liczba zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy wzrosła o 45,7 tys. osób. Na wzrost bezrobocia
niewątpliwe wpłynął kryzys na rynkach
światowych oraz recesja w krajach UE, dotykające przede wszystkim mieszkańców
dużych miast. Województwo śląskie, będące
regionem wysoko zurbanizowanym odnotowało więc relatywnie wysoki przyrost bezrobocia. Podobnie było także w Wielkopolsce i na Mazowszu.
W końcu grudnia ub. roku najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych było w Częstochowie (11,4 tys. osób), w Sosnowcu (10,2
tys.) oraz w Bytomiu (9,3 tys.). Najmniej

Z kobiecej strony

147 874

Dynamika miejsca i czasu

w powiatach bieruńsko-lędzińskim (1,1 tys.),
rybnickim (1,7 tys.) oraz w Żorach (1,9 tys.).
Zauważalną od lat tendencją jest sezonowość bezrobocia. Wyższy poziom tego zjawiska obserwuje się na początku i pod koniec roku, natomiast w miesiącach wiosenno-letnich sytuacja na rynku pracy poprawia się. W I kwartale 2009 r. zanotowano najwyższy wzrost liczby bezrobotnych (o 31,4
tys.). W miesiącach letnich liczba zarejestrowanych zmniejszyła się o 5,6 tys. osób. W III
i IV kwartale ponownie zanotowano wzrost
odpowiednio o 5,5 tys. i 14,4 tys. osób.

138 108

T

ak na podstawie danych liczbowych
najkrócej scharakteryzować można
osobę bezrobotną w województwie
śląskim w ubiegłym roku. W urzędach pracy
czekało na nią prawie o jedną trzecią mniej
ofert niż rok wcześniej. Równie mało propozycji zatrudnienia dla bezrobotnych było
w 2005 r.
Stopa bezrobocia na Śląsku wynosiła pod
koniec roku 9,2% i była wyższa o 2,3% niż
w 2008 r. Choć nastąpił wzrost bezrobocia
w regionie, jego poziom i tak pozostał, podobnie jak w latach ubiegłych, niższy od
ogólnopolskiego (11,9%). W końcu grudnia
w rejestrach urzędów pracy pozostawało
168 425 osób – o 37,2% więcej niż rok
wcześniej. Na silnie zurbanizowanym Śląsku
zdecydowaną większość bezrobotnych stanowili mieszkańcy miast, aż 79,2% ogółu zarejestrowanych.
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u 2009 r. liczba najmłodszych bezrobotnych

wzrosła o 13,1 tys. Bezrobotni absolwenci
stanowili 6,4% wszystkich bezrobotnych
i szacuje się, że blisko jedna trzecia z nich legitymowała się dyplomem wyższych
uczelni, a przeważali absolwenci kierunków
ekonomicznych, nauk społecznych i pedagogiki.
W ujęciu rocznym wzrosła też liczba bezrobotnych, powyżej pięćdziesiątego roku
życia. Przez rok przybyło 7,7 tys. osób tej kategorii. W przypadku najstarszych bezrobotnych jedną z barier w znalezieniu pracy jest
niski poziom wykształcenia. Aż 37,1% bezrobotnych z grupy 50 plus posiada wykształcenie na poziomie gimnazjalnym, niecałe 34% zasadnicze zawodowe, 19,3% policealne i średnie zawodowe. Co dziesiąta
osoba ma wykształcenie średnie ogólnokształcące i tylko 4,1% legitymuje się wyższym wykształceniem. W tej grupie częstym zjawiskiem jest długotrwałe bezrobocie, które również utrudnia osiągnięcie sukcesu na rynku pracy.
Problem braku pracy wśród osób po pięćdziesiątce najbardziej widoczny był w dużych ośrodkach przemysłowych, gdzie stanowili oni nierzadko blisko jedną trzecią
bezrobotnych: w Częstochowie 31,1%,
w Dąbrowie Górniczej 28,6% i w Bielsku-Białej 27,9%. Bezrobocie w tej grupie najmniej
widoczne jest w powiatach podregionu rybnickiego np. w Jastrzębiu Zdroju tylko
13,1% ogółu bezrobotnych to osoby
w wieku powyżej 50 lat.
Wysoki odsetek bezrobotnej młodzieży
był natomiast w powiatach: rybnickim

u

33,3%, pszczyńskim 32,1%, wodzisławskim
31,6%. Z kolei w dużych miastach udział
młodych ludzi wśród ogółu zarejestrowanych był niski np. w Częstochowie stanowili
oni 11,7%, w Bielsku-Białej 13,5 %, a w Sosnowcu 14,8%.

Z zasiłkiem lub bez
Większość bezrobotnych nie pobierała
w ubiegłym roku zasiłku. Prawo do tego
świadczenia posiadało 31,2 tys. osób, czyli
18,5% ogółu zarejestrowanych. W porównaniu z sytuacją z poprzedniego roku liczba
pobierających zasiłek wzrosła o 10,1 tys.
Uprawnienia do pobierania zasiłku dla
bezrobotnych posiadała prawie jedna trzecia osób zarejestrowanych w powiecie
myszkowskim. Inaczej wyglądało to
np. w Bytomiu, Jastrzębiu Zdroju i Piekarach
Śląskich, gdzie prawo do zasiłku miał tylko
co dwunasty bezrobotny.

Doświadczeni z kwalifikacjami
Bezrobotni to w większości osoby z doświadczeniem zawodowym. Stażem pracy
legitymowało się 134,2 tys. osób, czyli 79,7%
wszystkich zarejestrowanych. W ciągu
ubiegłego roku, liczba poprzednio pracujących bezrobotnych, wzrosła o 38,1 tys. Tylko
5,4% zwolnionych zostało z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Jedynie w powiecie
myszkowskim, co piąty bezrobotny poprzednio pracujący, był osobą zwolnioną
z przyczyn zakładu pracy.
Na przestrzeni roku struktura wykształcenia śląskich bezrobotnych nie zmieniła się
znacząco. Bezrobotni z wykształceniem

gimnazjalnym i poniżej oraz zasadniczym
zawodowym stanowili po około 28% ogółu.
Bez pracy pozostawało 16,1 tys. bezrobotnych z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (9,5%). Osoby z wykształceniem średnim policealnym i zawodowym to
23,4% wszystkich bezrobotnych. Według
stanu na koniec grudnia 2009 r. co dziewiąty
bezrobotny legitymował się wyższym wykształceniem (10,8% ogółu tj.18,1 tys. osób).

Niepełnosprawni i długotrwale
bezrobotni
Nieznacznie spadł udział osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie bezrobotnych.
W grudniu 2009 r. wynosił on 6,2% (w roku
poprzednim 6,8%). Bez pracy pozostawało
10,4 tys. osób niepełnosprawnych. Najwięcej zarejestrowanych było w Częstochowie
(1,3 tys.), Bielsku-Białej (640) i w Sosnowcu
(606). Najmniej w powiatach: lublinieckim
(57), bieruńsko-lędzińskim (94) oraz mikołowskim (100).
Tendencję spadkową odnotowano w grupie osób długotrwale bezrobotnych, czyli
pozostających w rejestrze powiatowego
urzędu pracy łącznie przez ponad 12 miesięcy w ciągu dwóch ostatnich lat. W 2009 r.
liczba bezrobotnych o takim statusie
zmniejszyła się o 808 osób i na koniec roku
grupa ta liczyła 57,7 tys. Udział długotrwale
bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych obniżył się z 47,7% w grudniu
2008 r. do 34,3% pod koniec 2009 r.
Iwona Połoz

Liczebność poszczególnych kategorii bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
31.12.2008 r.

Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy*
liczba

udział
w ogółem (%)

liczba

udział
w ogółem (%)

do 25. roku życia

22 133

18,0

35 195

20,9

długotrwale bezrobotni

58 522

47,7

57 714

34,3

powyżej 50. roku życia

29 926

24,4

37 589

22,3

bez kwalifikacji zawodowych

36 067

29,4

44 900

26,7

bezrobotne kobiety

73 071

59,5

89 903

53,4

8291

6,8

10 386

6,2

bezrobotni niepełnosprawni
absolwenci

6028

4,9

10 735

6,4

bezrobotni zamieszkali na wsi

26 194

21,3

35 015

20,8

bezrobotni z wyższym wykształceniem

12 095

9,9

18 126

10,8

bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej

36 691

29,9

47 225

28,0

bezrobotni z wykształceniem ogólnokształcącym

11 368

9,3

16 078

9,5

Liczba bezrobotnych ogółem
* Dane liczbowe oraz odsetki nie sumują się – osoba bezrobotna może przynależeć do kilku kategorii równocześnie.
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122 748

168 425

u

Bezrobotni w powiatach
województwa śląskiego
(stan na 28 lutego 2009 r.)
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III Transgraniczne Targi Pracy,
Przedsiębiorczości i Edukacji
18 maja 2010 r.
Śląski Zamek Sztuki
i Przedsiębiorczości,
Cieszyn, ul. Zamkowa 3

➦ Szukasz pracy w Czechach lub Słowacji?
➦ Poszukujesz pracownika z Czech lub Słowacji?
➦ Chciałbyś założyć firmę lub uczyć się
na słowackich lub czeskich uniwersytetach?
➦ Chcesz wiedzieć jak mieszka się i pracuje
w Żylinie czy Ostrawie?

Szczegółowe informacje:
Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach
tel. 32 757 33 91
u Filia WUP w Bielsku-Białej
tel. 33 81 36 243
u www.wup-katowice.pl
u

Patronat honorowy:
u
u
u
u
u

Bogusław Śmigielski, Marszałek Województwa Śląskiego
Czesław Gluza, Starosta Powiatu Cieszyńskiego
Jarosław Krykwiński, Konsul Honorowy Republiki Czeskiej w Częstochowie
Jerzy Kronhold, Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Ostrawie
Marek Lisánsky, Konsul Generalny Republiki Słowackiej

Patronat medialny:

