W pierwszym kwartale 2007 roku przedstawiciele urzędów pracy ze Śląska uczestniczyli w
wizycie studyjnej przygotowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, mającej na
celu wymianę doświadczeń, organizowanej w ramach projektu „Doświadczenia walijskie
remedium na problemy bezrobocia na Śląsku”, w ramach Programu Leonardo da Vinci.
Partnerem ze strony przyjmującej było Walijskie Zgromadzenie Narodowe
(www.wales.gov.uk). Uczestnikami wymiany byli dyrektorzy i wicedyrektorzy 10 śląskich
powiatowych urzędów pracy oraz 5-osobowa reprezentacja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w
Katowicach. Celem wymiany było zapoznanie się z zachodzącymi zmianami w Walii i
przeniesienie pozytywnych wzorców na nasz teren.
Wybór Walii na tę wizytę okazał się bardzo trafny, poniewaŜ do złudzenia przypomina ona
Górny Śląsk. MoŜna tam znaleźć prawdziwą gospodarczą mieszankę: na południu – przemysł
cięŜki, na północy – rolnictwo i agroturystyka. Walia duŜym nakładem środków i sił
wprowadzała kampanie promujące rozwój usług turystycznych wśród osób odchodzących z
przemysłu cięŜkiego (w głównej mierze restrukturyzowanego, czyli stoczniowego i
hutniczego). W ślad za kampaniami szły teŜ akcje szkoleniowe, doradcze oraz wsparcie
finansowe. Polska delegacja spotkała się m. in. z Panią Tracey Burke – Dyrektor ds. Strategii
i Analiz w Dziale Przedsiębiorczości, Innowacji i Sieci Tematycznych, która zaprezentowała
historię Walijskiego Zgromadzenia Narodowego oraz jego zadania. Zaoferowano równieŜ
przegląd walijskiej gospodarki, kluczowe dokumenty strategiczne, mechanizmy wspierające
aktywność ludzi w/do pracy, a takŜe najwaŜniejsze organizacje, które realizują takie
programy. Drugie spotkanie poprowadził Andrew Davies – Minister ds. Przedsiębiorczości,
Innowacji i Sieci Tematycznych. Pan Minister skupił się w swojej prezentacji przede
wszystkim na podobieństwach Walii i Śląska, jako terenów poprzemysłowych,
potrzebujących wielu inwestycji, ale takŜe jako obszarów wiejskich, gdzie rolnictwo było w
odwrocie, natomiast teraz po wielu działaniach aktywizujących rolników zmierza ku
lepszemu. RównieŜ waŜną kwestią jest rozwój turystyki, który wspomaga rolnictwo przede
wszystkim poprzez agroturystykę, farmy organiczne oraz rozwój szkoleń zawodowych dla
rolników. Andrew Davies podkreślił takŜe wagę środków z funduszy europejskich, dzięki
którym moŜna było współfinansować wiele projektów z dziedzin gospodarki, edukacji i
innych. Omawiano teŜ kwestie związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych. Przedstawiciel
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – Pan David Pritchard – zaprezentował główne
zadania „Business Eye”, są to: doradztwo (bezpośrednie, telefoniczne i przez stronę
internetową www.businesseye.org.uk) oraz szkolenia. Usługi te prowadzone są zarówno dla
osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą, dla małych i średnich
przedsiębiorców, a takŜe dla duŜych firm. Jednym z wielu omawianych projektów był projekt
„Genesis” dla samotnych matek z dziećmi, które chciałyby spróbować własnych sił w
biznesie. Jednak Pan Pritchard najbardziej podkreślał, Ŝe kierunkiem w którym podąŜa
„Business Eye” jest odejście od dotowania przedsiębiorców czy osób rozpoczynających
własną działalność, a szkolenie ich zmierza w kierunku inwestowania własnego kapitału w
rynek, równieŜ dzięki umiejętnościom poruszania się po rynku kredytów. Podczas spotkania
z Jonathanem Jonesem – Dyrektorem ds. Turystyki w Walijskim Zgromadzeniu Narodowym,
przedstawiona została najwaŜniejsza teza, Ŝe rozwój Walii to rozwój turystyki, a to moŜna
osiągnąć tylko poprzez współpracę, partnerstwo róŜnych instytucji, rozpoczynając od

Ministerstwa, przez Departamenty Walijskiego Zgromadzenia Narodowego, centra
szkoleniowe aŜ po sektor prywatny, który w turystyce jest przecieŜ bardzo waŜny. Polska
delegacja odwiedziła takŜe Ośrodek Doradztwa Zawodowego, którego głównym działaniem
jest oferowanie bezpłatnego, bezstronnego poradnictwa zawodowego i pomoc osobom
poszukującym pracy. Klientami Ośrodka są: młodzieŜ, dorośli, rodzice, nauczyciele szkół
ponadgimnazjalnych i policealnych, instytucje szkoleniowe, pracodawcy, instytucje
specjalistyczne oraz sektorowe izby zawodowe. Jednym z projektów, jaki tam przedstawiono,
jest „Youth Gateway” przeznaczony dla młodzieŜy w wieku 16-19 lat, która wymaga
dodatkowego wsparcia, aby znaleźć miejsce i utrzymać się w szkole, na kursie zawodowym
lub w zakładzie pracy. Polska delegacja uczestniczyła takŜe w spotkaniu z Gary Davisem –
Dyrektorem ds. współpracy z zagranicą i kontaktów europejskich Walijskiego Zgromadzenia
Narodowego, podczas którego rozmawiano o współpracy pomiędzy Walią a Śląskiem.
Dyrektor Davis poinformował o spodziewanej wizycie Janusza Moszyńskiego – Marszałka
Województwa Śląskiego w Walii. W czasie wizyty padła propozycja, aby podczas następnego
konkursu w programie Leonardo da Vinci Walijskie Zgromadzenie Narodowe napisało
projekt wizyty studyjnej i aby przedstawiciele tej instytucji odwiedzili Śląsk.
W trakcie wizyty beneficjenci poznali kilka ciekawych i innowacyjnych projektów
szkoleniowych niosących za sobą nowe rozwiązania w systemie szkoleniowym adresowanym
przede wszystkim do młodzieŜy i młodych matek.
Patrząc na zakończoną wizytę pod kątem instytucji, które reprezentowali nasi beneficjenci, to
naleŜy stwierdzić, Ŝe wpłynie ona stymulująco na tworzenie nowych projektów słuŜących
wymianie doświadczeń z instytucjami rynku pracy z krajów Unii Europejskiej. Beneficjenci
po zakończeniu wizyty byli pozytywnie zaskoczeni, Ŝe Program „Leonardo da Vinci” niesie
za sobą tyle moŜliwości działania i współpracy na szczeblu ponadkrajowym. Na dowód tego
uczestnicy przymierzają się do pisania wniosków na kolejne edycje Programu. W wymiarze
indywidualnym, uczestnicy wymiany poszerzyli swoją wiedzę na temat sytuacji na rynku
pracy w Wielkiej Brytanii. Poprzez bezpośredni kontakt z przedstawicielami partnera
walijskiego mieli moŜliwość ustalenia dalszej ścieŜki współpracy w zakresie pozyskiwania
informacji o wspólnych projektach. Standardową korzyścią dla wszystkich beneficjentów jest
moŜliwość funkcjonowania przez tydzień w zupełnie obcej kulturze, poznawanie języka
walijskiego oraz doskonalenie angielskiego.
Liczba uczestników: 15
Łączny budŜet projektu: 21.600 Euro

