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1.

Pół wieku temu Unia Europejska przyjęła rozporządzenie ustanawiające swobodny
przepływ pracowników – jedną z czterech podstawowych wolności w Unii. Obejmuje
ona zniesienie we wszystkich państwach członkowskich dyskryminacji ze względu
na przynależność państwową w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków
pracy.
Zjawisko

wymaga

odrębnych

regulacji,

dotyczy

bowiem

dużej

kohorty.

W 2015 r. 11,3 mln osób w wieku produkcyjnym z państw UE- 28 mieszkało w innym
państwie członkowskim niż państwo, którego są obywatelami. Odpowiada to 3,7% ogółu
ludności w wieku produkcyjnym w całej UE.
Zgodnie z ustaleniami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Komisja
Europejska udziela pracownikom z UE informacji na temat ich praw za pośrednictwem kilku
kanałów, lecz wciąż można zwiększyć poziom wiedzy o istnieniu tych kanałów.1
Dotychczas wprowadzone przez Komisję instrumenty pozwalają wprawdzie
na swobodny przepływ pracowników, ale wiedza o nich nie jest wystarczająco
rozpowszechniona. Istotne jest, więc zwrócenie uwagi na usprawnienie działania
podstawowych narzędzi wykorzystywanych w zakresie mobilności pracowników, ale również
upowszechnianie

„dobrych

praktyk”

służących

powielaniu

efektywnych

rozwiązań

z przedmiotowego zakresu.
Na przykład portal ofert pracy EURES może stać się prawdziwym europejskim
narzędziem pośrednictwa pracy dopiero wówczas, gdy usunięte zostaną takie niedociągnięcia
jak niski odsetek publikowanych w nim ofert pracy. Zasadniczo, jednak w procesie
swobodnego przepływu pracowników niezbędna jest przede wszystkim współpraca instytucji
publicznych i organizacji pozarządowych, których działania w zakresie mobilności zawodowej
i edukacyjnej powinny wzajemnie uzupełniać się.
Przykładem jest współpraca ponadnarodowa w ramach projektu pn. „Skuteczne
systemy mobilności – współpraca polskich i włoskich instytucji rynku pracy na rzecz
zwiększania ponadnarodowej mobilności pracowników” zwiększenie efektywności działań
dotyczących mobilności ponadnarodowej pracowników w zakresie idei w publicznych
i prywatnych służbach zatrudnienia. Celem głównym projektu jest we współpracy z partnerem

1

Sprawozdanie specjalne. Swobodny przepływ pracowników – zapewniono podstawową swobodę, lecz lepsze
ukierunkowanie środków UE ułatwiłoby mobilność pracowników, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Unia
Europejska 2018.
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ponadnarodowej pracowników i wdrożenie ich w formie Platformy Mobilności w Białostockiej
Fundacji Kształcenia Kadr do końca 06.2018 roku.
W wymiarze materialnych produkt przyjmie postać narzędzia informatycznego platformy mobilności gotowej do wdrożenia wraz z zestawem procedur działania i jej obsługi
w postaci podręcznika wdrożeniowego zawierającego instrukcje i rekomendacje.
Praktyka polskich służb zatrudnienia wykazuje, że poza serwisami internetowymi
związanymi z działaniem EURES-u, brakuje adekwatnych narzędzi komunikacyjnych
usprawniających kontakt na linii osoba wyjeżdżająca - doradca zawodowy.
Jednym z głównych zadań w pracy nad projektem było dokonanie analizy polskich
działań dotyczących mobilności ponadnarodowej realizowanej przez publiczne i prywatne
instytucje rynku pracy. Wnioski z analizy poszczególnych przypadków posłużyły jako
benchmark możliwy do zastosowania w przedmiotowym projekcie – biorąc pod uwagę
ostateczny produkt, a także usługi z nim powiązane.
Wiele z zaprezentowanych przykładów zawiera „dobre praktyki”, które uznawane
są za powszechnie akceptowalne i niezbędne w niemal każdym projekcie mobilnościowym.
Ze względu na ich skuteczność, a przede wszystkim wysoką użyteczność pozostają stałym
komponentem pakietu usług oferowanych uczestnikom programu. Są to między innymi
działania w zakresie wsparcia doradczego, finansowania kosztów podróży i pobytu,
certyfikacji, pomocy językowej oraz zajęć z obyczajowości krajów zaangażowanych
w realizację projektu. Niektóre z analizowanych projektów zawierają działania unikalne,
rozwiązujące specyficzne problemy, które również będą przedmiotem zainteresowania
w ramach prezentacji wybranych „dobrych praktyk” projektów mobilnościowych.
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zagranicznym wypracowanie nowych rozwiązań służących poprawie efektywności mobilności

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE MOBILNOŚCI OSÓB MŁODYCH

2.1.

Staż zawodowy w Hiszpanii dla uczniów kształcących się w zawodzie
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2.

technik usług fryzjerskich
Realizator projektu:
∇ Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

Partner projektu:

∇ Europa Movilidad Estudiantil S.L.
Okres realizacji projektu: 01.09.2011 r. – 31.03.2012 r.
Źródło finansowania:
∇ środki Unii Europejskiej, w ramach Programu Leonardo da Vinci, będącego
elementem Programu „Uczenie się przez całe życie”.
Cel główny:
∇ rozwój zawodowy osób młodych oraz zwiększenie mobilności na rynku pracy i szans
na zatrudnienie poprzez udział w bezpłatnym stażu zagranicznym;
Cele szczegółowe:
∇ rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, społecznych,

a także predyspozycji

osobistych;
∇ rozwijanie kreatywności;
∇ zdobycie doświadczenia zawodowego potwierdzonego dokumentem.
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Grupa docelowa:
∇ 20 uczniów klas II-IV kształcących się w systemie dziennym w zawodzie Technik
usług

fryzjerskich

w

Technikach

Zakładu

Doskonalenia

Zawodowego

w Białymstoku, funkcjonujących w Białymstoku, Ełku, Suwałkach i Giżycku.
Sposób realizacji:
∇ Przygotowanie językowo - kulturowe i pedagogiczne do odbycia stażu zagranicznego
poprzez 60-godzinny kurs języka hiszpańskiego przed wyjazdem, po którym
uczestnicy otrzymali zaświadczenia o jego ukończeniu;
∇ 3-tygodniowy staż, podczas którego realizowane były praktyki zawodowe w salonach
fryzjerskich w Walencji (Hiszpania), w kompleksie edukacyjnym w Cheste i innych
miejscach związanych z branżą fryzjerską. W trakcie staży uczestnicy poszerzali
swoja wiedzę na temat fryzjerstwa, doskonalili umiejętności zawodowe, a także
rozwijali umiejętności komunikacyjne poprzez lekcje języka na miejscu stażu. Staże
zawodowe odbywały się w prestiżowych salonach i akademiach fryzjerskich
w Walencji: Eseene, Gramaje, Lydia Buch, Marco Aldany, DeSancho, Juanjo.
Ponadto uczniowie mieli możliwość poznania kultury i obyczajów autonomicznego
regionu Walencji i Hiszpanii w trakcie organizowanych wycieczek;
∇ Po ukończeniu stażu uczestnicy otrzymali potwierdzenie odbytego przygotowania
językowo - kulturowego, ocenę stażu oraz dokument Europass Mobilność,
potwierdzający nabyte kwalifikacje i umiejętności oraz zdobyte doświadczenie.
Dobre praktyki:
∇ kurs języka hiszpańskiego przed wyjazdem, a także dodatkowe lekcje w trakcie
trwania stażu,
∇ przygotowanie kulturowe przed udziałem w stażu, a także możliwość poznania
kultury kraju przyjazdu w trakcie stażu,
∇ staż zagraniczny,
∇ zorganizowanie miejsc odbywania staży w Hiszpanii,
∇ zorganizowanie transportu, przelotu, zakwaterowania i wyżywienia,
∇ zapewnienie opieki podczas staży w Hiszpanii,
∇ wydanie dokumentów potwierdzających ukończenie przygotowania językowokulturowego oraz Europass Mobilność;
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Informacje o projekcie:
http://www.zdz.bialystok.pl/projekty/projekty-zakonczone/uczniowie/96-staz-zawodowyw-hiszpanii-dla-uczniow-ksztalcacych-sie-w-zawodzie-technik-uslugfryzjerskich.html#aktualno%C5%9Bci

7

GREEN EUROPE – IMPROVING YOUTH SKILLS FOR
AN ECOSUSTAINABLE ECONOMY (Zielona Europa –
podnoszenie kompetencji młodzieży na rzecz ekologicznej)

Realizator projektu:

∇ Centro Europeo di Ricerca e Sviluppo per l'Est e per l'Ovest (CERSEO)
Partner w Polsce:

∇ Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
Okres realizacji projektu: wrzesień 2016 r. – wrzesień 2017 r.
Źródło finansowania:
∇ Europejski Fundusz Społeczny; Program Mobilności Ponadnarodowej oraz
∇ środki pochodzące z jednostki samorządu terytorialnego - Piedmont Region
Cel główny projektu:
∇ wzrost zatrudnienia 40 młodych osób przez promocję mobilności i współpracy
ponadnarodowej oraz wsparcie uczestników przede wszystkim w zdobywaniu wiedzy
i praktycznych umiejętności w zakresie zakładania i prowadzenia małych i średnich
przedsiębiorstw nastawionych na zrównoważany rozwój i poszanowanie środowiska
naturalnego, poprzez dziesięciotygodniowy staż zagraniczny.
Grupa docelowa:
∇ Projekt adresowany do 40 młodych bezrobotnych osób z regionu Piedmont
we Włoszech.
Sposób realizacji:
∇ Projekt zakładał możliwość wyboru kierunku oraz tematyki stażu przez
uczestników, tj.:

8
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2.2.
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Hiszpania - Malaga -> Ekologicznie Zrównoważona Turystyka;
Irlandia – Kork -> Rolnictwo Biologiczne;
Polska – Warszawa -> Ekologicznie Zrównoważone Małe i Średnie Przedsiębiorstwa;
UK – Bristol -> „Placements in a Green Capital”;
Niemcy-Berlin -> zrównoważony rozwój dla imigrantów i uchodźców.
Realizacja projektu w Polsce:
Młodzi Włosi, zgodne z własnym profilem i preferencjami odbywali praktyki w kilku
instytucjach oraz firmach, m.in. w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych,
w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego oraz w Hotelu Hilton.
Jedna z 8 uczestniczek projektu, która brała udział w stażu w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
w Warszawie, zgodnie z indywidualnym planem rozwoju zawodowego, poszerzała wiedzę
o mazowieckim rynku pracy, zapoznała się ze strukturą zatrudnienia na Mazowszu
oraz z działalnością instytucji rynku pracy. Poznała pracę i zadania wykonywane
w wybranych komórkach Urzędu – m. in. w zespole EURES (realizującym zadania związane
z międzynarodowym pośrednictwem pracy) oraz Mazowieckim Obserwatorium Rynku
Pracy (MORP), który zajmuje się badaniami i analizami regionalnego rynku pracy
na potrzeby projektowania strategicznego.
W trakcie realizacji działań projektowych uczestnikom zapewniono m. in.:
∇ sfinansowano koszty transportu oraz ubezpieczenie OC, NW na czas pobytu
za granicą;
∇ zapewniono i sfinansowano zakwaterowanie i wyżywienie;
∇ sfinansowano wynagrodzenie stażowe.
Dobre praktyki:
∇

możliwość wyboru kierunku oraz tematyki stażu przez uczestników;

∇

okres trwania stażu 10 tygodni, umożliwiający stażyście zapoznanie
się z działalnością i zadaniami instytucji.

Informacje o projekcie:
∇ https://www.mazovia.pl/downloadStat/gfx/mazovia/pl/.../64/35012/1/0156_3101.pdf

∇ http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2017/7414/akt.pdf
∇ http://www.cerseo.org/site/static/transnational_mobility/
∇ http://obserwatorium.mazowsze.pl/pliki/files/Biuletyn/Biuletyn_2_2017_www.pdf
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młodych z województwa kujawsko-pomorskiego
Realizator projektu: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy

Partnerzy projektu:

∇ IZI Ltd t/a Easy Job Bridge z Malty;

∇ Euroform RFS z Włoch;

∇ Probens Asociación para el Estudio y Promoción del Bienestar Social z Hiszpanii.
Okres realizacji projektu: 01.03.2018 r. – 01.07.2019 r.
Główny cel projektu: zwiększenie stopnia integracji z rynkiem pracy oraz integracji
społecznej i edukacyjnej 44 młodych osób w wieku 18-35 lat z województwa kujawskopomorskiego należących do grupy NEET.
Grupa docelowa:
∇ 44 osoby w wieku 18 - 35 lat (w tym 24 kobiety) z województwa kujawskopomorskiego należące do grupy NEET:
− bezrobotne lub bierne zawodowo;
− nieuczestniczące w kształceniu formalnym;
− nieszkolące się.

10
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2.3. Mobilni na rynku pracy 2 – program aktywizacji zawodowej osób
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Sposób realizacji:
∇ opracowanie IPD;
∇ badania medycyny pracy;
∇ przygotowanie motywacyjne i kulturowe:
− warsztaty

integracyjne

z

zakresu

przygotowania

międzykulturowego

oraz kompetencji miękkich (komunikacja, motywacja, samoocena, radzenie sobie
ze stresem, itd.);
− warsztaty psychologiczne i interpersonalne w kontekście budowania przyszłości
i komunikacji w życiu zawodowym i poza zawodowym;
− warsztaty kulturowe w kontekście budowania komunikacji i relacji w środowisku
wielokulturowym;
− warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy na zagranicznym rynku pracy,
tworzenia dokumentów aplikacyjnych;
− warsztaty z zakresu technik efektywnego uczenia się;
− indywidualne spotkania z mentorem – wsparcie terapeutyczne;
− kursy językowe z języka angielskiego i/lub włoskiego/hiszpańskiego;
− kursy/szkolenia realizowane jedynie dla uczestników przekwalifikowujących
się lub bez przygotowania zawodowego, czy sprofilowania zawodowego;
∇ zagraniczne staże zawodowe trwające od 45 do 60 dni, w trakcie których uczestnicy
wzięli udział w spotkaniach zapoznawczych z kadrą partnera ponadnarodowego,
warsztatach dotyczących rynku oraz systemu pracy w kraju mobilności (m. in. czas
pracy, obowiązki pracownika i pracodawcy), kursach językowych (język angielski
lub włoski lub hiszpański), spotkaniach ze społecznością lokalną (zajęcia
integracyjno-aktywizacyjne), warsztatach z zakresu rozwijania kompetencji
miękkich, zajęciach poszerzających wiedzę na temat kraju, w którym realizowany
jest

staż

zawodowy,

a

także

uzyskali

wsparcie

emocjonalne

i psychologiczne oraz wsparcie mentora i opiekuna zagranicznego;
∇ wsparcie po powrocie:
− wysłuchanie i analiza opinii o pobycie;
− wręczenie pisemnego podsumowania zrealizowanych w projekcie etapów wraz z
oceną osiągnięć edukacyjnych i zawodowych;
− wydanie certyfikatów udziału w stażach zagranicznych;
− wideokonferencja z partnerem zagranicznym w celu wymiany doświadczeń.
11
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Dobre praktyki
− kursy językowe przed wyjazdem i w trakcie odbywania stażu za granicą;
− przygotowanie z zakresu poszukiwania pracy, warunków życia i pracy za granicą;
− kursy zawodowe w zależności od potrzeb uczestników przed wyjazdem na staż;
− kieszonkowe w trakcie odbywania stażu zagranicznego;
− wsparcie mentora i opiekuna zagranicznego przed i podczas realizacji stażu;
− zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji miękkich i kulturowych w trakcie
odbywania stażu;
− opłacenie przejazdu do kraju partnerskiego, zapewnienie ubezpieczenia OC i NW.
Informacje o projekcie:
∇ Regulamin projektu „Mobilni na rynku pracy 2 – program aktywizacji zawodowej
osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”
∇ https://www.facebook.com/mobilniNEET
∇ http://pte.bydgoszcz.pl/projekty/mobilni-2/
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DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE MOBILNOŚCI OSÓB DOROSŁYCH
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3.

3.1. ECETT Mobilty Polska – Europejski cross – training kompetencyjny.
Praca z dorosłymi osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, w tym
z osobami uzależnionymi od alkoholu i substancji psychoaktywnych
Realizator projektu:

∇ Stowarzyszenie Monar
Partnerzy projektu:
∇ Trempoline, Belgia;
∇ Magdalena, Czechy;
∇ CEIS Roma, Włochy;
∇ Proyecto Hombre, Hiszpania.
Okres realizacji projektu: 2015 r. -2017 r.
Źródło finansowania:
∇ program Unii Europejskiej Erasmus +.
Grupa docelowa:
∇ 16 terapeutów działających w placówkach Stowarzyszenia Monar.
Cel główny projektu:
∇ zdobycie wiedzy na temat metod i technik pracy z osobami zagrożonymi
wykluczeniem społecznym, a w szczególności uzależnionymi od substancji
psychoaktywnych i/lub alkoholu;
Cele szczegółowe:
∇ rozwijanie kompetencji zawodowych kadry terapeutów dotyczących działań
terapeutyczno–profilaktycznych w kontekście ciągle zmieniającego się rynku
i dostępności do kolejnych nowych substancji psychoaktywnych;
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oraz zbudowanie trwałych relacji z organizacjami o podobnym profilu w Europie;
∇ rozpowszechnienie zdobytych doświadczeń podczas staży wśród innych zespołów
terapeutycznych Stowarzyszenia Monar na terenie całego kraju;
∇ zwiększenie motywacji terapeutów do poszukiwania nowych rozwiązań w pracy,
jak również podniesienie wyników terapeutycznych w placówkach Monar.
Sposób realizacji:
∇ programy stażowe w formule job-shadowing w organizacjach partnerskich
w Hiszpanii, Belgii, Czechach i we Włoszech;
∇ blog "Ekspedycja Monar", który służył do monitorowania przebiegu mobilności,
był również częścią strategii promującej zagraniczne staże / job shadowing zarówno
wewnątrz organizacji, jak i poza nią;
∇ opracowanie dobrych praktyk pracy terapeutów z instytucji partnerskich
Dobre praktyki:
∇ zagraniczne programy stażowe organizowane w formule job-shadowing;
∇ prowadzenie bloga, który stał się platformą do monitorowania przebiegu staży,
dzielenia się wiedzą w zakresie dobrych praktyk i ich promowania;
∇ rozpowszechnienie zdobytych doświadczeń podczas staży w podobnych placówkach
Informacje o projekcie:
https://ekspedycjamonar.wordpress.com/
http://www.monar.org/co-robimy/projekty/projekt-1/
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∇ rozwijanie warsztatu pracy, poprzez nabycie nowych umiejętności zawodowych

15

3.2 . Praca z EURESem - Twoim sukcesem!
Realizator projektu:

∇ Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Okres realizacji projektu: 01.03.2017 r. – 29.02.2020 r.
Źródło finansowania:
∇ projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie
7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.4. Poprawa
zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia
- projekty pozakonkursowe EURES).
Cel główny projektu:
∇ pobudzenie aktywności zawodowej poprzez podjęcie pracy za granicą 89 osób (w tym
m. in. 4 kobiet) mieszkających na terenie województwa śląskiego, pozostających bez
zatrudnienia (bezrobotnych) poprzez udzielenie wsparcia.
Grupa docelowa:
∇ osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), mieszkające na terenie
województwa śląskiego, pozostające bez zatrudnienia, należące do co najmniej jednej
z grup:
− osoby powyżej 50 roku życia,
− kobiety,
− osoby z niepełnosprawnościami,
− osoby długotrwale bezrobotne,
− osoby o niskich kwalifikacjach.
Sposób realizacji:
∇ indywidualne poradnictwo zawodowe), stworzenie Planu Działania w Projekcie
(PDP) – etap obligatoryjny;
∇ indywidualne poradnictwo zawodowe i psychologiczne oraz doradztwo biznesowe działania fakultatywne;
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fakultatywne;
∇ pośrednictwo pracy EURES: spotkania z pośrednikiem pracy. spotkania
z pracodawcami zagranicznymi i przedstawicielami agencji pracy tymczasowej
(indywidualne i grupowe), rozmowy kwalifikacyjne - działania obligatoryjne;
∇ wsparcie w podjęciu pracy za zagranicą, np.: tłumaczenie przysięgłe dokumentów
aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, świadectwa pracy, świadectwa szkolne,
referencje, itp.) – działania fakultatywne.
W trakcie realizacji działań projektowych uczestnikom zapewniono:
∇ wsparcie towarzyszące podczas udziału w usługach szkoleniowych w formie:
− ubezpieczenia społecznego/zdrowotnego, ubezpieczenia NNW,
− zwrot kosztów dojazdu,
− pokrycia kosztów badań lekarskich i egzaminów zewnętrznych oraz stypendium
szkoleniowe,
− wsparcia finansowego w związku z podjęciem pracy za granicą: ryczałt na przejazd,
dodatek relokacyjny na zakwaterowanie w związku z podjęciem pracy za granicą.
Dobre praktyki:
∇ przygotowanie językowe, zawodowe do podjęcia pracy za granicą;
∇ poradnictwo zawodowe i stworzenie Planu Działania w Projekcie;
∇ pośrednictwo pracy;
∇ sfinansowanie kosztów związanych z wyjazdem za granicę;
∇ dodatek relokacyjny;
∇ tłumaczenie dokumentów aplikacyjnych;
∇ podział usług na fakultatywne i obligatoryjne.
Informacje o projekcie:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Praca z EURESem - Twoim sukcesem!”
https://eures.projektwup.pl/
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∇ szkolenia zawodowe, kursy komputerowe oraz kursy języka obcego – działania

Realizator projektu:

∇ Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku
Partner projektu:
∇ Gonen District Directorate of National Education w Turcji
Okres realizacji projektu: 2010 r. – 2011 r.
Źródło finansowania:
∇ program „Uczenie się przez całe życie” LLP Leonardo da Vinci Projekty
Mobilnościowe;
Cele główny:
∇ wspieranie

podnoszenia

kwalifikacji

pracowników

oświaty

pracujących

ze słuchaczami i uczniami szkół zawodowych oraz zarządzających procesami
kształcenia;
Cele szczegółowe:
∇ wymiana doświadczeń w zakresie stosowania innowacyjnych materiałów i koncepcji
w kształceniu zawodowym;
∇ poznanie innowacyjnych technik zarządzania i prowadzenia administracji szkoły;
∇ poznanie systemu edukacji zawodowej w Turcji;
∇ poznanie przykładów dobrej praktyki;
∇ podniesienie motywacji do nawiązywania współpracy międzynarodowej;
∇ podnoszenie umiejętności językowych uczestników projektu.
Grupa docelowa:
∇ osoby zarządzające oświatą, przedstawiciele organu prowadzącego i organu nadzoru
pedagogicznego, osoby zarządzające kształceniem zawodowym oraz nauczyciele
z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku;
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3.3. Wymiana doświadczeń kadry zarządzającej w stosowaniu
innowacyjnych materiałów i koncepcji w kształceniu zawodowym
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Sposób realizacji:
∇ kurs językowy oraz kulturowym w łącznym wymiarze 50 godz.;
∇ wizyta studyjna w instytucji partnerskiej - Gonen District Directorate of National
Education w Turcji, trwająca 8 dni;
∇ opracowanie raportu z rekomendacjami z odbytej wizyty studyjnej;
W trakcie realizacji działań projektowych uczestnikom zapewniono:
∇ przejazd, zakwaterowanie i wyżywienie;
∇ certyfikaty wydane przez organizację goszczącą oraz dokument Europass Mobilność.
Dobre praktyki:
∇ zapewnienie przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia w trakcie wizyty studyjnej;
∇ wydanie certyfikatów o udziale w wizycie studyjnej przez organizację przyjmującą;
∇ wydanie dokumentu Europass Mobilność.
Informacje o projekcie:
http://ckubialystok.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=558&Itemid=497
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Realizator projektu:

∇ Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Okres realizacji projektu: 01.06.2015 r.- 31.05.2016 r.
Grupa docelowa:
10 pracowników KSWP zaangażowanych w edukację dorosłych.
Cel główny:
∇ odbycie przez uczestników projektu szkoleń opartych o teorię i praktykę z zakresu
metod i technik kształcenia stosowanych w różnych krajach, a także wypracowanie
dobrych praktyk i przeniesienie ich na Polski grunt;
Cel szczegółowe:
∇ nabycie i podniesienie umiejętności i kwalifikacji z zakresu organizacji
dostosowanego do standardów ponadnarodowych procesu nauczania dorosłych
ukierunkowanego na pobudzanie, rozwijanie i wspieranie przedsiębiorczości;
∇ poszerzenie wiedzy na temat kultur innych krajów i uwarunkowań organizacyjnych,
ekonomicznych, prawnych mających wpływ na kształcenie;
∇ podniesienie kwalifikacji w zakresie posługiwania się językiem angielskim
branżowym w zakresie edukacji dorosłych;
∇ zwiększenie doświadczenia KSWP we współpracy międzynarodowej i prestiżu firmy
na rynku krajowym i ponadnarodowym.
Sposób realizacji projektu:
∇ 2 szkolenia z języka angielskiego dla dwóch 5-osobowych grup (30 godz./grupę);
∇ 1 szkolenie dla 10 uczestników projektu z przygotowania kulturowego - poznanie
kultury Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii (po 16 godz. nauki o każdym państwie
tj. łącznie 48 godz. zajęć);
∇ 7-dniowe wyjazdy dwóch 5-osobowych grup do Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii;
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3.4. Europejskie kompetencje i jakość kształcenia osób dorosłych w dobie
globalizacji

rezultatów: „Ponadnarodowy Standard kształcenia dorosłych w celu pobudzania
i wspierania rozwoju przedsiębiorczości, „Elektroniczna publikacja na temat
znaczenia kształcenia dorosłych w zakresie przedsiębiorczości w dobie globalizacji,
szans i możliwości kształcenia dorosłych na poziomie europejskim oraz skutecznych
metod i narzędzi kształcenia stymulujących rozwój przedsiębiorczości, kreatywności,
inicjatywności i innowacyjności”.
W trakcie realizacji działań projektowych uczestnikom zapewniono:
∇ materiały szkoleniowe;
∇ ubezpieczenie podczas mobilności, t. j. wyjazdów szkoleniowych;
∇ współfinansowanie kosztów podróży i utrzymania w trakcie szkoleń realizowanych
w instytucjach partnerskich;
∇ wydanie certyfikatów mobilności Europass Mobility (w języku polskim
i angielskim);
∇ wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia językowego i z przygotowania
kulturowego;
∇ wydanie zaświadczeń potwierdzających nabycie przez uczestników w trakcie szkoleń
zagranicznych kompetencji zawodowych.
Dobre praktyki:
∇ zapewnienie ubezpieczenia uczestnikom szkoleń;
∇ pokrycie części kosztów podróży i utrzymania w trakcie szkoleń;
∇ wydanie zaświadczeń potwierdzających nabyte umiejętności językowe, kulturowe
i zawodowe.
Informacje o projekcie:
∇ http://kswp.org.pl/projekty/wlasne/projekt-europejskie-kompetencje-i-jakoscksztalcenia-osob-doroslych-w-dobie-globalizacji-realizowany-przez-krajowestowarzyszenie-wspierania-przedsiebiorczosci-w-okresie-od-01062015-r-do31052016-r.
∇ Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Europejskie kompetencje i jakość
kształcenia osób dorosłych w dobie globalizacji".
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∇ opracowanie, upowszechnianie oraz wdrożenie wypracowanych w ramach projektu

Poszerzamy nasze horyzonty – wymiana doświadczeń w zakresie
kształcenia zawodowego dorosłych

Realizator projektu:

∇ Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu
Partner projektu (organizacja przyjmująca):

∇ Stowarzyszenie Kształcenia Zawodowego Eberswalde e. V., Niemcy
Okres realizacji projektu: 2011 r. – 2012 r.
Źródło finansowania:
∇ Programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci.
Grupa docelowa:
∇ 16 przedstawicieli instytucji i organizacji wchodzących w skład „Partnerstwa
na Rzecz Lokalnego Rynku Pracy w Mieście Nowym Sączu” - osoby odpowiedzialne
za planowanie, zarządzanie i realizację programów kształcenia i szkolenia
zawodowego różnych grup osób dorosłych, w szczególności: doradcy zawodowi,
osoby odpowiedzialne za szkolenia, kierownicy działów kadr, kadra zarządzająca
zasobami ludzkimi w instytucjach i organizacjach wchodzących w skład ww.
partnerstwa, trenerzy i in.
Cel główny projektu:
∇ poszerzenie wiedzy i podniesienie umiejętności przez uczestników projektu
w zakresie sposobów nabywania, zmiany lub podnoszenia kwalifikacji i umiejętności
zawodowych w Niemczech;
∇ poszukiwanie innowacyjnych metod i praktyk dotyczących szkolenia zawodowego
i kształcenia ustawicznego.
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3.5.

∇ poznanie w praktyce metod i narzędzi stosowanych przez niemieckie służby
zatrudnienia;
∇ poznanie kultury, warunków życia i pracy w Niemczech;
∇ podniesienie poziomu znajomości języka niemieckiego przez uczestników;
∇ nawiązanie kontaktów zawodowych z publicznymi i niepublicznymi instytucjami
rynku pracy oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Niemiec.
Sposób realizacji projektu:
∇ przygotowanie językowe dla uczestników – kurs języka niemieckiego trwający
15 godzin;
∇ przygotowanie kulturowe dla uczestników trwające 3 godziny;
∇ tygodniowa wizyta uczestników projektu w zagranicznej instytucji partnerskiej
(Stowarzyszenie Kształcenia Zawodowego Eberswalde e.V., Niemcy), w dwóch
8-osobowych grupach;
∇ organizacja konferencji podsumowującej efekty realizacji projektu.
W trakcie realizacji działań projektowych uczestnikom zapewniono:
∇ przejazd, zakwaterowanie i wyżywienie w miejscu odbywania wizyty studyjnej.
Dobre praktyki:
∇ kurs języka niemieckiego (choć wymiar godzin, względem innych analizowanych
projektów wydaje się być minimalny)
∇ przygotowanie kulturowe;
∇ zapewnienie przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia;
∇ organizacja konferencji podsumowującej.
Informacje o projekcie:
∇ http://www.efs.sup.nowysacz.pl/?q=Zrealizowane-projekty/Leonardo-da-Vinci
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Cele szczegółowe:

Projekt "Rozwój zawodowy doradcy"
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3.6.

Realizator projektu:
∇ Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Partner:

∇ duńska firma doradczo-szkoleniowa SBK Scandinavia
Okres realizacji projektu: 2010 r. – 2011 r.
Źródło finansowania:
∇ program Leonardo da Vinci, „Uczenie się przez całe życie”.
Główny cel projektu:
∇ podniesienie wiedzy i kwalifikacji pracowników urzędów pracy województwa
podlaskiego,

doskonalenie

zawodowego

poprzez

zawodowe

rozwój

uczestników,

kompetencji,

wspomaganie

wzbogacenie

rozwoju

warsztatu

pracy

uczestników poprzez zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, podniesienie
kwalifikacji zawodowych w zakresie wiedzy i umiejętności.
Cele szczegółowe:
∇ wymiana doświadczeń z zakresu realizacji usług rynku pracy, funkcjonowania
instytucji rynku pracy oraz warunków podejmowania pracy w Danii;
∇ wymiana informacji związanych ze świadczeniem usług doradczych dla osób
bezrobotnych i poszukujących pracy oraz zdobycie nowej wiedzy w zakresie
prowadzenia poradnictwa zawodowego w kraju partnera, nawiązanie współpracy
międzynarodowej z instytucjami oferującymi usługi doradztwa zawodowego w kraju
partnerskim, zdobycie nowych kontaktów w kraju partnera.
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∇ 16 pracowników (doradcy zawodowi i kadra zarządzająca procesami poradnictwa
zawodowego) z urzędów pracy województwa podlaskiego.
Sposób realizacji:
∇ przygotowanie

językowo-kulturowe

poprzez

wyposażenie

uczestników

w multimedialne kursy nauki języka angielskiego, przewodniki po kraju, w którym
odbywała się wizyta studyjna oraz zorganizowanie spotkania nt. kultury Danii;
∇ 5-dniowa wizyta studyjna, w trakcie której również zorganizowano spotkania
dotyczące kultury Danii.
W trakcie realizacji działań projektowych uczestnikom zapewniono:
∇ transport do i z miejsca wizyty studyjnej,
∇ ubezpieczenie OC, NW,
∇ zakwaterowanie, wyżywienie,
∇ zwrot dodatkowych kosztów związanych z przejazdami.
Dobre praktyki
∇ przygotowanie

językowo-kulturowe

w

formie

samokształcenia

poprzez

udostępnienie podręczników do nauki języka angielskiego, przewodników po Danii
oraz zorganizowanie spotkania informacyjnego;
∇ pokrycie kosztów związanych z transportem;
∇ zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczenia OC, NW.
Informacje o projekcie:
http://archiwum.up.podlasie.pl/index.php/strony/20736
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Grupa docelowa:

Aktywny - mobilny na rynku pracy
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3.7.

Realizator projektu:

∇ Akademia Przedsiębiorczości sp. z o. o.
Partnerzy:

∇ Miejski Urząd Pracy w Kielcach

∇ Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH Standort
Ingolstadt
Okres realizacji projektu: 01.02.2016 r.- 31.12.2017 r.
Źródło finansowania:
∇ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Działanie 4.2 Innowacje
społeczne i współpraca.
Grupa docelowa:
∇ 48 osób (26 kobiet i 22 mężczyzn) w wieku 18-35 lat, zarejestrowanych jako
bezrobotni lub biernych zawodowo zamieszkujących województwo świętokrzyskie niepracujących, nieuczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
nieszkolących się w okresie ostatnich 4 tygodni, w tym 24 osoby długotrwale
bezrobotne (14 kobiet i 10 mężczyzn).
Sposób realizacji:
∇ kurs języka niemieckiego przygotowujący do wyjazdu za granicę - 105 godzin/grupę;
∇ 4-dniowe wyjazdowe warsztaty motywacyjno–integracyjne realizowane z udziałem
polskich i niemieckich mentorów;

25

6 godzin;
∇ indywidualne doradztwo zawodowe - 3 godziny/osobę;
∇ 60-dniowe praktyki zawodowe w Niemczech, w branżach m.in. logistycznej,
opiekuńczej, hotelowo-gastronomicznej, metalowej;
∇ działania towarzyszące praktykom zawodowym w Niemczech: kurs językowy,
zajęcia/wyjazdy kulturoznawcze, warsztaty kształtujące kompetencje miękkie, udział
w wydarzeniach lokalnych itp.;
∇ wsparcie po powrocie do kraju:
− warsztaty grupowe „Akademia aktywnego poszukiwania pracy” – 8 godzin/grupę;
− spotkanie z pracodawcami „Trening poszukiwania pracy”;
− 3-miesięczne krajowe staże zawodowe dla 13-stu uczestników;
− specjalistyczne szkolenia zawodowe w zakresie zgodnym z indywidualnym planem
rozwoju;
− indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.
W trakcie realizacji działań projektowych uczestnikom zapewniono:
∇ stypendium szkoleniowe podczas uczestnictwa w kursie językowym;
∇ stypendium dla uczestników krajowych staży zawodowych;
∇ transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie w trakcie warsztatów
wyjazdowych oraz praktyk zawodowych w Niemczech;
∇ poczęstunek w trakcie zajęć;
∇ materiały szkoleniowe i piśmiennicze;
∇ opiekę mentorów krajowych i zagranicznych przez

cały czas uczestnictwa w

projekcie.
Dobre praktyki:
∇ kurs językowy przed wyjazdem;
∇ stypendium szkoleniowe;
∇ zapewnienie transportu, ubezpieczenia, wyżywienia w trakcie kursów realizowanych
w Polsce;
∇ opieka mentorów krajowych i zagranicznych podczas całego uczestnictwa
w projekcie;
∇ wsparcie po powrocie do kraju;
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∇ warsztaty motywacyjne dla kobiet „Uwierz w siebie – wsparcie w aktywnym starcie”-
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∇ poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe.
Informacje o projekcie:
∇ Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Aktywny – mobilny na rynku
pracy”;
∇ http://ap.org.pl/projekty/aktywny-mobilny-na-rynku-pracy.
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3.8. Europejska mobilność szansą na zatrudnienie
Realizator projektu:

∇ Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim
Okres realizacji projektu: 1.12.2013 r. - 28.02.2015 r.
Źródło finansowania:
∇ program Uczenie się przez całe życie, Leonardo da Vinci
Główny cel projektu:
∇ zwiększenie szans osób bezrobotnych na zatrudnienie poprzez zdobycie
doświadczenia zawodowego w ramach staży zagranicznych.
Grupa docelowa:
∇ 44 osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tomaszowie
Lubelskim spełniających poniższe kryteria:
− wiek 18-34 lata;
− minimum podstawowa znajomość j. angielskiego lub niemieckiego;
− predyspozycje do wykonywania danego zawodu;
− chęć i gotowość do uczestnictwa w stażu zagranicznym;
− nieuczestniczenie dotychczas w stażu zagranicznym w ramach PLM z Programu
Leonardo da Vinci.
Sposób realizacji:
∇ spotkania

z

doradcami

zawodowymi

w

celu

określenia

predyspozycji

do wykonywania wybranego rodzaju zadań;
∇ badania lekarskie kandydatów na uczestników projektu mające na celu ustalenie
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania wybranego zawodu;
∇ spotkanie kandydatów z partnerem z Holandii, który w trakcie indywidualnych
rozmów zweryfikował stopień znajomości języka angielskiego lub niemieckiego;
∇ przygotowanie pedagogiczne do wyjazdu na staże w zakresie warunków pracy i życia
w kraju odbywania stażu, zasad poszukiwania pracy i tworzenia dokumentów
aplikacyjnych zgodnie ze standardami europejskimi;
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∇ kurs języka niemieckiego lub angielskiego w wymiarze 80 godzin;
∇ staże zagraniczne trwające od 2 do 3 miesięcy.
W trakcie realizacji działań projektowych uczestnikom zapewniono:
∇ sfinansowano przejazd na staż i powrót do kraju;
∇ ubezpieczenie OC, NW i pokrywające koszty leczenia;
∇ zakwaterowanie, wyżywienie i wypłatę kieszonkowego staży zagranicznych;
∇ realizację programu kulturowego, umożliwiającego poznanie dorobku kulturowego
Holandii.
Dobre praktyki:
∇ kursy językowe;
∇ przygotowanie z zakresu tworzenia dokumentów aplikacyjnych i poszukiwania
pracy;
∇ zapewnienie przejazdu do miejsca odbywania stażu i z powrotem;
∇ ubezpieczenie OC, NW w trakcie odbywania stażu;
∇ zakwaterowanie, wyżywienie, stypendium stażowe;
∇ kurs kulturowy podczas odbywania stażu;
∇ wydanie certyfikatów Europass Mobilność, potwierdzających nabyte umiejętności
i kompetencje.
Informacje o projekcie:
∇ http://www.tomaszowlub.pup.gov.pl/page/283/europejska-mobilnosc-szansa-nazatrudnienie-program.html
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3.9.Wsparcie dla mobilności w Europie, ułatwienie mieszkańcom
województwa dolnośląskiego skorzystania z ofert pracy w ramach sieci
Eures
Realizator projektu:

∇ Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Okres realizacji projektu: 01.01.2016 r. – 28.02.2018 r.
Źródło finansowania:
∇ Europejski Fundusz Społeczny, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2
Wsparcie osób poszukujących pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020.
Cel główny:
∇ podniesienie szans na zatrudnienie w ramach ofert pracy EURES przez 100
mieszkańców województwa dolnośląskiego poprzez włączenie ich w UMTS
(ukierunkowane schematy mobilności międzynarodowej) w okresie 2016-2017.
Cele szczegółowe:
∇ wzrost zainteresowania pracodawców kandydatami odpowiadającymi na oferty pracy
EURES poprzez zdiagnozowanie i przygotowanie 100 osób do poszukiwania pracy
za pośrednictwem EURES;
∇ podniesienie kwalifikacji zawodowych 30 osób oraz kompetencji językowych 30
osób, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami uczestników;
∇ ułatwienie znalezienia i podjęcia pracy przez 40 osób poprzez zmniejszenie bariery
w mobilności związanej z dojazdem do pracodawcy i zakwaterowaniem.
Grupa docelowa:
∇ 100 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 30 roku życia
mieszkających na terenie województwa dolnośląskiego, należących do co najmniej
jednej z poniższych grup, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku
pracy:
−

osoby powyżej 50 roku życia,

30

kobiety,

−

osoby z niepełnosprawnościami,

−

osoby długotrwale bezrobotne,

−

osoby o niskich kwalifikacjach.
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−

Sposób realizacji:
∇ działania obligatoryjne dla wszystkich uczestników projektu:
− identyfikacja

potrzeb

uczestników

projektu

oraz

poradnictwo

związane

z poszukiwaniem pracy (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych,
możliwości doskonalenia zawodowego);
− przesyłanie informacji o aktualnych ofertach pracy EURES do uczestników Projektu.
∇ działania uzależnione od potrzeb uczestników:
− pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
oraz przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej;
− tłumaczenie dokumentów aplikacyjnych na wybrany język obcy;
− szkolenia zawodowe;
− szkolenia językowe;
− wsparcie mobilności geograficznej w ramach sieci EURES;
− poradnictwo dotyczące pierwszych dni w kraju zatrudnienia (prawo pracy, opieka
zdrowotna, uznawanie kwalifikacji zawodowych, warunki życia i pracy w kraju
zatrudnienia) realizowane poprzez kontakt telefoniczny, korespondencję e-mailową
bądź osobiście;
− warsztaty „Trening kompetencji międzykulturowych”.
W trakcie realizacji działań projektowych uczestnikom zapewniono:
∇ porady i pomoc, w tym zwrot kosztów dojazdu, dla kandydatów zaproszonych
na rozmowy rekrutacyjne z pracodawcami, organizowane przez polskich doradców
EURES, które odbywać się będą w innych Wojewódzkich Urzędach Pracy na terenie
kraju;
∇ pokrycie kosztów egzaminów po zakończonych szkoleniach;
∇ stypendia szkoleniowe, refundacja kosztów dojazdu na spotkania z doradcą
zawodowym i doradcą EURES, szkolenia zawodowe i warsztaty „Trening
kompetencji międzykulturowych”;
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i pobytu w pierwszych tygodniach pracy w formie ryczałtu na zasiedlenie.
Dobre praktyki:
∇ szkolenia zawodowe i kursy językowe w kontekście podjęcia pracy za granicą;
stypendia szkoleniowe;
∇ sfinansowanie kosztów dojazdu na rozmowy kwalifikacyjne;
∇ przygotowanie i tłumaczenie dokumentów aplikacyjnych;
∇ refundacja kosztów związanych z podjęciem pracy za granicą;
∇ wsparcie informacyjne po podjęciu pracy za granicą.
Informacje o projekcie:
∇ Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wsparcie dla mobilności w
Europie, ułatwienie mieszkańcom województwa dolnośląskiego skorzystania z ofert
pracy w ramach sieci EURES”
∇ http://www.eures.dwup.pl/strona-140-projekt_rpo.html
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∇ refundacja kosztów dojazdu na miejsce pracy i pokrycie kosztów zakwaterowania
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3.10. Projekt: „Mobilni w Europie”
Realizatorzy/partnerzy projektu w Polsce:

∇ Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,
∇ Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.,
∇ Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych,
∇ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie,
∇ Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
Partnerzy ponadnarodowi:
∇ The Swedish ESF – council, Regional Office of South Sweden, Szwecja,
∇ Imanovation, Lda., Portugalia,
∇ Asociatia pentru Sustinerea Agriculturii Taranesti, Rumunia,
∇ Prague Citi Hall, Czechy,
∇ Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, Słowenia,
∇ Szatyor Association, Węgry,
∇ Limerick Community Grocery Ltd., Irlandia,
∇ SoLawi Freudenthal e.V., Niemcy,
∇ National Confederation of Hellenic Commerce (ESEE), Grecja.
Okres realizacji projektu: 01.01.2017-31.12.2018 r. (24 miesiące)
Źródło finansowania: Projekt: „Mobilni w Europie” - dotyczy mobilności ponadnarodowej
w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr POWR.04.02.00IZ.00-00-003/16 (POWER, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej). Liderem
projektu są Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej.
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Wartość projektu: 1 471 678,02 zł.
Kwota dotacji: 1 471 678,02 zł (100% wartości projektu)
Cel główny projektu:
∇ wzrost kompetencji oraz jakości i efektywności pracy 210 przedstawicieli (158
Kobiet, 52 Mężczyzn) organizacji/instytucji odpowiedzialnych za kreowanie i/lub
wdrażanie polityk publicznych na szczeblu centralnym i regionalnym w Polsce,
tj. organizacji przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego (JST)
i organizacji pozarządowych (NGO) - poprzez uczestnictwo w Indywidualnych
Programach Mobilności Ponadnarodowej (IPMP) – w zakresie trzech polityk
publicznych: edukacja, rozwój przedsiębiorczości, zatrudnienie.
∇ Dodatkowym celem projektu jest wzajemne uczenie się i wymiana doświadczeń
pomiędzy partnerami ponadnarodowymi.
Grupa docelowa:
1.

Projekt zakłada udział 210 uczestników/-czek projektu - przedstawicieli trzech typów

instytucji z terenu całej Rzeczypospolitej Polskiej, tj.:
∇ organizacji pozarządowych (pracownik, członek, wolontariusz)– 60 uczestników/czek (40 kobiet/ 20 mężczyzn),
∇ jednostek

samorządu

terytorialnego

lub

ich

jednostek

organizacyjnych

lub komunalnych osób prawnych (pracownik) – 130 uczestników/-czek (106 kobiet/
24 mężczyzn),
∇ organizacji pracodawców/ związków zawodowych (pracownik, współpracownik,
członek – formalnie związany z organizacją) – 20 uczestników/-czek (12 kobiet/
8 mężczyzn),
− w

tym

minimum

25%

uczestników/czek

zajmujących

stanowiska

kierownicze.
Sposób realizacji:
W ramach projektu zorganizowane zostaną bezpłatne 5-dniowe wyjazdy zagraniczne,
podczas których uczestnicy realizując Indywidualne Programy Mobilności Ponadnarodowej
poznają najlepsze praktyki w zakresie organizacji, administracji, finansowania, zarządzania
politykami publicznymi w

trzech obszarach: zatrudnieniu, rozwoju przedsiębiorczości

i edukacji.
Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej zawarli partnerstwo ponadnarodowe z 9 partnerami
z państw członkowskich UE, posiadającymi adekwatne doświadczenie. Szerokie partnerstwo
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partnerami, będzie sprzyjało lepszemu dostosowaniu do specyficznych i zróżnicowanych
potrzeb uczestników. Kraje mobilności: Szwecja, Czechy, Słowienia, Grecja (miejsce stażu
uzależnione od możliwości organizacyjnych partnerów zagranicznych). Lista partnerów
może być rozszerzona o inne kraje w czasie trwania projektu.
W trakcie realizacji działań projektowych uczestnikom zapewnia się:
∇ bezpłatny udział w Projekcie, w tym ryczałtowe pokrycie kosztów podróży za granicę
i z powrotem, transportu lokalnego za granicą/środki na transport lokalny za granicą,
wynikający z konieczności przemieszczania się pomiędzy miejscem zakwaterowania
a miejscem/ami realizacji programu mobilności ponadnarodowej,
∇ pokrycie kosztów diet,
∇ zapewnienie ubezpieczenia na czas pobytu za granicą, w tym od następstw
nieszczęśliwych wypadków,
∇ stały dostęp do specjalisty ds. mobilności – zgłaszanie uwag, konsultacje spraw
bieżących
∇ otrzymanie Certyfikatu EUROPASS Mobility oraz zaświadczenia potwierdzającego
udział w projekcie i realizację Indywidualnych Programach Mobilności
Ponadnarodowej (IPMP) wystawione przez Instytucję Przyjmującą
∇ Indywidualny Program Mobilności Ponadnarodowej (IPMP) – tj. job shadowing rodzaj praktyki zawodowej, której głównym celem jest zapoznanie się z pracą na
danym stanowisku poprzez obserwację zadań wykonywanych przez innych
pracowników.
Dobre praktyki:
∇ bieżący kontakt ze specjalistą ds. mobilności oraz informowanie o wszystkich
zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w Projekcie;
∇ przedstawienie raportu z wyjazdu oraz sprawozdania;
∇ przygotowanie prezentacji dla pracowników instytucji z pobytu w kraju partnera
zagranicznego;
∇ wypełnienie w trakcie udziału w Projekcie ankiet ewaluacyjnych i poddanie
się badaniom ewaluacyjnym związanym z udziałem w Projekcie, w jego trakcie
oraz po jego zakończeniu;
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zapewni wzajemne uczenie się, wymianę dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy

zarządzania projektami Prince) składającej się z przedstawicieli Lidera i Partnerów
krajowych.
Informacje o projekcie:
Biuro rekrutacji dla pracowników JST i instytucji podległych - obszar zatrudnienie:
Wojewódzki Urzędu Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa;
Dodatkowe informacje o projekcie: http://pracodawcyrp.pl/fundusze-europejskie/mobilniw-europie
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∇ w kwestiach organizacyjnych - powołanie Grupy Sterującej (zgodnej z metodą
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3.11. Niemiecki system kształcenia i szkolenia zawodowego (VetPro)
Realizator projektu w Polsce:

∇ Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Partner zagraniczny:
∇ Regionaldirektion Berlin - Brandenburg (RD BB) – jedna z dziesięciu regionalnych
dyrekcji ds. pracy w Niemczech, niemiecka instytucja publiczna, która realizuje
zadania w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa pracy i doradztwa zawodowego,
monitoringu rynku pracy, badań rynku pracy oraz zawodów poszukiwanych
na niemieckim rynku pracy;
Okres realizacji projektu:
Sierpień 2012r. – marzec 2013 r.
Źródło finansowania:
∇ Program Leonardo da Vinci
∇ W ramach finansowania projektów mobilnościowych w zakresie wymiany
doświadczeń dla osób zajmujących się szkoleniem zawodowym i zasobami ludzkimi
(VETPRO);
∇ Dofinansowanie: 24444 EUR.
Cel główny projektu:
∇ wzrost wiedzy, umiejętności i kompetencji pracowników publicznych służb
zatrudnienia w zakresie niemieckich rozwiązań efektywnego aktywizowania oraz
realizowania kształcenia zawodowego i szkoleń osób poszukujących pracy, ze
szczególnym uwzględnieniem osób po 50 roku życia, a także podniesienie jakości
usług świadczonych przez publiczne służby zatrudnienia.
Grupa docelowa:
∇ Projekt adresowany do 14 pracowników urzędów pracy z całego woj. podlaskiego
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Sposób realizacji:
∇ Projekt zakładał wymianę doświadczeń pracowników urzędów pracy z woj.
podlaskiego, w tym doradców zawodowych, pośredników pracy, osób
odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe, programowanie
a instytucjami z obszaru rynku pracy w Niemczech. Realizacja projektu odbywała
się poprzez organizację wizyty studyjnej w niemieckiej instytucji zajmującej się
kwestiami rynku pracy.
∇ Końcowym efektem wizyty było opracowanie przez uczestników poradnika
zawierającego dobre praktyki w zakresie realizowanego wsparcia w odniesieniu do
różnych grup osób, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby w zakresie
aktywizacji osób 50+. Opracowany poradnik wydano w formie elektronicznej na
płycie CD i zamieszczono na stronie WUP w Białymstoku. Powyższe działania
miały na celu rozpropagowanie informacji nt. działań realizowanych w obszarze
pomocy osobom poszukujących pracy w Niemczech i jednocześnie zachęcenie
instytucji na terenie Polski do skorzystania z dobrych praktyk w swojej pracy.
W trakcie realizacji działań projektowych uczestnikom zapewniono:
∇ sfinansowano koszty transportu oraz ubezpieczenie OC, NW na czas pobytu
za granicą;
∇ zapewniono i sfinansowano zakwaterowanie i wyżywienie;
∇ zakupiono przewodniki turystyczne, słowniki oraz rozmówki;
∇ przed wyjazdem zapewniono kurs języka angielskiego w wymiarze 30 godzin
dydaktycznych;
∇ szkolenie z obyczajowości w Niemczech;
∇ po odbytej wizycie uczestnicy otrzymali certyfikat EUROPASS.
Dobre praktyki:
∇

opracowanie przez uczestników poradnika zawierającego dobre praktyki w zakresie
realizowanego wsparcia;

∇ uzyskanie certyfikatu;
∇ kurs językowy oraz materiały do samodzielnej nauki;
∇

szkolenie z obyczajowości kraju partnera zagranicznego.

Informacje o projekcie:
∇ Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012, FRSE, Warszawa
2012; dostęp online: http://czytelnia.frse.org.pl/media/kompendium-2012-www.pdf
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∇ Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Nr 1/2013;
dostęp online:
http://www.pokl.up.podlasie.pl/uploads/upload/podstrona_pokl/Publikacje/biuletyn_
low.pdf
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3.12. Rynek pracy a kształcenie zawodowe (PLM)
Realizator projektu w Polsce:

∇ Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Partner zagraniczny:
∇ Pôle emploi w Lotaryngii – francuskie służby zatrudnienia
Okres realizacji projektu:
1.09.2012 r.– 31.05.2013 r.
Źródło finansowania:
∇ Program Leonardo da Vinci;
∇ Dofinansowanie: 25680 EUR.
Cel główny projektu:
∇

zdobycie wiedzy i doświadczenia przez uczestników projektu w szczególności
w zakresie aktywizowania osób po 50 roku życia oraz poznanie francuskiego
środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy na francuskim rynku pracy,
a także uwrażliwienie na różnice kulturowe, zachęcenie do współpracy
i samorozwoju poprzez nowe doświadczenia zawodowe.

Grupa docelowa:
∇ Projekt adresowany do 10 pracowników urzędów pracy z całego woj. podlaskiego.
Sposób realizacji:
∇ Koordynatorem projektu był Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku;
∇ 10 pracowników z urzędów pracy: powiatowych i wojewódzkiego (realizujących
zadania na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy w woj. podlaskim)
podczas odbywania 2 tygodniowego stażu w placówkach publicznych służb
zatrudnienia w Nancy oraz Metz, zapoznali się ze środowiskiem zawodowym,
organizacją i kulturą pracy we francuskim urzędzie pracy oraz zdobyli nową wiedzę
i pogłębili doświadczenie zawodowe. Na staż zostaną zrekrutowano osoby chętne
i zmotywowane do podnoszenia umiejętności i samorozwoju dla efektywnego
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komunikatywnym
∇ Program stażu uwzględniał poznanie szerokiego spektrum działań francuskiego
partnera w obszarze pracy z osobami poszukującymi pracy ze szczególnym
uwzględnieniem tematyki osób po 50 roku życia, współpracy regionalnej,
z pracodawcami oraz udział w zaproponowanych przez partnera działaniach. Podczas
stażu przedstawiono metody pracy w obszarze publicznym, jak prywatnym.
∇ Po odbytym stażu, uczestnicy opracowali raport pt. „Rynek pracy i kształcenie
zawodowe – funkcjonowanie francuskiego rynku pracy na przykładzie Lotaryngii”
oraz sformułowali wnioski oraz rekomendacje dla instytucji rynku pracy.
W trakcie realizacji działań projektowych uczestnikom zapewniono:
∇ sfinansowano koszty transportu oraz ubezpieczenie OC, NW na czas pobytu
za granicą;
∇ zapewniono i sfinansowano zakwaterowanie i wyżywienie;
∇ zakupiono przewodniki turystyczne, słowniki oraz rozmówki;
∇ przed wyjazdem zapewniono kurs języka angielskiego w wymiarze 30 godzin
dydaktycznych;
∇ szkolenie z obyczajowości we Francji;
∇ po odbytej wizycie uczestnicy otrzymali certyfikat EUROPASS.
Dobre praktyki:
∇

opracowanie przez uczestników raportu wraz z wnioskami i rekomendacjami;

∇ uzyskanie certyfikatu;
∇ kurs językowy oraz materiały do samodzielnej nauki;
∇

szkolenie z obyczajowości kraju partnera zagranicznego;

∇

wizyty studyjne u francuskich pracodawców – poznanie sposobu organizacji pracy
oraz naboru kandydatów do pracy.

Informacje o projekcie:
∇ Kompendium projektów programu Leonardo da Vinci 2012, FRSE, Warszawa
2012; dostęp online: http://czytelnia.frse.org.pl/media/kompendium-2012-www.pdf
∇ Biuletyn Informacyjny Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Nr 1/2013;
dostęp online:
http://www.pokl.up.podlasie.pl/uploads/upload/podstrona_pokl/Publikacje/biuletyn_
low.pdf
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świadczenia usług na stanowisku pracy oraz znające język ang. w stopniu
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4. PODSUMOWANIE
Analiza wybranych projektów z zakresu mobilności zawodowej i edukacyjnej,
które były (lub są) realizowane w woj. podlaskim oraz w Polsce umożliwiła wyodrębnienie
trzech płaszczyzn, które mogą wpływać na efektywność realizowanych zadań projektowych.
Są to działania: przygotowawcze, działania w trakcie realizacji projektu oraz po zakończeniu
aktywności związanej z samą mobilnością.
Na etapie przygotowawczym użyteczne są zajęcia z zapoznania się z warunkami życia
i pracy za granicą, kurs języka obcego, przygotowanie kulturowe oraz zawodowe, pośrednictwo
pracy, poradnictwo zawodowe, a w jego ramach stworzenie Planu Działania w Projekcie,
przygotowanie z zakresu poszukiwania pracy oraz tworzenia dokumentów aplikacyjnych
(w tym tłumaczenie).
W większości analizowanych projektów pomocne okazało się zakupienie podręczników
do

samokształcenia

w

zakresie

nauki

języka,

przewodników

turystycznych

oraz zorganizowanie spotkania informacyjnego.
Na uwagę zasługuje prowadzenie bloga, który pełni rolę platformy do monitorowania
przebiegu mobilności (dzielenia się użytecznymi informacjami oraz wiedzą i zdobytym
doświadczeniem).
Ciekawym rozwiązaniem jest zaprojektowanie usług fakultatywnych i obligatoryjnych,
czy też umożliwienie wyboru kierunku oraz tematyki stażu/szkolenia/innej formy mobilności
przez uczestników. W przypadku zawiązania partnerstwa ponadnarodowego, w kwestiach
organizacyjnych zasadne jest powołanie Grupy Sterującej (zgodnej z metodą zarządzania
projektami Prince) składającej się z przedstawicieli Lidera i Partnerów krajowych.
W trakcie trwania wyjazdu mobilnościowego, warto rozważyć następujące propozycje
działań ze strony organizatora/partnera:
∇ zapewnienie finansowego wsparcia dla osób korzystających z programów
mobilnościowych, w tym np.: sfinansowanie kosztów związanych z wyjazdem
za granicę (koszty podróży, pobytu, wyżywienie), dodatek relokacyjny, ubezpieczenia
OC, NW;
∇ wsparcie mentora i opiekuna zagranicznego zarówno przed, jak i podczas realizacji
stażu, w tym np. bieżący kontakt ze specjalistą ds. mobilności oraz informowanie
o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie projektu;
∇ poradnictwo dotyczące pierwszych dni w kraju zatrudnienia (prawo pracy, opieka
zdrowotna, uznawanie kwalifikacji zawodowych, warunki życia i pracy w kraju
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bądź osobiście;
∇ kurs kulturowy i/lub językowy podczas odbywania stażu lub innej formy mobilności
zawodowej/edukacyjnej;
∇ zapewnienie odpowiednio długiego okresu pobytu, np. w przypadku stażu, czy wizyty
studyjnej, umożliwiającego kompleksową realizację zagranicznych programów
stażowych organizowanych w formule job-shadowing;
∇ zorganizowanie transportu, przelotu, zakwaterowania i wyżywienia.
Po powrocie do kraju niezbędny jest dalszy kontakt z uczestnikiem programu
mobilnościowego oraz w niektórych przypadkach kontynuacja wsparcia. Zasadne jest zatem
zorganizowanie następujących działań:
∇ dalsze poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe;
∇ wydanie dokumentów potwierdzających ukończenie przygotowania językowokulturowego, certyfikatów o udziale w wizycie studyjnej oraz Europass Mobilność;
∇ organizacja konferencji podsumowującej. W tym kontekście należy zauważyć,
że niezbędnym wymogiem uczestnictwa w projektach mobilnościowych powinna
być chęć do upowszechnienia zdobytych doświadczeń np. poprzez udział w seminarium
podsumowującym, w konferencji, czy też współautorstwo publikacji zawierających
rekomendowane „dobre praktyki”;
∇ wysłuchanie i analiza opinii o pobycie;
∇ wideokonferencja z partnerem zagranicznym w celu wymiany doświadczeń;
∇ wypełnienie w trakcie udziału w projekcie ankiet ewaluacyjnych i poddanie
się badaniom ewaluacyjnym związanym z udziałem w projekcie, w jego trakcie
oraz po jego zakończeniu.
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zatrudnienia) realizowane poprzez kontakt telefoniczny, korespondencję e-mailową

