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Dobry start w dorosłe życie

Serdecznie zapraszamy
do zapoznania się
z materiałem
przygotowanym przez
Wojewódzki Urząd
Pracy w Szczecinie
w zakresie wsparcia,
jakie oferuje Europejski
Fundusz Społeczny.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym
przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w zakresie wsparcia, jakie oferuje
Europejski Fundusz Społeczny.
Przedstawimy Państwu trzy informacje dotyczące działań związanych ze
wspieraniem mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. Głównie
zajmiemy się „młodszą częścią” naszego społeczeństwa. Pierwsza dotyczyć
będzie bardzo ważnego tematu jakim jest zdrowie naszych dzieci,
a dokładniej wykrywania i rehabilitacji zaburzeń słuchu i mowy lub wzroku
u
uczniów
klas
pierwszych
szkół
podstawowych
województwa
zachodniopomorskiego. Przybliżymy informacje odnośnie możliwości
realizowania tych programów – kto może je realizować i jakie musi spełnić
warunki, a także wskazówki dla rodziców i opiekunów pierwszoklasistów
dotyczące uczestnictwie ich dziecka w projekcie. Planuje się, że latach 20192021, przeznaczone zostanie prawie 17 mln złotych na realizację tych dwóch
Regionalnych Programów Zdrowotnych, a dla odbiorców tych projektów działania informacyjne, promocyjne, edukacyjne, badania wzroku, słuchu,
a w razie potrzeby i mowy będą całkowicie bezpłatne.
Kolejna informacja dotyczyć będzie poprawy jakości kształcenia
i
doskonalenia
zawodowego
w
wyniku
realizacji
projektów
współfinansowanych z EFS. Już około 50 umów podpisał Wojewódzki Urząd
Pracy w Szczecinie z beneficjentami, którzy będą realizować działania
związane z dostosowaniem programów kształcenia i szkolenia do potrzeb
rynku pracy. Ponad 44,5 mln złotych przeznaczone zostanie na
dofinansowanie działań związanych ze wzrostem jakości kształcenia
zawodowego, poprawę warunków technicznych sal dydaktycznych poprzez
odzwierciedlenie naturalnych warunków pracy oraz działania wpływające na
pogłębienie współpracy szkół z lokalnymi pracodawcami.
O tym, że osoby młode, bez doświadczenia, mogą mieć problem z wejściem
na rynek pracy nie trzeba nikomu przypominać. Bardzo często osoby te
zderzają się ze stereotypem dotyczącym postrzegania młodych ludzi jako
„niedoświadczony pracownik”, nie posiadający odpowiednich kwalifikacji,
nie znający specyfiki pracy zakładu. Przeciwdziałać temu problemowi mają
zadania realizowane w ramach projektów odpowiadających na konkurs
POWR.01.02.01-IP.22-32-001/18 w ramach działania 1.2 Wsparcie osób
młodych na regionalnym rynku pracy. W okresie czterech lat ponad 800
młodych osób w wieku 15-29 lat objętych zostanie wsparciem. Diagnozy czy
indywidualne kompleksowe programy aktywizacji zawodowo-edukacyjnej to
tylko pierwszy etap całościowego wsparcia na jakie mogą liczyć uczestnicy
projektów. Jednak, dopiero odpowiednio dobrane do kompetencji, wiedzy
i predyspozycji poszczególnych osób oraz zapotrzebowania na lokalnym
rynku, przeprowadzone szkolenia, kursy i staże pozwolą na zwiększenie
możliwości zatrudnieniowej osób młodych w naszym regionie.
Zapraszamy do lektury!

STRONA 2

Zdrowie jest najważniejsze!

Ponad 16 milionów złotych,
2 programy zdrowotne,
504 szkoły,
ponad 30 000
pierwszoklasistów

Już w od wielu lat badanie słuchu jest jednym z pierwszych badań jakie
wykonuje się u noworodków. Pozwala na wychwycenie wad i zaburzeń, a jak
wiemy narządy słuchu i mowy, a także wzroku są jednymi z ważniejszych
narządów zmysłu człowieka. To dzięki nim prawidłowo rozwijamy się, uczymy,
przygotowujemy się do samodzielnego życia w rodzinie i społeczeństwie.
Dlatego tak ważna jest diagnostyka, nie tylko na pierwszym etapie naszego
życia.
Odpowiedzią na zapotrzebowanie ma być realizacja dwóch Regionalnych
Programów Zdrowotnych Województwa Zachodniopomorskiego (RPZ):
„Wczesne wykrywanie i rehabilitacja wad wzroku wśród uczniów pierwszej
klasy szkoły podstawowej na lata 2019 – 2021” oraz „Wczesne wykrywanie
oraz rehabilitacja zaburzeń słuchu i mowy wśród uczniów pierwszej klasy
szkoły podstawowej na lata 2019 – 2021”. Już w terminie 21.01.2019 –
18.02.2019 wnioskodawcy, którzy chcą być realizatorami tych programów
mogą składać wnioski o dofinansowanie działań tym związanych.
Co należy zrobić by realizować program?
Warunki, kryteria i wymagania określone zostały w regulaminach konkursów
(TU i TU) i to z nimi należy się zapoznać przed aplikowaniem na zdobycie
środków przeznaczonych na ten cel. Szczegółowe zasady programu,
koncepcji i zakresu zadań jakie należy zrealizować szczegółowo opisane są w
odpowiednich RPZ i to właśnie one określają ramy działań jakie będą
realizowane. 16 921 176 zł to kwota która została przeznaczona na
kompleksowe przeprowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych
i edukacyjnych, na zakup sprzętu diagnostycznego, prowadzenie badań
przesiewowych i pogłębionej diagnostyki, a także działań leczniczych
i rehabilitacyjnych.
Programy zakładają, że działania informacyjno – promocyjne, a także
edukacyjne trafią do wszystkich 504 szkół podstawowych w naszym
województwie i włączone w to zostaną nie tylko dzieci klas pierwszych i ich
rodzice czy opiekunowie, ale także m.in. nauczyciele, pielęgniarki szkolne,
lekarze POZ, logopedzi, audiolodzy i okuliści. Oprócz szerokiej kampanii
informacyjno-edukacyjnej, która jest bardzo ważnym elementem
poszczególnych programów, najistotniejszym zadaniem są badania
przesiewowe wad słuchu i mowy oraz wzroku uczniów klas pierwszych szkół
podstawowych. Programy te zakładają, że w roku szkolnym 2019/2020 oraz
2020/2021, wszyscy pierwszoklasiści, a więc ponad 30 000 dzieci, będą mogli
wziąć udział w tych badaniach. Jedynym warunkiem uczestnictwa będzie
zgoda rodzica/opiekuna na udział w projekcie oraz brak zdiagnozowanej
wady wzroku lub słuchu u badanego dziecka. Dzieci u których zostanie
stwierdzona wada wzroku lub słuchu i/lub mowy, skierowane zostaną na
pogłębione badania diagnostyczne, a gdy zajdzie taka potrzeba na dalsze
leczenie specjalistyczne. W ramach programu skorzystać będzie można
rehabilitacji logopedycznej (dzieci u których zdiagnozowano wady mowy),
a w przypadku wad wzroku sfinansowany zostanie zakup szkieł korekcyjnych
wraz z oprawami. Badania przesiewowe, jak również ewentualna
rehabilitacja i dalsze leczenie będą całkowicie bezpłatne!
Jeżeli chciałbyś realizować program zdrowotny zajrzyj na naszą stronę
https://www.wup.pl/rpo/jak-skorzystac-z-programu/zobacz-ogloszenia-iwyniki-naboru-wnioskow/, a jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem dziecka,
które w latach 2019/2020 lub 2020/2021 będzie uczniem klasy pierwszej
szkoły podstawowej już we wrześniu zapytaj się w swojej szkole czy są
uczestnikami projektów!

STRONA 3

Szkoły zawodowe szansą na przyszłość.
Na jakie problemy może natknąć się pracodawca poszukując pracowników?:
brak zgłoszeń do pracy czy zbyt wysokie oczekiwania finansowe, ale przede
wszystkim małe doświadczenie zawodowe, zbyt niskie umiejętności i brak
odpowiedniego wykształcenia kierunkowego kandydatów. Czy ten problem
można rozwiązać korzystając ze wsparcia Europejskiego Funduszu
Społecznego?

Jedni zyskują doświadczenie
w pracy, zapoznają się
z nowoczesnymi technologiami
i maszynami stosowanymi
w zakładzie, zyskują
kwalifikacje zgodne
z zapotrzebowaniem rynku –

Rok 2018 to kolejny rok w którym Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie stał się
pośrednikiem w przyznaniu dofinansowania dla projektów realizowanych
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. Alokacja środków na lata 2014-2020 na ich realizację wnosi
201 934 428 zł i już 93 383 661 zł zostało już na ten cel przeznaczone. W naborze
prowadzonym w ubiegłym roku do dofinansowania rekomendowanych zostało
kolejnych 55 projektów, a do tej pory podpisano 51 umów na łączną kwotę
50 277 362,13 zł.
Dzięki środkom z EFS w 2018 r. utworzono klasy patronackie, przeprowadzono
szereg kursów i szkoleń, dzięki którym osoby biorące udział w projekcie zdobyły
nowe kwalifikacje. Wyszkolono m.in. nowych spawaczy, elektryków, kucharzy
czy operatorów obrabiarek CNC, a część z nich skorzystała z doradztwa
edukacyjno-zawodowego. 155 nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki
zawodu podniosło swoje kwalifikacje.
Jednak nie tylko działania edukacyjne, mogą zostać dofinansowane w ramach
tych projektów. Istotną rolę w procesie kształcenia odgrywa bowiem
praktyczna nauka zawodu i tylko dzięki projektom realizowanym w 2018 roku
ponad 2370 uczniów odbyło praktyki i staże u lokalnych pracodawców, ucząc
się i poznając specyfikę danego zakładu, a dzięki doposażeniu szkół w
materiały dydaktyczne oraz doposażenie pracowni technicznych doskonaliło
swoje umiejętności w zawodzie, w warunkach analogicznych do warunków
pracy panujących w zakładzie pracy.
Wartością dodaną wynikającą z realizacji niektórych projektów, jest możliwość
bezpośredniego udziału pracodawców w kształceniu zawodowym uczniów
i osób dorosłych. Pozwala to na bezpośrednie interakcje, a tym samym
tworzenie wzajemnych korzyści zarówno dla kształcącego się, jak i
pracodawcy.
Jedni zyskują doświadczenie w pracy, zapoznają się z
nowoczesnymi technologiami i maszynami stosowanymi w zakładzie, zyskują
kwalifikacje zgodne z zapotrzebowaniem rynku – drudzy zaś, otrzymują
odpowiednio przygotowanych merytorycznie i praktycznie pracowników.
Rok 2019 będzie kolejnym rokiem, w którym beneficjenci będą mogli ubiegać
się o dofinansowanie projektów dotyczących kształcenia zawodowego. Już
2 kwietnia opublikowane zostanie ogłoszenie o naborze wniosków w ramach
działania 8.6. Regulamin konkursu i wszelkie niezbędne informacje odnośnie
naboru znaleźć będzie można na stronie https://www.wup.pl/rpo/jakskorzystac-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naboru-wnioskow/.
Przewidziane 6 900 000 euro pozwoli na dofinansowanie wielu projektów, które
„wypuszczą” na rynek wykwalifikowanych pracowników.

drudzy zaś, otrzymują
odpowiednio przygotowanych
merytorycznie i praktycznie
pracowników

STRONA 4

Dobry start w dorosłe życie.

Młodzież NEET
osoby w wieku 15-29
lat, które nie pracują,
nie kształcą się i nie
szkolą się

Liczba uczestników:
około 800 osób
Kto: młodzież NEET,
imigranci, reemigranci,
osoby odchodzące z
rolnictwa i ich rodziny,
tzw. ubodzy pracujący,
osoby zatrudnione na
umowach
krótkoterminowych lub
cywilno-prawnych
Wiek: 15-29 lat
Wsparcie: IPD, kursy,
szkolenia, pośrednictwo
pracy, staże

Jak znaleźć dobrą pracę? Jak prawidłowo napisać CV? Jak zdobyć
kwalifikacje, które będą pożądane na rynku pracy? Co mogą zrobić
młodzi ludzie by ułatwić sobie wejście w „dorosłe życie”? Odpowiedzią
na te pytania są projekty realizowane w ramach poddziałania 1.2.1
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Na przełomie lipca i sierpnia ubiegłego roku Wojewódzki Urząd Pracy
w Szczecinie prowadził nabór wniosków na realizację działania 1.2
Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Wraz z końcem roku
podpisano 6 umów na realizację projektów, które prawie w 100 %
wykorzystują, przewidziane w tym naborze, wsparcie z Europejskiego
Funduszu Społecznego wynoszące ponad 10,6 mln złotych. Już
z początkiem stycznia rozpoczęły się przygotowania do realizacji
pomysłów w nich przewidzianych. Zaplanowano, że w latach 2019 – 2022
około 800 młodych osób w wieku 15 – 29 lat objętych zostanie wsparciem.
Przygotowano dla nich szereg działań mających zwiększyć szansę tych
młodych ludzi na zdobycie pracy, a bardzo często zdobycie lepszej,
bardziej płatnej czy ciekawszej pracy. Można by stwierdzić, że grupa ta
posiada coraz wyższe wykształcenie, zna języki obce, nie ma problemu
ze stosowaniem technik teleinformatycznych, komunikowaniem się i jest
dyspozycyjna, a do tego kreatywna – jednak często brakuje im
doświadczenia zawodowego i życiowego, nie są odporni na stres oraz
brakuje im rozeznania w organizacji firmy. Aby jak najlepiej wspomóc te
młode osoby, każdy z uczestników projektu objęty zostanie
indywidualnym wsparciem, dla każdego przeprowadzona zostanie
kompleksowa ścieżka aktywizacji zawodowej i edukacyjnej – każdy
objęty zostanie Indywidualnym Planem Działania (IPD). Uczestnicy będą
mogli liczyć na indywidualne traktowanie, co pozwoli na dokładne
zapoznanie się z ich kwalifikacjami i predyspozycjami, a tym samym
podjęcie działań szczególnie na nich nakierowanych.
I co dalej? Dla uczestników projektu przewidziano szkolenia, kursy oraz
staże. Działania te obędą odzwierciedlać zapotrzebowania na danych
pracowników wśród lokalnych pracodawców, a dzięki wcześniej
przygotowanym IPD będą odpowiadać na posiadane predyspozycje
i preferencje tych młodych osób. Od czego zacząć? Do projektów
realizowanych w ramach tego działania zgłaszać się mogą osoby
w wieku od 15-29 lat, pozostające bez pracy, w tym w szczególności
osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET
lub z następujących grup docelowych: imigranci, reemigranci, osoby
odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby
zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach
umów cywilnoprawnych. Za bezpośrednią rekrutację odpowiedzialni
będą beneficjenci z którymi WUP w Szczecinie podpisał umowę na
realizację projektów – listę umów można znaleźć TU, a już niedługo
odpowiedź na pytania: Dla kogo? Na co? Od kiedy? Gdzie można
uzyskać informacje? – czyli szczegółowe informacje dla potencjalnego
uczestnika – będzie można znaleźć na stronie naszego urzędu
http://www.wup.pl/power/.
Kompleksowe podejście do problemów zatrudnieniowych młodych ludzi,
odpowiednia diagnoza potrzeb edukacyjnych, szkolenia i kursy będące
odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku czy chociażby pomoc
w napisaniu odpowiedniego CV sprawi, że około 39 % osób znajdujący
się w najtrudniejszej sytuacji oraz 54% pozostałych osób biorących udział
w tych projektach znajdzie pracę lub założy własną działalność.

STRONA 5

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Przyjdź lub zadzwoń!

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

