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WPROWADZENIE

1. INFORMACJA O PROJEKCIE

Mamy przyjemność oddać w Państwa
ręce publikację prezentującą wyniki
działań upowszechniających podejmowanych w ramach projektu „Holownik —
nowa usługa aktywizacji zawodowej”. Projekt realizowany od lipca 2011 r. przez
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
jest współfinansowany przez Europejski
Fundusz Społeczny w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki — Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora
ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
„Holownik — nowa usługa aktywizacji
zawodowej” należy do projektów innowacyjnych, których głównym założeniem
jest upowszechnianie projektów oraz
włączanie ich produktów do praktyki
i/lub polityki. Projekty innowacyjne osiągają bowiem sukces nie tylko dzięki
Magdalena Sendrowicz–Grabek
wypracowaniu skutecznego narzędzia, ale
Kierownik Projektu „Holownik ―
przede wszystkim poprzez zapewnienie,
nowa usługa aktywizacji zawodowej”
że będzie ono stosowane przez szerszy
krąg użytkowników po zakończeniu realizacji projektu.
Raport zawiera informację o projekcie, jego celach i założeniach oraz krótką
charakterystykę produktu, jakim jest metoda pracy trenera zatrudnienia wspieranego. Następnie prezentujemy przedsięwzięcia, których celem było upowszechnianie produktu. Piszemy zatem o spotkaniach upowszechniających, szkoleniach
z metody pracy trenera zatrudnienia wspieranego oraz działaniach promocyjnych.
Zamieszczamy także wykaz wszystkich małopolskich instytucji rynku pracy oraz
instytucji pomocy i integracji społecznej, których przedstawiciele uczestniczyli
w działaniach podejmowanych w ramach projektu.
Mamy nadzieję, że zarówno przedstawione w publikacji poczynania zespołu
projektu „Holownik — nowa usługa aktywizacji zawodowej”, jak również zamieszczone informacje, pozwolą na stworzenie w miarę pełnego obrazu podejmowanych
działań, ocenę ich efektów oraz zachęcą Państwa do stosowania w praktyce metody
pracy trenera zatrudnienia wspieranego.

„Holownik — nowa usługa aktywizacji zawodowej” jest innowacyjnym projektem upowszechniającym prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Jego realizację rozpoczęto 1 lipca 2011 r., zaś zakończenie planowane jest na
30 czerwca 2013 r.
Głównym celem projektu jest implementacja w co najmniej 25 małopolskich
instytucjach rynku pracy oraz instytucjach pomocy i integracji społecznej nowej
metody pracy z „trudnozatrudnialnymi” klientami, tj. metody pracy trenera zatrudnienia wspieranego (TZW). Cele szczegółowe projektu to upowszechnianie metody
pracy TZW w publicznych służbach zatrudnienia oraz w instytucjach pomocy i integracji społecznej oraz w innych zainteresowanych instytucjach z terenu Małopolski,
a także włączenie jej do ich praktyki. Należy zaznaczyć, iż metoda pracy trenera zatrudnienia wspieranego została wcześniej wypracowana przez Wojewódzki Urząd
Pracy w Krakowie w ramach projektu PIW EQUAL „Akademia Przedsiębiorczości.
Rozwój alternatywnych form zatrudnienia” i przetestowana w ramach projektu „ABC
Gospodarki Społecznej”. Ten ostatni w czwartej edycji konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pt. „Dobre praktyki EFS 2010 r.” został uhonorowany tytułem
„Najlepsza inwestycja w człowieka 2010 r.”

Nagroda dla projektu „ABC gospodarki społecznej” przyznana przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w konkurskie „Najlepsza inwestycja
w człowieka w 2010 r.”
Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę wdrożenia nowych metod pracy z tzw.
„trudnymi/wrażliwymi klientami” w publicznych służbach zatrudnienia oraz w instytucjach pomocy i integracji społecznej wobec obserwowanej nieskuteczności lub
niedostatecznej skuteczności metod stosowanych w ich dotychczasowej praktyce.
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, iż metoda trenera zatrudnienia wspi-
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eranego daje dobre efekty w pracy z osobami z grup społecznych znajdujących
się w wyjątkowej sytuacji na rynku pracy. Szczególnie, że ich aktywizacja wiąże
się często z koniecznością włożenia przez kluczowych pracowników instytucji
pomocowych większego wysiłku, co w niektórych przypadkach przekłada się na
mniejsze wsparcie tych grup postrzeganych jako trudne czy wręcz niewdzięczne.
Tymczasem wyjątkowe grupy wymagają jedynie wyjątkowego podejścia. Osoby
niepełnosprawne, po 50 roku życia, bezdomne i uzależnione, z wykształceniem
niepełnym średnim i niższym, kobiety powracające po długiej przerwie na
rynek pracy, to społeczności o specyficznych cechach i uwarunkowaniach, które
potrzebują sprofilowanych działań, wskazówek, a przede wszystkim empatycznego, indywidualnego podejścia do człowieka, co leży u podstaw metody pracy
trenera zatrudnienia wspieranego.
W projekcie założono następujące rezultaty:
• implementacja metody pracy trenera zatrudnienia wspieranego w 25 małopolskich instytucjach rynku pracy oraz instytucjach pomocy i integracji społecznej;
• 70 pracowników tychże instytucji stosujących tą metodę w praktyce;
• 800 osób objętych procesem coachingu, u których nastąpiła zmiana postaw
wobec ich sytuacji na rynku pracy;
• 550 osób wyprowadzonych na rynek pracy.
Na parę miesięcy przed rozpoczęciem projektu, w styczniu i lutym 2011 r.,
przeprowadzono ankietę w instytucjach rynku pracy oraz w instytucjach pomocy
i integracji społecznej w Małopolsce dotyczącą potrzeby wdrożenia nowej metody
pracy z trudnymi klientami oraz możliwości i warunków implementacji jej w tych
instytucjach. Ponad 70 procent respondentów pozytywnie odniosło się do potrzeby
wprowadzenia nowych metod aktywizacji zawodowej.
W pierwszym etapie realizacji projektu przeprowadzono spotkania upowszechniające, następnie rozpoczęto szkolenia dla kandydatów na trenerów zatrudnienia wspieranego. Modułowe szkolenia, trwające ponad 100 godzin, prowadzone
były metodą blended–learning. Ich program oparty jest na Metodologii Modułów
Umiejętności Zawodowych. Szkolenia składają się z trzech zjazdów trzydniowych
i jednego dwudniowego. Kandydaci na trenerów zatrudnienia wspieranego piszą
sprawdziany postępów po zakończeniu jednostek modułowych oraz samodzielnie
przygotowują prezentacje. Do dyspozycji uczestników szkolenia jest internetowa
platforma informacyjno–szkoleniowa, na której zamieszczane są na bieżąco przydatne do pracy opracowania i artykuły, uruchomiono także forum uczestników.
Ponadto uczestnicy szkoleń zostają wyposażeni w komplet materiałów: Materiały
metodyczne i szkoleniowe opracowane według metody MES: Podręcznik do pracy
z klientem oraz Program szkoleń z metody pracy trenera zatrudnienia wspieranego.
W drugim etapie projektu najlepsi uczestnicy szkoleń co najmniej przez pół roku
wdrażają pilotażowo metodę pracy trenera zatrudnienia wspieranego w swoich instytucjach. Przez cały czas udzielane jest im indywidualne oraz grupowe wsparcie
coachingowe oraz superwizyjne. Trenerzy zatrudnienia wspieranego uczestniczą
w grupowych sesjach superwizyjnych, w tym dwudniowej wyjazdowej, grupowych
spotkaniach coachingowych, tzw. „Grupach Rozwojowych” oraz indywidualnych
sesjach superwizyjnych.

2. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
Żaden człowiek nie jest samotną wyspą.
Wszyscy, którzy coś osiągnęli w życiu,
zawsze korzystali z pomocy innych.
Metoda pracy trenera zatrudnienia wspieranego to kompleksowy sposób
przywracania na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz
wykluczonych społecznie. Jej innowacyjność i oryginalność polega na zastosowaniu coachingu do aktywizacji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych. Dlaczego coaching? Bo to wypróbowana, z powodzeniem stosowana na Zachodzie, łatwa do zastosowania w różnych uwarunkowaniach, tania i skuteczna
metoda, umożliwiająca m.in. powrót na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym. Dobrze poprowadzony proces coachingu prowadzi do szybkiej i trwałej
zmiany, a w konsekwencji do wzrostu satysfakcji i zadowolenia osoby prowadzonej przez trenera zatrudnienia wspieranego. Trener stosuje metodę rozwoju
osobistego (coaching), której celem są zmiany systemowe; obejmujące nie tylko umiejętności społeczne czy zawodowe klienta, ale także zmiany na poziomie
wartości i przekonań, a nawet tożsamości. Gwarantuje to długotrwałe zmiany nie
tylko w obszarze umiejętności oraz samowiedzy, ale przede wszystkim w postawach klientów wobec pracy.
Rozwiązanie, jakim jest metoda pracy trenera zatrudnienia wspieranego, pozwala na wyrwanie osób bezrobotnych z „zaklętego kręgu” − braku pracy, ubóstwa
i bierności − poprzez dostarczenie kwalifikacji, zmianę postaw, a także stworzenie
możliwości szkolenia i zatrudnienia w miejscu pracy połączonego ze wsparciem
trenera oraz monitoringiem postępów w miejscu pracy. W ramach tej metody trenerzy zatrudnienia wspieranego mają możliwość bezpośredniego dotarcia do podopiecznych. Pracując z klientem, trener pełni rolę coacha, doradcy zawodowego,
pośrednika pracy, pracownika socjalnego, a w niektórych przypadkach nawet psychoterapeuty, korzystając z takich narzędzi, jak sesje indywidualne i grupowe, sesje integracyjne, czy grupy wsparcia. Trenerzy ułatwiają również kontakty swoich
podopiecznych z pracodawcami, a także pomagają im przy załatwianiu formalności
związanych z podjęciem zatrudnienia, wprowadzają ich w środowisko pracy,
a następnie monitorują przez pewien okres zatrudnienia. Poza tym systemowa
walka z uporczywym bezrobociem wymaga połączenia polityki społecznej (zasiłki,
praca socjalna) z polityką rynku pracy (przygotowanie do zatrudnienia) tak, aby
urzędy wiedziały nawzajem o swoich działaniach. Tę rolę w odniesieniu do klientów
z powodzeniem spełnia trener zatrudnienia wspieranego, który buduje sobie sieć
kontaktów międzyinstytucjonalnych.
Na metodę pracy trenera zatrudnienia wspieranego składają się materiały metodyczne do pracy z klientami wraz z konspektami. Materiały obejmują: opis materiału
dydaktycznego, cele zajęć, treści szkoleniowe, metody, formy pracy, użyte środki
dydaktyczne i pomoce naukowe, a także charakterystykę przebiegu zajęć.
W rekrutacji i selekcji użytkowników stosowane są kryteria zawarte w modelu kompetencyjnym trenera zatrudnienia wspieranego, w którym ujęte są
najważniejsze kompetencje trenera w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw.
Ważnym kryterium jest także ich doświadczenie w pracy z osobami z grup ryzyka. Od użytkowników tej metody wymaga się bowiem umiejętności wykonywania
zadań nierutynowych, ale twórczego podejścia i niestandardowego myślenia,
w którym nierzadko trudno czerpać z przeszłych doświadczeń. Trenera zatrudnienia wspieranego musi cechować zdolność do odnajdywania we wrażliwym kliencie
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potencjału oraz otwartość na zróżnicowanie, z jakim może się spotkać w procesie
jego aktywizacji. Zrozumienie klienta z perspektywy barier, z jakimi się zderza,
obaw jakich doświadcza oraz potrzeb i oczekiwań, jakie może żywić, przekłada się
w sposób bezpośredni na trwałość i skuteczność proponowanej ścieżki wsparcia.
Jak powiada Lee Iacocca: Klucz do sukcesu to nie informacja. To inni ludzie.
Zastosowanie metody pracy TZW nie wymaga dodatkowych nakładów na
infrastrukturę (trener pracuje głównie w „terenie”). Metoda jest tańsza od zatrudnienia subsydiowanego, kosztownych zajęć integracyjnych oraz programów szkoleniowo-doradczych. Osoby zainteresowane tym rozwiązaniem mogą skorzystać
ze wsparcia jego twórców, w tym ze szkoleń z metody pracy trenera zatrudnienia
wspieranego. Dostępne są również trzy podręczniki dotyczące tego rozwiązania:
Materiały metodyczne i szkoleniowe opracowane według metody MES, Podręcznik do pracy z klientem oraz Program szkoleń z metody pracy trenera zatrudnienia wspieranego.
Średni czas pracy z jedną osobą waha się od kilku tygodni do kilku miesięcy
(najczęściej ok. pół roku), a w przypadku osób niepełnosprawnych — min. rok.
Zakłada się, że np. doświadczony doradca zawodowy, po przeszkoleniu z metody
pracy TZW, mógłby pracować z ok. 60 klientami rocznie (w przypadku klientów
niepełnosprawnych maksymalnie z 20 osobami). Na skuteczną aktywizację klienta
potrzeba około 50 godzin. Na każdym etapie jest możliwość dodatkowego kontaktu
osobistego, telefonicznego bądź mailowego. Poza tym trener rekrutuje klientów,
promuje zatrudnienie wspierane, gromadzi informacje o lokalnym rynku pracy,
w tym przede wszystkim o pracodawcach, poszukuje ofert pracy pod kątem konkretnego klienta i — jak już wspomniano — monitoruje jego adaptację w pracy.
Wypracowany przez WUP Kraków i przetestowany w ramach projektów PIW
EQUAL „Akademia Przedsiębiorczości- Rozwój alternatywnych form zatrudnienia”,
„ABC Gospodarki Społecznej” (PO KL Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora
ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym) — model trenera zatrudnienia wspieranego okazał się skuteczną metodą pracy z osobami z grup marginalizowanych
na rynku pracy. Model ten został rozbudowany o modele pracy z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji, tj. kobietami oraz osobami niepełnosprawnymi
w ramach projektu „ABC Gospodarki Społecznej”. W poprzednich dwóch projektach
mieliśmy do czynienia z fazą testowania metody pracy TZW, która w projekcie „Holownik ‒ nowa usługa aktywizacji zawodowej” jest upowszechniana.
Rezultaty pracy trenerów zatrudnienia wspieranego w poprzednich dwóch projektach, a zwłaszcza w „ABC Gospodarki Społecznej” świadczą o dużej skuteczności
tej metody. Efektywność wyniosła ponad 70 procent. Klienci objęci wsparciem to
w przeważającej części osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy
nawet kilkanaście lat), w zdecydowanej większości kobiety, beneficjenci pomocy
opieki społecznej oraz osoby z niepełnosprawnością. W badaniach ankietowych
klienci trenerów zatrudnienia wspieranego podkreślali skuteczność ich pracy i „nieurzędnicze”, a indywidualne podejście do ludzi.
Projekt „Holownik — nowa usługa aktywizacji zawodowej” wpisuje się w dwa
wymiary innowacyjności: wymiar problemu (dotychczas stosowane narzędzia aktywizacyjne nie pozwalały na rozwiązanie problemu) oraz w wymiar formy wsparcia
(innowacyjne w polskich warunkach zastosowanie coachingu, na którym oparta
jest metoda pracy trenera zatrudnienia wspieranego).

Zajęcia warsztatowe

Wypowiedzi uczestników szkolenia z metody pracy TZW:
Do tej pory my wiedzieliśmy, co jest dla danej osoby „dobre”. To była droga na
skróty. Pokazywaliśmy rozwiązanie, a tutaj ta osoba musi to rozwiązanie znaleźć
sama. To jest lepsze. (pracownik OPS)
Ta metoda pozwala na indywidualne podejście do klienta, do tej osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. My pracując normalnie w urzędzie rozmieniamy się
na drobne, a tutaj możemy się skoncentrować trochę na tych osobach, które najwięcej
czasu potrzebują z naszej strony, zmobilizować je do działania. Ja uważam, że nie ma
sensu robić czegoś za kogoś, tylko trzeba w jakiś sposób go pokierować, skoncentrować
się na nim, sprecyzować cel i tego klienta prowadzić indywidualnie. Właściwie to on
się sam prowadzi, my wskazujemy mu możliwości. (pracownik PUP)
Praca tą metodą pozwala na całościowe, holistyczne spojrzenie na problem
klienta, czyli nie tylko skupienie się na jego ścieżce zawodowej. Czasami w pracy
z klientem trzeba rozwiązać mnóstwo innych problemów, które się pojawiają, takich ?także? egzystencjonalnych. Żeby mówić o jakimś rozwoju zawodowym, trzeba
pokonać wcześniej te inne bariery. I tutaj praca trenera polega na tym, że całościowo
patrzy na problem klienta. Generalnie takie zindywidualizowane podejście do klienta
niewątpliwie daje lepsze efekty. (pracownik WUP)
Źródło: Raport z ewaluacji projektu „Holownik”, CEM Instytut Badań Rynku
i Opinii Publicznej, Kraków, lipiec 2012 r.
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3. CEL I ZAŁOŻENIA DZIAŁAŃ UPOWSZECHNIAJĄCYCH

4. GRUPY DOCELOWE DZIAŁAŃ UPOWSZECHNIAJĄCYCH

Żeby projekt innowacyjny nie był „sztuką dla sztuki”, wypracowane w nim
rozwiązania powinny być skutecznie upowszechniane oraz włączane do głównego
nurtu praktyki i polityki. Celem upowszechniania jest szerokie poinformowanie
o produkcie finalnym wszystkich zainteresowanych. Skala upowszechniania wiedzy
o produkcie i zakres jego wdrożenia stanowią o sensie realizacji projektu innowacyjnego, dlatego też proces upowszechniania musi być dobrze ukierunkowany
i wspierać proces mainstreamingu. Upowszechnianie projektów innowacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Unii Europejskiej związane jest bowiem nie
tylko z podejmowaniem działań informacyjno–promocyjnych, ale również z mainstreamingiem, czyli wdrażaniem rezultatów projektu do polityki i praktyki.
Cechą, która może odróżniać upowszechnianie od mainstreamingu, jest cel
tych procesów. Poprzez upowszechnianie przekazywana jest informacja dotycząca
opracowanego produktu. Mainstreaming natomiast ma na celu włączanie produktu
do głównego nurtu polityki, czyli zastosowanie go w praktyce.
Upowszechnianie produktu to nie promocja projektu, choć działania, ich adresaci i zasięg mogą być podobne. Różnice między upowszechnianiem i włączaniem do
głównego nurtu polityki dotyczą celów, działań, adresatów i zasięgu.
W projekcie „Holownik — nowa usługa aktywizacji zawodowej” przyjęto
następujące główne cele działań upowszechniających:
• Popularyzacja metody pracy trenera zatrudnienia wspieranego wśród pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz instytucji pomocy i integracji
społecznej, a także innych instytucji zainteresowanych tą metodą.
• Adaptacja „dobrej praktyki” (metody pracy TZW) w publicznych służbach zatrudnienia oraz instytucjach pomocy i integracji społecznej (mainstreaming
horyzontalny).
• Umieszczenie metody pracy trenera zatrudnienia wspieranego w dokumentach strategicznych oraz podjęcie działań zmierzających do wpisanie go listę
zawodów (mainstraming wertykalny).
Instrumentami realizacji działań upowszechniających w projekcie „Holownik
— nowa usługa aktywizacji zawodowej” są m.in. spotkania upowszechniające,
modułowe szkolenia, interaktywne fora dyskusyjne, prezentacje multimedialne,
strony www, konferencje, seminaria, wystąpienia panelowe, a także wydawane
i rozpowszechniane publikacje oraz informacje o produkcie (artykuły prasowe,
akcje mailingowe itp.).

W projektach innowacyjnych mianem użytkowników określa się podmioty lub
osoby, które będą wykorzystywać produkt finalny w praktyce. Natomiast odbiorcami są osoby lub podmioty, którym będzie udzielane wsparcie dzięki zastosowaniu produktu finalnego. W projekcie „Holownik — nowa usługa aktywizacji zawodowej” produktem finalnym jest metoda pracy trenera zatrudnienia wspieranego.
Dla działań służących jej upowszechnianiu przyjęto następujące charakterystyki
grup docelowych:
1. Użytkownicy
Użytkownikami metody i zarazem działań z zakresu upowszechniania są kluczowi pracownicy małopolskich instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy i integracji społecznej. Chodzi przede wszystkim o doradców zawodowych,
pośredników pracy, liderów klubów pracy, specjalistów pracy socjalnej, trenerów
pracy, terapeutów zajęciowych, a także wychowawców w zakładach karnych.
Przyjęto, iż w spotkaniach upowszechniających weźmie udział 200 osób, z czego
100 osób podejmie szkolenie z metody pracy trenera zatrudnienia wspieranego,
zaś 70 przeszkolonych podejmie pilotaż tej metody w swoich instytucjach.
2. Odbiorcy
Odbiorcami metody i działań upowszechniających są osoby marginalizowane
na rynku pracy, zagrożone wykluczeniem społecznym z terenu Małopolski. Chodzi
o osoby bezrobotne — szczególnie długotrwale, kobiety powracające na rynek pracy, osoby niepełnosprawne, osoby z populacji 50+. Przyjęto, iż trenerzy zatrudnienia wspieranego — w trakcie pilotażu — obejmą swoim wsparciem 800 klientów,
z czego 550 zostanie wyprowadzonych na rynek pracy.
3. Decydenci
Decydentami metody są kierownicy małopolskich instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy i integracji społecznej, od których bezpośrednich decyzji zależy,
czy metoda pracy trenera zatrudnienia wspieranego zostanie włączona w praktykę
ich instytucji. Przyjęto, iż będą oni na bieżąco informowani o rezultatach pilotażu
z metody pracy trenera zatrudnienia wspieranego w ich instytucjach m.in. poprzez
wysyłanie sprawozdań, podczas spotkań z superwizorami oraz Kierownictwem
Projektu, a także w trakcie trzech interaktywnych forów dyskusyjnych (zaplanowanych w pierwszym półroczu 2013 r.).
4. Liderzy opinii społecznej
Pod tak zdefiniowaną grupą odbiorców działań z zakresu upowszechniania
kryją się decydenci reprezentujący instytucje rynku pracy oraz instytucje pomocy
i integracji społecznej, związki pracodawców, środowiska samorządowe wszystkich szczebli, władze parlamentarne, osoby mające wpływ na to, żeby metoda
pracy trenera zatrudnienia wspieranego została uwzględniona w założeniach
obowiązującej polityki, m.in. umieszczona na liście zawodów oraz zastosowana
w praktycznych działaniach instytucji pracujących na rzecz osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Zakłada się powołanie Rady Ekspertów, w której skład
wejdą m.in. decydenci Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, przedstawiciele:
Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy w Małopolsce, sygnatariusze
Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej, Społecznej Rady Biznesu
działającej przy Małopolskim Związku Pracodawców, Okręgowego Inspektoratu
Służb Więziennych oraz członkowie Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni
specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny w Krakowie.
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Spotkania upowszechniające
Wykres 1. Instytucje uczestniczące w spotkaniach upowszechniających

Jeżeli chcesz zbudować okręt,
to nie zwołuj ludzi w celu zrobienia planów,
podzielenia pracy, przygotowania narzędzi
i wycinania drzew, lecz naucz ich tęsknoty
za bezmiarem morza.
Wtedy zbudują statek sami.
(Antonie de Saint-Exupery)
Upowszechnianie w projektach innowacyjnych związane jest z przekazywaniem
informacji merytorycznych odnoszących się do wypracowanego w ramach projektu
produktu, który kierowany jest do zdefiniowanej grupy odbiorców i użytkowników.
W projekcie „Holownik — nowa usługa aktywizacji zawodowej” upowszechniana
jest metoda pracy trenera zatrudnienia wspieranego. Ogółem w projekcie zorganizowano siedem spotkań upowszechniających: sześć w 2011 roku, a jedno w 2012
roku. Łącznie we wszystkich spotkaniach uczestniczyło 248 osób, reprezentujących
100 małopolskich instytucji. Wśród uczestników znajdowali się decydenci oraz
kluczowi pracownicy małopolskich instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy
i integracji społecznej. Oto szczegółowy harmonogram spotkań:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5 października 2011 r. — spotkanie w Tarnowie,
7 października 2011 r. — spotkanie w Krakowie,
13 października 2011 r. — spotkanie w Nowym Sączu,
14 października 2011 r. — spotkanie w Krakowie,
24 października 2011 r. — spotkanie w Krakowie,
11 września 2012 r. — spotkanie w Krakowie.

Źródło: opracowanie własne
W spotkaniach zdecydowaną większość stanowiły kobiety, było ich 205, podczas
gdy mężczyzn — 43. Średnia wieku uczestników wyniosła ponad 37 lat. Większość
osób to mieszkańcy miast (183, w tym 150 kobiet). Przeważały osoby legitymujące
się wykształceniem wyższym — 217 osób, w tym 181 kobiet. Szczegółowe dane
ilustrują poniższe wykresy:
Tabela 2. Struktura wykształcenia uczestników spotkań upowszechniających

Udział poszczególnych małopolskich instytucji w spotkaniach upowszechniających prezentuje poniższa tabela:

WYKSZTAŁCENIE

PŁEĆ

OGÓŁEM

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

wyższe

181

36

217

pomaturalne

17

5

22

LICZBA

ponadgimnazjalne

6

2

8

1 PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA

25

Gimnazjalne

1

0

1

2 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ (w tym PCPR)

32

RAZEM

205

43

248

Tabela 1. Udział instytucji w spotkaniach upowszechniających
LP.

3

RODZAJ INSTYTUCJI

NGO ( Stowarzyszenia, Fundacje, Środowiskowe Domy
Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej)

4 ZAKŁADY KARNE
5 INNE: (Sądy, Ośrodki Kultury, Caritas, Urzędy Miast itp.)
RAZEM
Źródło: opracowanie własne

20
7
16
100

Źródło: opracowanie własne
Spotkanie upowszechniające 13.10.2011 r. w Nowym Sączu
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Wykres 2. Wykształcenie uczestników spotkań upowszechniających

Źródło: opracowanie własne
Tabela 3. Struktura uczestników spotkań upowszechniających wg miejsca
zamieszkania
MIEJSCE ZAMIESZKANIA

PŁEĆ

OGÓŁEM

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

MIASTO

132

33

165

WIEŚ

73

10

83

RAZEM

205

43

248

Źródło: opracowanie własne
Wykres 3. Miejsce zamieszkania uczestników spotkań upowszechniających

OBSZAR ZAMIESZKANIA
MIASTO

WIEŚ

73

83

33
10
KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

Każde spotkanie składało się z dwóch części: informacyjnej oraz moderowanej
części warsztatowej. Program obejmował prezentację projektu „Holownik — nowa
usługa aktywizacji zawodowej”, omówienie metody pracy trenera zatrudnienia
wspieranego wraz z emisją filmu o jego pracy oraz wystąpienia trenerów zatrudnienia wspieranego. Był także czas na zadawanie pytań. Na zakończenie części informacyjnej uczestnikom rozdawano wstępne deklaracje uczestnictwa w projekcie.
Po krótkiej przerwie miała miejsce moderowana część warsztatowa, w której
zazwyczaj brały udział osoby chętne do podjęcia szkolenia z metody pracy trenera
zatrudnienia wspieranego. Dzielono ich — w zależności od ilości osób - na trzy lub
cztery grupy prowadzone przez moderatorów. Celem tego etapu była obserwacja
kandydatów na trenerów zatrudnienia wspieranego w sytuacji zadaniowej i zarysowanie profilu kandydata o aspekt oceny jego działania. Poligonem działania była
tutaj złożona sytuacja społeczna, jaką jest praca w nowej grupie. W takiej sytuacji osoby rekrutujące mają możliwość zebrać ważne informacje o kandydatach.
U podstaw takiej oceny leży przekonanie, że klasyczne techniki (test czy wywiad)
— umożliwiając wstępne rozeznanie predyspozycji kandydata - nie pozwalają na
tyle dokładnie zbadać złożonej i wielowymiarowej natury człowieka, by można było
przewidzieć jego przyszłe działania. Pełniejszy obraz kandydata może dostarczyć
obserwacja jego zachowania w sytuacjach złożonych i w miarę zbliżonych do rzeczywistych warunków pracy.
Moderowana część warsztatowa składała się z dwóch etapów. W pierwszym etapie (20 min.) kandydaci otrzymali instrukcje i pracowali w grupie, a moderatorzy
przyglądali się ich pracy. W drugiej części każdy z kandydatów, nawiązując do sytuacji grupowej, miał szansę zabrać głos. Była to okazja do zaprezentowania wielu
umiejętności, które można bezpośrednio wykorzystywać w pracy metodą trenera
zatrudnienia wspieranego. Na przykład umiejętność analizy sytuacji społecznej,
otwartość w wypowiadaniu swoich opinii, umiejętność dostrzegania ważnych aspektów sytuacji czy też planowania procesu rozwojowego. Celem tego etapu była
obserwacja kandydatów podczas wykonywania zadań przypominających rzeczywiste problemy, z jakimi trener zatrudnienia wspieranego będzie się stykać na co
dzień. Ocena w sytuacji zadaniowej odbywała się według 14 kryteriów określonych
w profilu kompetencyjnym trenera zatrudnienia wspieranego. Każde kryterium było
oceniane w skali od 1 do 5 punktów. Moderatorzy poszczególnych grup wypełniali
dla każdego z uczestników „Arkusz obserwacyjny podczas sytuacji zadaniowej”.
Wartością dodaną spotkań upowszechniających, a zwłaszcza ich części moderowanej była — co podkreślali uczestnicy — możliwość poznania osób z innych instytucji i nawiązania z nimi kontaktów.
Spotkanie upowszechniające
24.10.2011 r. w Krakowie

165

132

OGÓŁEM

15

Spotkania upowszechniające

Spotkanie upowszechniające
5.10.2011 r. w Tarnowie
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6. SZKOLENIA Z METODY PRACY TRENERA
ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO
Praca trenera zatrudnienia wspieranego wymaga rozległej i głębokiej edukacji. Jest to zajęcie rozwojowe. Trener, aby skutecznie wspierał i ukierunkowywał
swoich klientów musi posiadać odpowiednią wiedzę, zainteresowania oraz pasję.
Musi dostrzegać możliwości tkwiące w kliencie i pomóc mu je rozwijać. Pamiętając
o tym, iż każdy czas oraz każda sytuacja ma swoje własne rozwiązania aktualnych
problemów.
W opisie stanowiska trenera zatrudnienia wspieranego zaznaczono, iż powinien
on posiadać podstawy wiedzy z psychologii, socjologii oraz pedagogiki, szczególnie z zakresu pracy z ludźmi dorosłymi. Powinien także orientować się w problematyce rynku pracy, instytucjach rynku pracy, zjawisku bezrobocia i jego wpływie
na psychikę ludzi itp. Dla potrzeb projektu „Holownik — nowa usługa aktywizacji zawodowej” wskazane było ukierunkowanie i ujednolicenie posiadanej przez
kandydatów na trenerów wiedzy. Temu celowi służyły przeprowadzone w projekcie
szkolenia. Za ich organizację, koordynację i przeprowadzenie odpowiadał Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie — lider projektu PO KL „Holownik — nowa usługa
aktywizacji zawodowej”. W projekcie założono przeszkolenie 130 osób, dotychczas
udało się przeszkolić 110 osób, reprezentujących 55 instytucji i organizacji, zaś
w grudniu ukończy szkolenie kolejnych 30 osób ( w tym dodatkowe 5 instytucji).
Szkolenia z metody pracy trenera zatrudnienia wspieranego zorganizowano dla
10 grup uczestników w Krakowie oraz w Tarnowie. Oto terminy poszczególnych
szkoleń:
Tabela 4. Terminy i miejsca szkoleń
Termin

Miejsce

Ilość grup

Liczba uczestników

XII 2011 r. — III 2012 r.

Kraków

3

39

III 2012 r. — VI 2012 r.

Kraków

3

45

III 2012 r. — VI 2012 r.

Tarnów

2

26

IX 2012 r. — XII 2012 r.

Kraków

2

30

10

140

Razem
Źródło: opracowanie własne

Carl Rogers, uznawany za autorytet w sprawach relacji wspomagających rozwój
drugiej osoby twierdzi, ze aby zaistniało samodzielne inicjowanie uczenia się oparte
na nowych doświadczeniach, potrzebny jest odpowiedni klimat. O stworzenie takiego klimatu, noszącego cechy konstruktywnej relacji międzyludzkiej, starano się
podczas szkoleń z metody pracy trenera zatrudnienia wspieranego.
Szkolenie trenerów zatrudnienia wspieranego odbyło się w oparciu o wypracowany modułowy program opracowany według Metodologii Modułów Umiejętności
Zawodowych - MES (angiel. Module of Employable Skills), który przygotowuje
uczestnika bezpośrednio do wykonywania konkretnych zadań zawodowych. Podczas szkolenia według metodologii MES uczestnik uczy się taką metodą, jaką
później pracuje. Zadania zawodowe podczas szkolenia nazywane są jednostkami
modułowymi. Jednostka modułowa, to wyodrębniony wycinek programu, przewidziany na opanowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykonania zadania
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zawodowego, którego celem jest określony produkt, usługa lub decyzja. Jednostka
modułowa dzieli się na jednostki szkoleniowe.
Główne założenia modułowego programu szkoleń z metody pracy TZW to:
• rozwój kompetencji trenerów zatrudnienia wspieranego poprzez
kształtowanie umiejętności „miękkich” niezbędnych do prowadzenia procesu coachingu;
• integracja grupy, ujednolicenie i zintegrowanie języka i metodologii pracy;
• stworzenie forum wymiany dotychczasowych doświadczeń;
• stworzenie podwalin grupy samorozwojowej (długofalowego rozwijania kompetencji, planowania i kontrolowania efektów, bieżącej wymiany
doświadczeń, rozwijania metodologii pracy).
Szkolenie z metody pracy trenera zatrudnienia wspieranego obejmuje 6 jednostek modułowych oraz 25 jednostek szkoleniowych. Każda jednostka szkoleniowa ma zdefiniowane operacyjne cele kształcenia. Jej realizacja odbywa się zgodnie
z zaproponowanymi przez autorów programu kluczowymi punktami kształcenia
w oparciu o materiały dydaktyczne (np. ćwiczenia i zadania, treści merytoryczne, sprawdziany), przy zastosowaniu zaproponowanych metod kształcenia. Na
zakończenie każdej jednostki szkoleniowej należy sprawdzić, czy zaplanowane
cele kształcenia zostały osiągnięte.
Tak szczegółowo opracowany program prowadzi trenera przez cały proces realizacji zajęć. Jednostki szkoleniowe realizowane są w odpowiedniej kolejności,
a sprawdzian postępów na końcu każdej z nich daje informacje o tym, czy prawidłowo
są wykonywane poszczególne zadania cząstkowe danej jednostki modułowej. Po
przejściu przez uczestnika szkolenia wszystkich jednostek szkoleniowych przypisanych do danej jednostki modułowej następuje sprawdzenie, jak opanował on
wiedzę i umiejętności przyporządkowane jednostce modułowej. Sprawdziany po
jednostkach szkoleniowych, jak też po jednostkach modułowych, opracowane są
również przez autorów programu.
Może wydawać się, że tak szczegółowo opracowany program ogranicza indywidualne podejście trenera do realizacji szkolenia. Jednak o ile podział zakresu pracy na jednostki modułowe powinien być bezwzględnie opracowany przez autorów
programu, to jednostki szkoleniowe i zaproponowane przez autorów materiały
należy traktować tylko jako rozwiązanie przykładowe, pozostawiając trenerowi
decyzję, na ile skorzysta z gotowych podpowiedzi. Reasumując, zalety programów
modułowych są następujące:
• elastyczność — dobór kształcenia do potrzeb uczestników szkolenia;
• efektywne wykorzystanie czasu dzięki połączeniu teorii z praktyką;
• inna dydaktyka — kształcenie poprzez działanie;
• pomiar dydaktyczny ściśle powiązany z procesem kształcenia — sprawdziany wiedzy i umiejętności po każdej jednostce modułowej i jednostce
szkoleniowej;
• kształcenie oparte jest na rzeczywistych zadaniach zawodowych.
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niem każdy z nich wypełniał „Ankietę kandydata na szkolenie z metody pracy trenera zatrudnienia wspieranego”, w której oceniali swoją wiedzę w następujących
obszarach:
• rynek pracy;
• instytucje rynku pracy — zadania i usługi;
• zjawisko bezrobocia i jego wpływ na psychikę ludzi;
• trener zatrudnienia wspieranego — zadania, metody i procedury pracy;
• metody aktywizowania osób bezrobotnych;
• coaching indywidualny i grupowy;
• praca z klientem niepełnosprawnym;
• ekonomia społeczna;
• komunikacja interpersonalna;
• proces grupowy, zasady pracy z grupą;
• rekrutacja i selekcja pracowników,
• networking — zasady budowania sieci kontaktów.
Wyniki ankiet samooceny ilustruje poniższy wykres:
Wykres 4. Średnie ocen wiedzy kandydatów na szkolenie z metody pracy TZW
w punktach
Samoocena wiedzy
Rynek pracy - podstawowe pojęcia, odbiorcy i instrumenty

3,85

Instytucje rynku pracy oraz instytucje pomocy i integracji
społecznej - zadania i usługi

3,45

Zjawisko bezrobocia i jego wpływ na psychikę ludzi
Trener zatrudnienia wspieranego - zadania, metody i
procedury pracy

3,94
2,11

Metody oraz narzędzia aktywizowania osób bezrobotnych
Coaching - indywidualny i grupowy

3,51
2,02

Praca z klientem niepełnsprawnym
Ekonomia społeczna

3,51
2,82

Komunikacja interpersonalna

3,88

Proces grupowy, zasady pracy z grupą

3,71

Rekrutacja i selekcja pracowników
Networking - zasady budowania sieci kontaktów

3,51
2,80

Źródło: opracowanie własne

Źródło: Program szkoleń z metody pracy trenera zatrudnienia wspieranego,
WUP Kraków, 2011 r.
Podczas szkolenia treści programowe oraz poszczególne zadania dobierano
w zależności od potrzeb oraz poziomu wiedzy jego uczestników. Przed szkole-

W projekcie „Holownik — nowa usługa aktywizacji zawodowej” analizy potrzeb
szkoleniowych dokonano głównie dzięki uzyskanej wiedzy o kandydatach
zgromadzonej podczas obserwacji ich pracy w części warsztatowej, spotkań
upowszechniających oraz analizy „Ankiet kandydatów na szkolenie z metody
pracy trenera zatrudnienia wspieranego”. Ponadto uczestnicy szkoleń wypełniali
„Ankiety samooceny przed i po zakończeniu szkolenia z metody pracy TZW”.
A w trakcie zajęć — sprawdziany postępów, które pozwalały się zorientować uczestnikom szkolenia, jak też prowadzącym zajęcia, czy zaplanowane cele kształcenia
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zostały osiągnięte. W zdecydowanej większości przypadków uczestnicy odpowiadali wyczerpująco i prawidłowo na pytania zawarte w sprawdzianach.
Szkolenia są prowadzone w formie warsztatowo–ćwiczeniowej, wzbogacone
symulacjami najistotniejszych sytuacji, z którymi mogą spotkać się uczestnicy
w codziennej praktyce. Program szkolenia został opracowany z myślą o uczestnikach, którzy już posiadają doświadczenie zawodowe w pracy z osobami
z grup defaworyzowanych na rynku pracy oraz podstawy wiedzy z zakresu nauk
społecznych. Prowadzący używają metod pedagogiki, doświadczenia i nauczania przez przeżywanie. Uczestnicy poprzez wspólne rozwiązywanie problemów,
wymianę doświadczeń i refleksji sami dochodzą do wniosków (metoda autorefleksji), zaś prowadzący umiejętnie steruje tym procesem.
Badani jednoznacznie pozytywnie ocenili przyjętą formułę zjazdów szkoleniowych, w większości określając ją jako optymalną. Uczestnicy szkoleń
podkreślają, że skumulowanie poszczególnych zjazdów w stosunkowo
niedługim odcinku czasu przyniosło dobre rezultaty, a krótkie przerwy
pomiędzy kolejnymi spotkaniami sprzyjały przyswajaniu wiedzy i wzmacnianiu
efektu edukacyjnego.
„Szkolenie było bardzo dobrze prowadzone i czasowo było zapełnione
w maksymalny sposób. To jest dobra forma, bo przez 3 dni realizuje się moduł
szkoleniowy. Nie ma sensu rozkładać tego na jeden dzień w tygodniu, lecz należy
to skumulować w jednym czasie”. (MOPS)
Zdecydowana większość trenerów wskazuje, że informacje pozyskane podczas spotkań były bardzo przydatne w kontekście ich codziennej praktyki zawodowej. Wywiady realizowane z uczestnikami w sposób zdecydowany wskazują
na wysoką ocenę wszystkich elementów składających się na końcowy efekt,
czyli skuteczność przekazywania wiedzy. Należy podkreślić, że badani docenili
z jednej strony sam sposób organizacji szkoleń (kwestie związane z harmonogramem i logistyką, warunki lokalowe oraz dostępne wyposażenie i pomoce
techniczne), z drugiej wskazywali na znakomite przygotowanie strony merytorycznej. Bardzo pozytywnie oceniono sposób prowadzenia zajęć, odpowiednie
budowanie relacji interpersonalnych pomiędzy prowadzącymi a uczestnikami,
wysoki poziom przekazywanej wiedzy, przyjęte formy i techniki przekazywania
wiedzy, a także samą, według zgodnej opinii badanych, wysoce inspirującą
postawę prowadzących zajęcia. Uczestnicy podkreślają, że pomimo faktu,
iż zajęcia w ramach zjazdów prowadzone były w sposób bardzo intensywny
(około 8 godzin dziennie), to jakość przekazywanych treści oraz umiejętności
i zaangażowanie prowadzących coachów czyniły je bardzo interesującymi.
Wśród uczestników pojawiły się pojedyncze opinie wskazujące na potrzebę
rozszerzenie przyjętej formuły o dodatkowy zjazd, argumentujące, że ładunek
wiedzy przekazywany w trakcie spotkań był zbyt przytłaczający. Jednak po
namyśle badani, którzy przekazywali tego typu uwagi, przyznawali, że wszechstronny dostęp do materiałów, zarówno pisemnych, które otrzymali podczas
szkoleń, jak i zamieszczonych na platformie, stwarza możliwość samodzielnego kontynuowania studiów nad metodą.
Według zdecydowanej większości uczestników prowadzący w optymalny
sposób zachowywali proporcje pomiędzy treścią teoretyczną a zajęciami praktycznymi. Dużą wagę przykładano do pracy w grupie i do treningu umiejętności
interpersonalnych kluczowych w praktyce TZW.
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„Wydaje mi się, że proporcje teorii do praktyki były optymalnie dobrane,
z dużym naciskiem na pracę grupową czy warsztatową. To chyba jest najlepsze
dla nas jako przyszłych trenerów” (SUP). „Nie można się było nudzić, była teoria, ale co chwilę były jakieś ćwiczenia, dygresje” (DS); „...to szkolenie mnie
wzmocniło. Nabrałam dzięki niemu więcej odwagi” (PUP).
Źródło: Raport z ewaluacji projektu „Holownik”, CEM Instytut Badań Rynku
i Opinii Publicznej, Kraków, lipiec 2012.
Szkoleniami z metody pracy trenera zatrudnienia wspieranego objęto do tej pory
140 osób. Wśród uczestników jest 109 kobiet oraz 31 mężczyzn. Średnia wieku
wynosi prawie 36 lat. Zdecydowana większość osób legitymuje się wykształceniem
wyższym — 118 osób, z czego 95 stanowią kobiety. Większość szkolonych - 95
osób — mieszka w mieście. Szczegółowe dane o uczestnikach szkolenia z metody
pracy trenera zatrudnienia wspieranego ilustrują poniższe tabele oraz wykresy.

Tabela 5. Struktura wieku uczestników szkoleń
WIEK

PŁEĆ

OGÓŁEM

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

25–34

69

12

81

35–44

22

11

33

45–54

13

5

18

55 I WIĘCEJ

5

3

8

OGÓŁEM

109

31

140

Źródło: opracowanie własne
Wykres 5. Wiek uczestników szkoleń

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 6. Struktura wykształcenie uczestników szkoleń
WYKSZTAŁCENIE

PŁEĆ
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Wykres 7. Staż pracy uczestników szkoleń

OGÓŁEM

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

wyższe

95

23

118

pomaturalne

10

5

15

ponadgimnazjalne

4

3

7

RAZEM

109

31

140

Źródło: opracowanie własne
Wykres 6. Wykształcenie uczestników szkoleń

Źródło: opracowanie własne
Źródło: opracowanie własne

Tabela 8. Miejsce zatrudnienia uczestników szkolenia

Tabela 7. Staż pracy uczestników szkoleń (dane z marca 2012 r.)
STAŻ PRACY

PŁEĆ

OGÓŁEM

MIEJSCE ZATRUDNIENIA

PŁEĆ
KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

OGÓŁEM

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

1–5 lat

21

5

26

Publiczne Służby
Zatrudnienia

41

4

45

5–10 lat

28

3

31

OPS

34

6

40

10–20 lat

15

8

23

NGO/ ŚDS/ WTZ

30

7

37

pow. 20 lat

15

7

22

RAZEM

79

23

102

Zakłady Karne / Areszt
Śledczy

2

8

10

Inne: Ośrodek Kultury,
Sądy, Dom dla Bezdomnych Mężczyzn

2

6

Razem

109

31

Źródło: opracowanie własne

Źródło: opracowanie własne

8
140
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A oto wykaz instytucji, które oddelegowały pracowników na szkolenie z metody
pracy trenera zatrudnienia wspieranego wraz z liczbą szkolonych osób według
stanu na 30 października 2012 r.

Wykres 8. Struktura zatrudnienia uczestników szkolenia

LP.

NAZWA INSTYTUCJI

LICZBA
ODDELEGOWANYCH
OSÓB

1.

Grodzki Urząd Pracy

5

2.

PUP Bochnia

4

3.

PUP Brzesko

1

4.

PUP Dąbrowa Tarnowska

1

5.

PUP Gorlice

2

6.

PUP Limanowa

1

7.

PUP Myślenice

2

Źródło: opracowanie własne

8.

PUP Nowy Targ

3

Tabela 9. Miejsce zamieszkania uczestników szkoleń

9.

PUP Olkusz

2

10.

PUP dla Powiatu Nowosądeckiego

2

11.

PUP Proszowice

1

12.

PUP Sucha Beskidzka

2

13.

PUP Tarnów

1

14.

PUP Wieliczka

2

15.

PUP Zakopane

2

Źródło: opracowanie własne

16.

SUP Nowy Sącz

2

Wykres 9. Miejsce zamieszkania uczestników szkolenia

17.

UPPK

5

MOPS Kraków

3

* MOPS Kraków - KIS

5

* MOPS Kraków - F9

1

* MOPS Kraków - F8

3

* MOPS Kraków - F1

2

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

PŁEĆ

OGÓŁEM

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

WIEŚ

38

7

45

MIASTO

71

24

95

RAZEM:

109

31

140

18.
35%

65%

Źródło: opracowanie własne

WIEŚ

19.

MGOPS Wieliczka

2

MIASTO

20.

MOPS Bukowno

1

21.

MOPS Mszana Dolna

1

22.

MOPS Nowy Sącz

6

23.

MOPS Tarnów

2

24.

GOPS Czernichów

4

25.

GOPS Tarnów

2
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26.

GOPS Wielka Wieś

1

27.

GOPS Wojnicz

1

28.

GOPS Zabierzów

1

29.

OPS Babice

2

30.

OPS Libiąż KIS

1

31.

OPS Klucze

2

32.

Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas
Diecezji Tarnowskiej

3

33.

Chrześcijańskie Stow. Dobroczynne
Klucze

1

34.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
w Tarnowie

4

35.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

36.
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49.

Środowiskowy Dom Samopomocy w
Skawinie

1

50.

Środowiskowy Dom Samopomocy w
Tomaszkowicach

1

51.

Tarnowski Ośrodek Interwencji
Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy

1

52.

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Emaus”

1

53.

Areszt Śledczy Kraków-Podgórze

1

54.

Zakład Poprawczy w Tarnowie

2

55.

Zakład Karny Kraków -Nowa Huta

1

56.

Zakład Karny Nowy Sącz

2

57.

Zakład Karny Tarnów-Mościce

2

2

58.

Zakład Karny Trzebinia

2

Fundacja im. Hetmana J. Tarnowskiego

5

59.

Zakład Karny Wadowice

2

37.

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

3
1

WUP Kraków/Zespoły Zamiejscowe w
Nowym Sączu i w Tarnowie

4

38.

Fundacja Wspier. Rozw. Społ. „Leonardo”
WTZ Skała

60.

39.

Ośrodek Kultury Gminy Gorlice

1

40.

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w
Tarnowie

3

41.

Sąd Rejonowy - II Zespół Kuratorskiej
Służby Sądowej

1

42.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania
Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych
STOPIL Nowy Sącz

2

43.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „ Gniazdo” —
Środowiskowy Dom Samopomocy w
Starym Sączu — Cyganowicach

2

44.

Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze

1

45.

Stowarzyszenie Psychiatrii Środowiskowej
w Krakowie

1

46.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego „Klucz”

7

47.

Środowiskowy Dom Samopomocy w
Brzeziu

4

48.

Środowiskowy Dom Samopomocy
Promyk Nowy Targ

1

razem:

140

Źródło: opracowanie własne
Warto odnotować, że na 23 działające w Małopolsce urzędy pracy, w szkoleniu
z metody pracy trenera zatrudnienia wspieranego wzięli udział pracownicy
19 z nich. Jedynie powiatowe urzędy pracy z Chrzanowa, Miechowa, Oświęcimia
oraz Wadowic nie oddelegowały swoich przedstawicieli.
Po zakończeniu szkoleń do udziału w pilotażu z metody pracy trenera zatrudnienia wspieranego przystąpiły dotychczas 74 osoby z 34 instytucji i organizacji.
Z tymi instytucjami podpisano porozumienia o współpracy. Ilustruje to poniższa
tabela:
Tabela10. Pierwsze rezultaty projektu

Grupa

Uczestnicy

Instytucje
i organizacje

Udział
uczestników
w pilotażu

Instytucje
i organizacje
w pilotażu

1,2,3

39

20

30

17

4,5,6

45

21

28

9

7,8

26

14

16

8

110

55

74

34

Źródło: opracowanie własne (dane na dzień 6.07.2012 r.)
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Poniżej zamieszczono graficzną ilustrację formuły szkoleniowo–superwizyjnej
w projekcie „Holownik — nowa usługa aktywizacji zawodowej”.

Szkolenie gr. 1., 2., 3. w Krakowie, marzec 2012 r.

Wykres 10. Schemat formuły szkoleniowo-superwizyjnej w projekcie „Holownik
— nowa usługa aktywizacji zawodowej”

Szkolenie gr. 4., 5., 6. w Krakowie, czerwiec 2012 r.
Źródło: Raport z ewaluacji projektu „Holownik — nowa usługa aktywizacji
zawodowej”, CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej, Kraków , lipiec 2012 r.
Szkolenie gr. 7. i 8. w Tarnowie, maj 2012 r.

Szkolenie gr. 9. i 10.
w Krakowie, padziernik 2012 r.
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7. PREZENTACJE PRODUKTU PROJEKTU PODCZAS
KONFERENCJI I SPOTKAŃ
Od momentu rozpoczęcia realizacji projektu upowszechniano wiedzę o nim
oraz jego produkcie podczas licznych spotkań, konferencji i seminariów, w tym
międzynarodowych. Przedstawiciele Zespołu Projektu byli zapraszani do udziału
w pracach grup roboczych zajmujących się problematyką wykluczenia społecznego,
przedsięwzięciami z zakresu ekonomii społecznej, pracą z osobami z grup marginalizowanych na rynku pracy. Ponadto na bieżąco udzielane są informacje telefoniczne, mailowe oraz bezpośrednie odnośnie możliwości odbycia szkolenia
z metody pracy trenera zatrudnienia wspieranego czy prowadzenia jej pilotażu
w instytucjach i organizacjach.
Ciekawym doświadczeniem był udział w takich międzynarodowych wydarzeniach, jak:
• międzynarodowe spotkanie przedstawicieli związków zawodowych (Kraków,
październik 2011 r.);
• spotkania warsztatowe polskich i słowackich partnerów projektu „Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy” (Nowy Sącz, listopad 2011 r.);
• spotkanie przedstawicieli międzynarodowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - OECD z ekspertami (Kraków, marzec 2012 r.);
• spotkanie przedstawicieli polskich i słowackich służb zatrudnienia zorganizowane w ramach grantu EURES (Nowy Sącz, kwiecień 2012 r.)
• spotkanie z delegacją ze Szwecji (Kraków, kwiecień 2012 r.).
Podczas tych spotkań prezentowano metodę pracy trenera zatrudnienia, która
każdorazowo spotykała się z żywym zainteresowaniem słuchaczy. Szczególnie podkreślano podmiotowe podejście do klienta, uczenie go samodzielności
i odpowiedzialności. Realizatorzy projektu upowszechniali produkt także podczas:
• konferencji „System wsparcia ekonomii społecznej w Małopolsce — podsumowanie osiągnięć i rezultatów, rekomendacje na przyszłość” (Kraków,
marzec 2012 r.);
• spotkania roboczego dotyczącego lokalnych partnerstw międzysektorowych
(Kraków, marzec 2012 r.);
• Targów Pracy OHP (Mszana Dolna, kwiecień 2012 r.);
• konferencji „Ułatwić zawodowy start” (Kraków, maj 2012 r.);
• konferencji „Modelowy system na rzecz integracji społecznej”, zorganizowanej przez „WRZOS” wspólnota robocza związku organizacji socjalnych
(Kraków, maj 2012 r.);
• spotkania Forum Organizacji Pozarządowych (Nowy Sącz, maj 2012 r.);
• Targi Pracy WUP — OHP (Nowy Sącz, Tarnów, maj 2012 r.);
• spotkania dla doradców rolniczych z Małopolskich Ośrodków Doradztwa
Rolniczego (Nowy Sącz, Tarnów — czerwiec 2012 r.);
• konferencji „Reintegracja zawodowa osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwie społecznym” (Chechło, Klucze, czerwiec 2012 r.);
• fokusu dotyczącego aktywizacji zawodowej i społecznej osób opuszczających
zakłady karne (Kraków, czerwiec 2012 r.);
• spotkania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego
(Kraków, lipiec 2012 r.);
• spotkania z przedstawicielami Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków, lipiec
2012 r.);

Prezentacje produktu projektu podczas konferencji i spotkań
•
•
•

31

spotkanie z kierownictwem Stowarzyszenia HUMANEO z Nowego Sącza,
(Nowy Sącz, wrzesień 2012 r.);
spotkaniu z kierownictwem Stowarzyszenia SURSUM CORDA (Nowy Sącz,
wrzesień 2012 r.);
spotkaniu w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pt. „Gdy problemem
nie jest brak kompetencji….” (Kraków, październik 2012 r.).

Koordynator ds. merytorycznych uczestniczył w nagraniu reportażu TV Kraków
pt. „A mówili, że się nie uda”, w którym prezentowano m.in. metodę pracy trenera zatrudnienia wspieranego. Reportaż emitowano 1 i 2 listopada 2011 r. w TV
Kraków.
Na bieżąco udzielano informacji telefonicznej, mailowej oraz w bezpośrednich
kontaktach osobom zainteresowanym udziałem w szkoleniach z metody pracy
trenera zatrudnienia wspieranego. Systematycznie spotykano się z decydentami
oraz pracownikami m.in. takich instytucji, jak: powiatowe urzędy pracy, ośrodki
pomocy społecznej, OHP, Fundacja het. Tarnowskiego, Polskie Stowarzyszenie
Na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym, Dom dla Bezdomnych Mężczyzn
w Tarnowie, zakłady karne w Tarnowie oraz w Nowym Sączu, Zakład Poprawczy
w Tarnowie, Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy.
Superwizorzy regularnie spotykają się z osobami realizującymi pilotaż z metody
pracy trenera zatrudnienia wspieranego oraz z ich przełożonymi. Organizowane są
sesje indywidualne oraz grupowe. Podczas półrocznego trwania pilotażu indywidualne sesje superwizyjne odbywają się co najmniej raz w miesiącu, grupowe sesje
superwizyjne raz na dwa miesiące oraz grupowe sesje coachingowe, tzw. „Grupy
Rozwojowe” — także co dwa miesiące.
Decydenci małopolskich instytucji rynku pracy oraz instytucji pomocy i integracji
społecznej otrzymują informacje o rezultatach projektu po zakończeniu każdego
etapu jego realizacji. Organizowane są spotkania, podczas których omawiany
jest produkt — metoda pracy trenera zatrudnienia wspieranego, dotychczasowe
rezultaty jej wdrażania w instytucjach oraz perspektywy jej implementacji.
23 października 2012 r. odbyło się spotkanie z trenerami zatrudnienia wspieranego oraz decydentami z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie na
czele z dyrektor, Józefą Grodecką. W naradzie wziął udział także dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Andrzej Martynuska.
W listopadzie zaplanowano kolejne spotkania dla decydentów i trenerów zatrudnienia wspieranego działających w publicznych służbach zatrudnienia oraz ich
odpowiedników z małopolskich podmiotów ekonomii społecznej (ZAZ, fundacje,
stowarzyszenia, środowiskowe domy samopomocy) oraz pozostałych (zakłady
karne, zakłady poprawcze, sądy, lokalne samorządy).
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8. PLATFORMA SZKOLENIOWO–INFORMACYJNA
Platforma szkoleniowo–informacyjna ( Platforma e-learning ) — definiowana jest
jako pewien system informatyczny, zainstalowany na serwerze, który połączony jest
z całym Internetem. Pozwala on zarządzać kursami, uczestnikami kursów, pozwala na
zapisy, logowanie, śledzenie postępów, tworzenie raportów itp.
Dostęp do platformy szkoleniowo–informacyjnej możliwy jest po uzyskaniu od
Administratora platformy (pracownik zespołu projektowego „Holownik..) loginu
oraz hasła. Użytkownik platformy po zalogowaniu na stronie projektu „Holownik —
nowa usługa aktywizacji zawodowej”- (www.holownik.kei.pl) korzysta z wszelkich
dostępnych informacji w dowolnym miejscu i czasie, gdzie ma dostęp do komputera i Internetu.
Platforma szkoleniowo–informacyjna projektu Holownik składa się z następujących elementów:
• zakładki — pn. Strona główna, w której znajdują się bieżące informacje oraz
wydarzenia związane z realizacją projektu „Holownik — nowa usługa aktywizacji zawodowej”;
• zakładki — pn. Projekt , w której zostały zamieszczone wszystkie informacje
o projekcie, czasie realizacji, celach itp.;
• zakładki — pn. Model pracy TZW, w którym znajdują się informacje nt. trenera zatrudnienia wspieranego, jego roli w aktywizowaniu osób, modelu
pracy TZW;
• zakładki — pn. Kalendarz, w którym zostały zamieszczone terminy związane
z realizacją szkoleń dla trenerów zatrudnienia wspieranego oraz ważne
wydarzenia;
• zakładki — pn. O nas, w której przedstawiono zespół projektu, numery kontaktowe;
• zakładki — pn. Platforma, na której uczestnicy projektu, po zalogowaniu
się, otrzymują dostęp do materiałów szkoleniowych, kursów, materiałów do
pobrania, dostępnych testów oraz wszelkich niezbędnych informacji w procesie szkolenia metodą blended — learning;
• zakładki — pn. Polecamy z przydatnymi informacjami: Ważne instytucje,
Fundusze Unijne, Projekty WUP Kraków, Polecamy;
Platforma szkoleniowo–informacyjna pełni funkcję narzędzia, dzięki któremu
uczestnicy szkolenia mogą zarówno zapoznać się za zamieszczonymi informacjami, jak i komunikować się na forach i czatach oraz w prosty i szybki sposób znaleźć
trenerów zatrudnienia wspieranego w Małopolsce. Mogą również skontaktować
się z nimi za pomocą bazy trenerów zatrudnienia wspieranego. Platforma szkoleniowo–informacyjna to źródło wiedzy, które pomaga w osiąganiu lepszych wyników
w pracy trenerów zatrudnienia wspieranego.
Użytkownicy platformy mogą korzystać również z zamieszczonych na niej
filmów m.in. na temat. ekonomii społecznej, a dostępne informacje i materiały
w postaci testów, programów oraz ćwiczeń wykorzystywać w pracy ze swoimi
klientami. Platforma szkoleniowo–informacyjna pełni rolę komunikatora dla trenerów zatrudnienia wspieranego, w której każdy znajdzie coś dla siebie.
Co najważniejsze na platformie — w ramach interwizji moderowanej — odbywać
się może wymiana dobrych praktyk; tego, co się sprawdziło. Zamieszczane tam
będą na przykład wnioski ze spotkań grupowych, udostępnione jako tzw. „najlepsze praktyki” dla wszystkich osób zaangażowanych w projekt.
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(…) rozwijanie forum na platformie jest bardzo cennym działaniem, którego
prawdziwą wartość docenić można będzie na dalszych etapach projektu. Sami
uczestnicy mają wiele pomysłów, jakie treści powinny się pojawiać na platformie. Wskazuje się na możliwość zamieszczania opisów metod rozwiązywania
problemów klientów, przytaczania dobrych praktyk, osiągnięć, zamieszczania
pytań do innych trenerów i coachów oraz opisów sytuacji problemowych w celu
uzyskania wsparcia bazującego na doświadczeniach innych uczestników:
„...byłoby dobrze, gdyby osoby wrzucały tam swoje spostrzeżenia, np.
w jaki sposób z klientem pracują, opis przypadków...” (przedstawiciel PUP)
Interesujące są sugestie coachów, aby rozwijać platformę nie tylko jako
miejsce wymiany doświadczeń dla trenerów, ale również jako źródło wiedzy
i informacji na temat nowoczesnych metod pracy z klientami dla pracowników
instytucji rynku pracy i innych instytucji wsparcia:
„Dobrze by było, gdyby ta platforma nadal żyła i była udostępniana instytucjom, np. jako platforma wymiany informacji pomiędzy instytucjami. Rozszerzenie jej o taki aspekt korzystnie wpłynęłoby na pracę trenerów i byłoby to dla
nich przydatne.” (trener - coach)
Również uczestnicy podkreślają unikatowy charakter platformy wskazując,
że w Polsce brakuje obecnie uniwersalnego medium spinającego i ukierunkowującego działania różnych instytucji działających w analizowanym obszarze.
Powinno się dążyć to tego, aby w przyszłości platforma stała się płaszczyzną
wymiany informacji dla pracowników wszelkich instytucji powołanych do
udzielania pomocy w zakresie rozwoju zawodowego i stanowiła podstawę dla
budowy kompleksowego systemu wsparcia na rynku pracy:
„Platforma jest bardzo dobrym pomysłem, ponieważ to jest coś, czego doradcom brakuje. System poradnictwa w Polsce jest rozpuzlowany, a taka platforma pomaga i ułatwia nawiązać kontakt z innymi osobami z branży w celu
wymiany informacji i doświadczeń. Na platformie nawiązać kontakt z innymi
osobami z branży w celu wymiany informacji i doświadczeń. Na platformie
jest mnóstwo rzeczy do pobrania zebranych w jednym miejscu.” (przedstawiciel Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP).
Źródło: Raport z ewaluacji projektu „Holownik — nowa usługa aktywizacji
zawodowej”, CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej, Kraków, lipiec 2012 r.
Opracowano ankietę oceniającą korzystanie z platformy e–learningowej i rozesłano do jej użytkowników. W drugim kwartale 2012 r. całkowita liczba odwiedzin wyniosła 4120. Jest to liczba logowań na jakąkolwiek podstronę w serwisie,
z czego:
• w kwietniu odnotowano 1264 odwiedzin,
• w maju — 1426,
• w czerwcu — 1430.
Średnia liczba odsłon to 45 dziennie.
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9. PUBLIKACJE O PROJEKCIE I JEGO PRODUKCIE
Największą ilość publikacji na temat metody pracy trenera zatrudnienia wspieranego można odnaleźć na platformie szkoleniowo–informacyjnej projektu. Można
je przeczytać po zalogowaniu się. Informacje o projekcie są ogólnodostępne na
stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie (www.wup-krakow.
pl), stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego (www.fundusze.małopolska.pl/
pokl). Także partnerzy uczestniczący w szkoleniach i w pilotażu z metody pracy
trenera zatrudnienia wspieranego informują o tym na swoich stronach internetowych oraz w swoich wydawnictwach.
Systematycznie opracowywane są informacje dla Zarządu Województwa
Małopolskiego i Krajowej Instytucji Wspomagającej. Ostatnio o projekcie można
było przeczytać w: kwartalniku „Kapitał Ludzki Małopolski”, biuletynie „Fundusze
Europejskie w Małopolsce” , publikacji pt. „Ekonomia społeczna w Małopolsce —
w stronę przedsiębiorczości społecznej”, (wydanej w ramach projektu INES — Infrastruktura Ekonomii Społecznej w Małopolsce), polsko–angielskiej publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej pt. „Czas innowacji. Przegląd produktów wybranych
projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej PO KL” oraz
w newsletterze pracowników WUP Kraków.

Publikacje i materiały szkoleniowe przygotowane
dla trenerów zatrudnienia wspieranego

Zrzut ekranu witryny internetowej programu Holownik
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10. MATERIAŁY PROMOCYJNE
W projekcie "Holownik - nowa usługa aktywizacji zawodowej" przygotowano
następujące materiały informacyjno-promocyjne dla uczestników projektu: notesy A4 i A5, teczki z gumką, długopisy, prndrive'y, wizytówki i wizytowniki, torby
płócienne, kubki z nadrukiem, teczki dla trenerów pracujących w terenie, plakaty,
roll-upy.

11. KALENDARIUM WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ
LP.

WYDARZENIE

DATA

1.

Rozpoczęcie realizacji projektu.

lipiec 2011 r.

2.

Opracowanie materiałów promocyjno–
lipiec - sierpień 2011
-informacyjnych i wyłonienie wykonawcy.

3.

Aktualizacja materiałów szkoleniowo–informacyjnych pod kątem szkolenia.

lipiec - sierpień 2011 r.

4.

Przygotowanie programów spotkań
upowszechniających wraz
z dokumentacją.

sierpień - wrzesień 2011 r.

5.

Wyłonienie w wykonawcy do
opracowanie programów superwizji
indywidualnej oraz grupowej.

wrzesień - październik 2011 r.

6.

Wyłonienie wykonawcy i wydruk
materiałów szkoleniowo–metodycznych.

wrzesień - październik 2011 r.

7.

Akcja mailingowa; rekrutacja na
spotkania upowszechniające.

wrzesień - październik 2011 r.

8.

Organizacja 6 spotkań
upowszechniających w: Krakowie,
Nowym Sączu i Tarnowie.

październik 2011 r.
- wrzesień 2012 r.

9.

Rekrutacja na szkolenia z metody pracy
trenera zatrudnienia wspieranego.

październik/listopad 2011 r.

10.

Rozpoczęcie modułowego szkolenia
z metody pracy trenera zatrudnienia
wspieranego w Krakowie.

listopad – grudzień 2011 r.

11.

Przekazanie do użytku platformy
szkoleniowo–informacyjnej.

grudzień 2011 r.

12.

Szkolenia z zakresu superwizji oraz
coachingu dla Zespołu Projektu oraz
pracowników CIiPKZ WUP Kraków.

grudzień 2011 r.

13.

Wydruk materiałów szkoleniowo–
-informacyjnych.

grudzień 2011 r.

14.

Opracowanie — przy współpracy
z ekspertem — programów superwizji
indywidualnej oraz grupowej.

grudzień 2011 r.

15.

Wyłonienie instytucji chętnych do
wdrożenia metody pracy trenera
zatrudnienia wspieranego
— podpisanie porozumień.

grudzień 2011 r.
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16.

17.

18.
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Zamieszczenie na platformie
szkoleniowo–informacyjnej repozytorium
styczeń 2012 r.
dokumentów zalecanych w pracy TZW
oraz materiałów ze szkoleń.
Akcja mailingowa w instytucjach
rynku pracy oraz instytucjach pomocy
i integracji społecznej dotycząca
zaproszenia do udziału w pilotażu
pracy metodą trenera zatrudnienia
wspieranego.

luty – marzec 2012 r.

Organizacja i prowadzenie szkoleń
z metody pracy trenera zatrudnienia
wspieranego w Krakowie oraz
w Tarnowie.

luty – czerwiec 2012 r.

 Zakład Karny w Nowym Wiśniczu
 Zakład Karny w Tarnowie–Mościcach
 Zakład Poprawczy w Tarnowie
 Urząd Miasta Nowego Sącza
 MWK OHP w Krakowie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
w Nowym Sączu
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Babicach
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczach

19.

20.

Wsparcie osób realizujących pilotaż
poprzez indywidualne i grupowe sesje
superwizyjne oraz coachingowe

maj – grudzień 2012 r.

21.

Spotkania z decydentami instytucji,
w których realizowany jest pilotaż.

maj – grudzień 2012 r.

22.

Rekrutacja uczestników szkolenia
z metody pracy TZW.

sierpień – październik 2012 r.

23.

Organizacja i przeprowadzenie spotkania
październik 2012 r.
upowszechniającego

24.

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia
październik – grudzień 2012 r.
z metody pracy TZW.

25.

Organizacja wyjazdowych spotkań
superwizyjnych w Krynicy.

26.

Organizacja spotkań z decydentami oraz
osobami realizującymi pilotaż z metody
październik – listopad 2012 r.
pracy trenera zatrudnienia wspieranego
w małopolskich instytucjach.

27.

Opracowanie raportów z
upowszechniania oraz włączania
do polityki metody pracy trenera
zatrudnienia wspieranego. Wyłonienie
wykonawcy i wydruk.

październik – listopad 2012 r.

październik – grudzień 2012 r.

Organizacja spotkania
podsumowującego dotychczasowe
grudzień 2012 r.
rezultaty pilotażu z metody pracy trenera
zatrudnienia wspieranego.

Źródło: dokumentacja projektu

12. WYKAZ INSTYTUCJI UCZESTNICZĄCYCH
W DZIAŁANIACH UPOWSZECHNIAJĄCYCH
 Zakład Karny w Nowym Sączu

74 osoby rozpoczęły w 34 instytucjach
pilotaż z metody pracy TZW / podpisano maj – czerwiec 2012 r.
porozumienia.

28.
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 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieczu
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej
 Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Skawinie
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mucharzu
 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego
 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych/Środowiskowy Dom
Samopomocy w Starym Sączu
 Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej
 Fundacja Europa +
 Fundacja Rozwoju Ziem Górskich w Starym Sączu
 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyk” w Nowym Targu
 Stowarzyszenie Oświatowe Synergia w Moszczenicy
 Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich
 GTW Project Sp. z o.o.
 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin
i Przyjaciół „Ognisko” w Krakowie
 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie
 Fundacja Wspólnota Nadziei w Więckowicach
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernichowie
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 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach
 Małopolska Organizacja Turystyczna w Krakowie

Wykaz instytucji uczestniczących w działaniach upowszechniających
 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Tarnowie

 Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego LEONARDO w Krakowie

 Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

 Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego KLUCZ

 Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie
 Powiatowy Urząd Pracy w Bochni

 Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie

 Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zachariaszowskiej

 Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej

 Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach

 Zakład Karny w Wadowicach

 Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

 Zakład Karny Kraków- Nowa Huta

 Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej

 Zakład Karny w Trzebini

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

 Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

 Sąd Rejonowy w Tarnowie

 Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach

 Caritas Archidiecezji Tarnowskiej

 Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach

 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie o. Tarnów

 Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowie

 Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce

 Narodowy Fundusz Zdrowia delegatura w Tarnowie

 Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie

 Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

 Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu

 Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu

 Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzeziach

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielkiej Wsi

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Poroninie

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej

 Ośrodek Kultury Gminy Gorlice

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zakopanem

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Chrzanowie

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Charsznicy

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu

 Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej

 Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio

 Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu

 Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Nowym Sączu

 Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem

 Areszt Śledczy w Krakowie Podgórzu

 Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miechowie

 Sądecki Urząd Pracy

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu

 Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukownie

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiedziu

 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju psychiatrii i opieki środowiskowej
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