
 
 

 

 

W dniach 20-23.06.2011r. odbyła się piąta wizyta w ramach 
projektu partnerskiego pn. „Narzędzia wspierające osoby wykluczone 

społecznie” realizowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci. Rolę 

Instytucji Goszczącej pełnił koordynator projektu – Centrum Szkoleniowe 
NELE z Grecji. Pozostałymi uczestnikami byli przedstawiciele: Rady Okręgu 

Østfold z Norwegii oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. 
Celem spotkania było podsumowanie dwuletniej współpracy grupy 

partnerskiej oraz poznanie zasad i mechanizmów współpracy Centrum 
Szkoleniowego NELE z publicznymi służbami zatrudnienia. 

 
W czasie wizyty prowadzono rozmowy podsumowujące prace projektowe  

w zakresie założonych celów, podjętych działań oraz osiągniętych 
rezultatów. Grupa partnerska dyskutowała nad kształtem i zawartością 

rezultatu finalnego – broszury z płytą CD, która zostanie wydana  
i upowszechniona przez każdego z partnerów w rodzimym kraju. Broszura 

będzie prezentowała główne założenia projektu i osiągnięte rezultaty, 
charakterystykę każdej instytucji biorącej udział w projekcie, metody  

i narzędzia pracy partnerów na rzecz grup defaworyzowanych, informacje 

na temat systemu pomocy społecznej w poszczególnych krajach, opis 
współpracy z innymi podmiotami wspierającymi. Na płycie CD będą 

dostępne materiały ze spotkań grupy partnerskiej, w tym: prezentacje, 
opracowania zagadnień omawianych w czasie realizacji projektu, broszura. 

Spotkanie służyło również analizie poszczególnych zagadnień niezbędnych 
do złożenia raportu końcowego z realizacji projektu.  

W czasie pobytu wizytowano lokalny Urząd Pracy OAED w Patras. Urząd 
Pracy OAED (Organizacja ds. Zatrudnienia Siły Roboczej) jest jednostką 

podległą Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej oraz głównym organem 
odpowiedzialnym za wdrażanie polityki rządu w zakresie zatrudnienia. 

Strukturę administracyjną OAED na poziomie regionalnym tworzą 
Regionalne Dyrekcje Generalne nadzorujące biura ds. usług lokalnych, 

centra ds. szkoleń zawodowych, centra usług na rzecz zatrudnienia. 
Główne obszary działalności Urzędu: 

- realizacja usług poradnictwa oraz doradztwa zawodowego, orientacja 

zawodowa – pomoc doradców zawodowych w określaniu ścieżki 
zawodowej, porady dotyczące wyboru zawodu, zmiany kwalifikacji, 

podjęcie/zmianę zatrudnienia; 
- realizacja szkoleń zawodowych dla osób bezrobotnych w oparciu  

o zapotrzebowanie rynku pracy; 
- informowanie o dostępnych ofertach pracy; 



- wypłata świadczeń dla osób bezrobotnych i świadczeń rodzinnych 

(zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek dla osób zajmujących się pracami 
sezonowymi, zasiłek rodzinny, zasiłek wychowawczy, zasiłek dla młodych 

bezrobotnych); 

- promocja zatrudnienia, realizacja zadań z zakresu pośrednictwa pracy,  
w tym z zakresu zagranicznego pośrednictwa pracy (współpraca w ramach 

sieci EURES); 
- przyznawanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (wyższe 

wsparcie finansowe dla osób młodych zainteresowanych rozpoczęciem 
działalności, dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy, dla 

długotrwale bezrobotnych); wsparcie finansowe pracodawców – 
zatrudnienie subsydiowane, środki na tworzenie nowych miejsc pracy; 

- aktywizacja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze specjalnymi 
potrzebami, np.: byłych więźniów, uchodźców, imigrantów, osób 

odmiennych językowo, kulturowo (szkolenia zawodowe i programy na 
rzecz zatrudnienia, wsparcie psychologiczne; dotacje dla firm planujących 

zatrudnienie bezrobotnych z grup defaworyzowanych). 
 

Centrum Szkoleniowe NELE ściśle współpracuje z publicznymi służbami 

zatrudnienia w czasie realizacji wsparcia szkoleniowego. Polega to na: 
bezpośrednim kontakcie z Centrum Promocji Zatrudnienia w celu wyboru 

beneficjenta wsparcia skierowanego przez Centrum, realizacji wsparcia 
zgodnie ze standardami i oczekiwaniami publicznych służb (ocena i wybór 

beneficjentów wsparcia opiera się na programie indywidualnej interwencji 
każdej osoby szkolonej). 

 
Podsumowując: ostatnie spotkanie grupy partnerskiej służyło 

usystematyzowaniu doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji projektu. 
Prace nad raportem końcowym oraz ostatecznym kształtem broszury 

stanowiły narzędzia ewaluacyjne, pomocne w podsumowaniu dwuletniej 
współpracy grupy partnerskiej. Wizyta w lokalnym Urzędzie ds. 

Zatrudnienia umożliwiła zdobycie wiedzy na temat sposobu organizacji 
publicznych służb zatrudnienia oraz przedstawieniu zasad i charakteru 

współpracy z  Centrum Szkoleniowym NELE. 

 


