
 

  

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym 

przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w zakresie wsparcia, jakie 

oferuje Europejski Fundusz Społeczny.  Na początek zapraszamy  

do zapoznania się z informacją dotyczącą wsparcia szkolnictwa 

zawodowego w naszym regionie. Niewątpliwie szkoły zawodowe 

powinny stanowić zaplecze rynku pracy, dając uczniom wysokie 

prawdopodobieństwo zatrudnienia, zaś przedsiębiorcom 

wykwalifikowaną kadrę. Aby uczynić z tej ścieżki edukacyjnej 

wartościową drogę do dorosłego życia dla jej uczniów, Unia Europejska 

przeznaczyła w roku 2018 w naszym regionie 33 891 295 EUR na działania 

wzmacniające szkolnictwo zawodowe, m.in. poprzez doradztwo 

zawodowe, staże czy praktyki dla uczniów. 

 

Zapraszamy również do zapoznania się z informacją o środkach, jakie 

przekazywane są z Europejskiego Funduszu Społecznego na wsparcie 

niepracujących mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. 

Unia Europejska od wielu lat wspiera działania mające na celu 

podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób niepracujących. Działania  

te obejmują bardzo szeroki wachlarz wsparcia: praktyki, staże, 

zatrudnienie subsydiowane czy szkolenia. Wszystko po to, by zmniejszyć 

stopień bezrobocia w naszym regionie. Cel ten jest realizowany poprzez 

Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, 

nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się  

w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc  

w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych. 

 

W materiale tym prezentujemy również wyniki prowadzonych od kilku lat 

działań mających na celu zwiększenie dostępności opieki żłobkowej dla 

maluchów z województwa zachodniopomorskiego. Dzięki podmiotom, 

które sięgnęły po unijne dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego 

na tworzenie żłobków i klubów dziecięcych przybędzie 880 nowych 

miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Do 2023 roku tych miejsc ma powstać 

4383. Wszystko to dzięki wsparciu udzielanemu w ramach Działania 6.6 

Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi  

w wieku do lat 3, ale również w ramach Kontraktów Samorządowych 

będących bardzo istotnym wsparciem dla jednostek samorządu 

terytorialnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ).  

 

Zapraszamy do lektury! 

 

1 Wstęp 

2 Miliony dla zawodówek. 

Pieniądze trafią do kolejnych 47 szkół 

w regionie! 

3 Wsparcie dla niepracujących 

mieszkańców  województwa 

zachodniopomorskiego. 

4 Przybywa żłobków  

na Pomorzu Zachodnim! 

 

Serdecznie zapraszamy  

do zapoznania się 

 z materiałem 

przygotowanym przez 

Wojewódzki Urząd 

Pracy w Szczecinie  

w zakresie wsparcia, 

jakie oferuje Europejski 

Fundusz Społeczny.   

Europejski Fundusz 

Społeczny 
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Brak fachowców – spawaczy, budowlańców, mechaników samochodowych 

czy hydraulików to problem całej Polski. Borykamy się z tym także  

w zachodniopomorskim, gdzie wielu młodych ludzi wybiera kształcenie  

na poziomie wyższym a fachowcy chętnie emigrują.  

 

Dlatego też Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie priorytetowo traktuje 

projekty dedykowane wzmocnieniu szkolnictwa zawodowego w naszym 

regionie. W ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących 

kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu 

zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach 

kształcenia zawodowego można starać się o dofinansowanie m.in. 

doradztwa zawodowego, staży czy praktyk dla uczniów. Ale istnieją również 

inne formy wsparcia. Można np. zorganizować zajęcia na uczelni, z którą 

szkoła współpracuje albo zacząć współdziałać z instytucjami, które pomogą 

uczniom znaleźć pracę w zawodzie. Uczniowie kończący szkoły zawodowe, 

aby łatwiej znaleźć pracę, często potrzebują dokumentu potwierdzającego 

ich kwalifikacje. Można więc przeznaczyć dofinansowanie na to, aby pomóc 

im uzyskać takie uprawnienia jeszcze podczas nauki w szkole. Fundusze unijne 

wspierają np. udział uczniów w kursach kwalifikacyjnych poza szkołą czy 

egzaminach zawodowych. Sporym problemem w szkołach zawodowych jest 

również brak odpowiedniego wyposażenia. Jest ono niezbędne, żeby 

uczniowie mogli praktykować i poprawiać swoje umiejętności. W ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego można więc uzyskać dofinansowanie 

na doposażenie placówki. Chodzi tu o zakup takich sprzętów i materiałów 

dydaktycznych, które zbliżą warsztat w szkole  

do naturalnych warunków pracy. Uzdolnieni uczniowie szkół zawodowych 

mogą również liczyć na stypendia finansowane ze środków unijnych. 

Nauczyciele, którzy uczą zawodów, mogą natomiast korzystać z różnych 

dofinansowanych form podnoszenia swoich kwalifikacji. Wszystko  

po to, aby szkoły miały pewność, że tworzą przyszłe kadry na potrzeby 

przemysłu i że dla tych kadr będzie praca.  

 

Jeszcze w 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie rozdysponował  

17,5 mln zł, które wsparły 17 beneficjentów. Kropką nad „i” będą kolejne 

unijne dotacje. Tym razem chodzi o konkurs przeprowadzony w 2017 r.,  

w ramach którego wspartych zostanie kolejnych 47 placówek kształcenia 

zawodowego na łączną kwotę ponad 57 mln zł, z czego 34 umowy zostały 

już podpisane. Dzięki nim ponad 4000 uczniów szkół i placówek kształcenia 

zawodowego uczestniczyć będzie w stażach i praktykach u pracodawców, 

blisko 200 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej 

nauki zawodu zostanie objętych wsparciem w postaci m.in. podnoszenia 

kompetencji cyfrowych, doskonalenia umiejętności i kompetencji 

zawodowych, a 67 szkół i placówek kształcenia zawodowego zostanie 

doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji 

kształcenia zawodowego. Dzięki tym środkom w naszym regionie będziemy 

mieli m.in. wykwalifikowanych rzemieślników, stolarzy, mechatroników, 

budowlańców, spawaczy, pielęgniarki i położne. 

 

Placówki, które do tej pory nie uzyskały na ten cel dofinansowania, bądź 

chciałyby uzyskać wsparcie na kolejne projekty – będą miały taką szansę już 

od 2.03.2018 r., bowiem wtedy ogłoszony zostanie kolejny konkurs w ramach 

Działania 8.6. Tym razem zostanie przeznaczone na ten cel 6 800 000 EUR. 

Wszelkie informacje o konkursie dostępne będą na stronie www.wup.pl/rpo. 

Zapraszamy! 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy im. Kawalerów Orderu 

Uśmiechu w Suliszewie 

Jeszcze w 2016 r. 

Wojewódzki Urząd Pracy  

w Szczecinie 

rozdysponował 17,5 mln zł, 

które wsparły 17 

beneficjentów. Kropką nad 

„i” będą kolejne unijne 

dotacje. Tym razem chodzi 

o konkurs przeprowadzony 

w 2017 r., w ramach 

którego wspartych zostanie 

kolejnych 47 placówek 

kształcenia zawodowego 

na łączną kwotę ponad 

 57 mln zł.  

Miliony dla zawodówek. Pieniądze trafią  

do kolejnych 47 szkół w regionie! 

http://www.wup.pl/rpo
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Wsparcie dla niepracujących mieszkańców 

województwa zachodniopomorskiego. 

 
Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, 

szkolenia, a następnie staż, praktyka i zdobycie wymarzonej pracy. To tylko 

przykład ścieżki, którą mogą przejść bierni zawodowo mieszkańcy naszego 

województwa. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie opublikował listę 

wniosków, które otrzymają unijne dofinansowanie, by zapewnić wsparcie 

osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 

 
17,5 mln. złotych – taka kwota zostanie przeznaczona na wsparcie osób 

biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej. W szczególności wsparcie 

kierowane będzie do tych osób, które znajdują się w najtrudniejszej sytuacji  

na rynku pracy, czyli powyżej 50. roku życia, kobiet, osób  

z niepełnosprawnościami oraz o niskich kwalifikacjach. Warto podkreślić,  

że projekty nie będą się ograniczały jedynie do organizacji kursu, czy szkolenia, 

a następnie uczestnik sam będzie musiał odnaleźć się na rynku pracy. Będą  

to projekty możliwie najpełniej pomagające tym osobom uzyskać takie 

kompetencje, kwalifikacje i narzędzia, by były jak najlepiej przygotowane  

do podjęcia zatrudnienia.  Co się na takie przygotowanie składa? Określenie 

indywidualnej ścieżki zawodowej, uzyskanie konkretnych kwalifikacji 

zawodowych lub nabycie kompetencji potwierdzonych certyfikatem, uzyskanie 

doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w danym 

zawodzie, m.in. poprzez staże i praktyki, zachętę do zatrudnienia dla 

przedsiębiorcy w postaci subsydiowanego zatrudnienia a także finansowanie 

kosztów dojazdów do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym 

miejscu zamieszkania. 

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzyma  

17 Wnioskodawców, którzy złożyli projekty w ramach naboru dot. Działania 6.5 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 

na lata 2014-2020. W ramach tych przedsięwzięć 1228 osób biernych zawodowo 

uzyska wsparcie, 1160 zostanie objętych szkoleniami, 598 uzyska kwalifikacje,  793 

osoby zostaną objęte stażami a 616 uzyska zatrudnienie. Wśród nich jest projekt 

„Fabryka Inspiracji!”, w ramach którego odbędą się m.in. Warsztaty Aktywnego 

Poszukiwania Pracy, których tematyka zajęć obejmie m.in. bilans własnych 

umiejętności i predyspozycji zawodowych oraz konstruowanie dokumentów 

aplikacyjnych. Uczestnicy projektu wezmą również udział  

w szkoleniach dostosowanych do określonych wcześniej predyspozycji.  

Po ukończonym szkoleniu wezmą oni udział w 2-óch spotkaniach rekrutacyjnych 

i zostaną skierowani na 4-miesięczny płatny staż, co pozwoli na ugruntowanie 

uzyskanej wiedzy i umiejętności. Dzięki udziałowi w tym projekcie 44 osoby 

uzyskają potrzebne im kwalifikacje.  

Podmioty, które chciałyby uzyskać dofinansowanie na działania z zakresu 

aktywizacji osób biernych zawodowo będą mogły składać wnioski również  

w tym roku. WUP w Szczecinie 5.03.2018 r. ogłosi kolejny nabór wniosków  

w ramach Działania 6.5, na który przeznaczone zostanie 7 498 789,47 EUR. 

Wszelkie informacje o konkursie dostępne będą na stronie www.wup.pl/rpo. 

Zapraszamy! 

 

 

 

 

1228 osób biernych 

zawodowo uzyska 

wsparcie, 1160 zostanie 

objętych szkoleniami, 

598 uzyska kwalifikacje,  

793 osoby zostaną 

objęte stażami a 616 

uzyska zatrudnienie 

W szczególności wsparcie 

kierowane będzie  

do tych osób, które 

znajdują się  

w najtrudniejszej sytuacji 

na rynku pracy, czyli 

powyżej 50. roku życia, 

kobiet, osób  

z niepełnosprawnościami 

oraz o niskich 

kwalifikacjach. 

 

http://www.wup.pl/rpo
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Przybywa żłobków na Pomorzu Zachodnim! 

O tym, że w żłobkach brakuje miejsc wie każdy rodzic, który choć raz 

próbował malucha do takiej placówki zapisać. Dzięki podmiotom, które 

sięgnęły po unijne dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego  

na tworzenie żłobków i klubów dziecięcych przybędzie 880 nowych 

miejsc dla maluchów. Do 2023 roku tych miejsc ma powstać 4383.  

 

Jednym z podmiotów, które otrzymały na ten cel unijne dofinansowanie, 

jest Gmina Miasto Szczecin, dzięki której do 2020 roku zostanie 

stworzonych 70 nowych miejsc w 3 istniejących publicznych żłobkach  

na terenie Szczecina (przy ulicach: Włościańskiej 3, Kazimierza Królewicza 

61, i Podhalańskiej 1-3, są to placówki z obszarów posiadających 

największą ilość oczekujących na miejsca w żłobku). Wśród tych miejsc 

są również te dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 

Dzięki tym działaniom 140 osób będzie miało możliwość podjęcia 

zatrudnienia bądź powrotu na rynek pracy. Dofinansowanie zostanie 

przeznaczone – oprócz oczywiście dostosowania żłobków do przyjęcia 

większej liczby dzieci – na zapewnienie maluchom odpowiednio 

zbilansowanych posiłków, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci  

z alergiami pokarmowymi, wyposażenie placów zabaw z bezpieczną 

nawierzchnią, zatrudnienie specjalistów: psychologa, terapeuty 

zajęciowego, fizjoterapeuty i dietetyka, a w jednym ze żłobków godziny 

funkcjonowania placówki będą obejmowały godziny od 6.00 aż do 20.00, 

by dostosować się do godzin pracy rodziców.  

 

Wspieranie powstawania nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 jest 

niewątpliwie jednym z najbardziej potrzebnych działań w naszym regionie 

gdyż - jak wynika z analizy przeprowadzanej w 2016 - publiczne żłobki 

zaledwie w 36,6% pokrywały zapotrzebowanie rynku szczecińskiego. 

Wynika to z faktu, iż w 8 publicznych żłobkach odnotowano 

zapotrzebowanie na 2486 miejsc, w tym na 8 miejsc dla dzieci 

niepełnosprawnych, ale do żłobków w stolicy regionu uczęszczało 

jedynie 910 dzieci, w tym 2 z niepełnosprawnościami. Interweniuje więc 

Unia Europejska. W ramach 2-óch konkursów przeprowadzonych przez 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w latach 2016-2017 podpisano już 

19 umów na łączną kwotę ponad 24 mln. zł. Nowe miejsca w żłobkach 

powstaną m.in. w Szczecinie, Drawsku Pomorskim, Koszalinie i Złocieńcu.  

 

 

Wsparcie dla żłobków udzielane jest głównie w ramach Działania 6.6 

Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi  

w wieku do lat 3, ale również w ramach Kontraktów Samorządowych 

będących wsparciem dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach 

RPO WZ. Kontrakty Samorządowe są autorskim instrumentem, 
opracowanym w Urzędzie Marszałkowskim, mającym na celu realizację 

zintegrowanych projektów istotnych dla rozwoju naszego regionu, 

tworzonych w oparciu o współprace wszystkich partnerów  

tj. samorządów, przedsiębiorców, sektora edukacji i nauki oraz organizacji 

pozarządowych. I tak w ramach działania 6.7 Programy zapewnienia  

i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach 

Kontraktów Samorządowych również wspierane są żłobki. Nowe miejsca 

dla maluchów powstaną w Węgorzynie – 23, Pełczycach – 15 oraz 

Wałczu – 20.  
 

 

W ramach 2-óch 

konkursów 

przeprowadzonych 

przez Wojewódzki Urząd 

Pracy w Szczecinie w 

latach 2016-2017 

podpisano już 17 umów 

na łączną kwotę blisko 

22,5 mln. zł. 

Jednym z podmiotów, 

które otrzymały unijne 

dofinansowanie, jest 

Gmina Miasto Szczecin, 

dzięki której do 2020 

roku zostanie 

stworzonych 70 nowych 

miejsc w 3 istniejących 

publicznych żłobkach 

na terenie Szczecina. 
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 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE  

Biuro Informacji i Promocji EFS W Szczecinie 

Ul. A. Mickiewicza 41 

70-383 Szczecin 

e-mail:  efs@wup.pl;  

tel. 91 42 56 163/164 

 

 

 

 

Podmioty, które chciałyby aplikować o środki na stworzenie miejsca 

opieki nad dziećmi do lat 3, bądź dostosować istniejące miejsca  

do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami będą mogły ubiegać się  

o dofinansowanie w kolejnej edycji konkursu w ramach Działania 6.6, 

który zostanie ogłoszony 8.05.2018 r. Wsparcie finansowe przewidziane  

na ten konkurs to aż 4 399 957,89 EUR. Wszelkie informacje o konkursie 

dostępne będą na stronie www.wup.pl/rpo. Zapraszamy! 

 

 

mailto:efs@wup.pl
http://www.wup.pl/rpo

