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E-Biuletyn
N

ie od dziœ wiadomo, ¿e procesy upowszechniania wypracowanych produktów w projektach innowacyjnych s¹ niezwykle istotne.

Bez dotarcia do szerszej grupy osób, które potencjalnie mog¹ wykorzystywaæ innowacyjne narzêdzia, mijamy siê z ide¹ tych

projektów. W II pó³roczu br. rozpocznie siê proces walidacji kilku z realizowanych projektów innowacyjnych w województwie

zachodniopomorskim. Oznacza to, ¿e bêdziemy mieæ podane na tacy, gotowe do wykorzystywania przez inne instytucje/organizacje produkty
finalne. Byæ mo¿e nie rozpoczynaj¹c - poniewa¿ szereg „zabiegów upowszechniaj¹cych” jest ju¿ za nami - ale przyspieszaj¹c ten proces, oddajemy
w Pañstwa rêce E - Biuletyn Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Szczecinie.
W pierwszym numerze przedstawiamy Pañstwu projekty, które s¹ ju¿ po pozytywnej ocenie strategii wdra¿ania. Warto dodaæ,
¿e to dopiero pocz¹tek – w zesz³orocznych konkursach og³oszonych w ramach projektów innowacyjnych wy³oniono 13 projektów
rekomendowanych do dofinansowania. Podsumowuj¹c, w województwie zachodniopomorskim upowszechniaæ bêdziemy i zachêcaæ Pañstwa
do zastosowania w swoich krêgach a¿ 21 produktów finalnych!
W tym roku skupimy równie¿ nasz¹ uwagê na wspó³pracy ponadnarodowej. Maj¹c na uwadze wartoœci wynikaj¹ce z partnerstwa
ponadnarodowego, w II pó³roczu br. Wojewódzki Urz¹d Pracy w Szczecinie og³osi 4 konkursy w ramach tego typu projektów. Zachêcamy
do zapoznania siê ze szczegó³ami konkursów oraz do rozwa¿enia mo¿liwoœci realizacji projektów wychodz¹cych poza granice naszego kraju.

Katarzyna Brzychcy
Wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Szczecinie
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Charakterystyka projektów innowacyjnych PO KL

W

obecnym okresie programowania 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki obok standardowych projektów
mog¹ byæ realizowane projekty innowacyjne i ponadnarodowe. Jest to du¿a szansa na poszukiwanie nowych rozwi¹zañ, wdra¿anie
nieznanych, unikatowych dot¹d form wsparcia, b¹dŸ udoskonalanie dotychczas istniej¹cych.

Zadaniem projektu innowacyjnego nie jest rozwi¹zanie problemu, ale jedynie wynalezienie sposobu jego rozwi¹zywania. W ka¿dym projekcie
powstaje tzw. produkt finalny, przez który rozumiemy model, narzêdzie, instrument lub metoda – to nowe rozwi¹zanie problemów, nowe
podejœcie do rozwi¹zania problemów, nowe metody postêpowania, nowe formy i treœci dzia³ania. Realizacja takiego projektu wymaga poddania
nowego pomys³u testowaniu, czyli sprawdzeniu jak produkt „zachowuje siê” w rzeczywistoœci. Po przetestowaniu - je¿eli produkt oka¿e siê
skuteczny - bardzo istotne jest upowszechnianie i w³¹czanie do praktyki rezultatów. Inaczej mówi¹c wa¿ne jest przekazywanie
do okreœlonych adresatów informacji na temat produktu oraz anga¿owanie otoczenia politycznego i decydentów w celu przekonania ich
do w³¹czenia tych produktów do nurtu polityki.

Dodatkowo projekty innowacyjne mog¹ byæ realizowane we wspó³pracy ponadnarodowej, co daje mo¿liwoœæ po³¹czenia miêdzynarodowych
zasobów kadrowych, technicznych, finansowych, instytucjonalnych. Mo¿e to oznaczaæ adaptowanie i upowszechnianie rozwi¹zañ istniej¹cych
na terenie innego kraju.

„Dwoistoœæ” grupy docelowej – z jednej
W projektach innowacyjnych nale¿y

strony s¹ to u¿ytkownicy nowych

wskazaæ na czym polega istota

rozwi¹zañ, czyli ci, którzy s¹ zainteresowani

„Etapowoœæ” - projekt innowacyjny

proponowanego rozwi¹zania/podejœcia,

zastosowaniem wypracowanego produktu

ma charakter etapowy. Etapy projektu maj¹

czyli co bêdzie produktem finalnym.

(np. powiatowe urzêdy pracy, agencje

ramy czasowe oraz œciœle okreœlone

Innowacyjnoœæ mo¿e przejawiaæ siê

zatrudnienia); z drugiej strony – odbiorcy

elementy sk³adaj¹ce siê na etapy (fazy),

w trzech wymiarach tj.: problemu, formy

wsparcia, czyli osoby lub instytucje, których

które beneficjenci musz¹ uwzglêdniæ

wparcia oraz grupy docelowej.

problemy, dziêki wypracowanym

we wniosku o dofinansowanie.

rozwi¹zaniom, bêd¹ lepiej i skuteczniej
rozwi¹zywane.
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Projekty innowacyjne nie s¹ ograniczane

Wdra¿anie projektu innowacyjnego

Realizacja zasady empowerment –

oparte jest na strategii, która jest

projekt powinien anga¿owaæ w proces

opracowywana w trakcie jego

wypracowania innowacyjnych

realizacji i musi zostaæ zatwierdzona

rozwi¹zañ przedstawicieli grup

przez instytucjê finansuj¹c¹ projekt.

docelowych.

typem operacji wskazanym
w Szczegó³owym Opisie Priorytetów,
realizowane s¹ w ramach poszczególnych
Priorytetów PO KL, jednak wychodz¹ poza
typy operacji, poddzia³ania i dzia³ania.
Ograniczenie dotyczy natomiast Tematu
okreœlonego w zamkniêtym katalogu
tematów projektów innowacyjnych.

Specyfika projektów innowacyjnych
oraz ich ró¿nice we wdra¿aniu
znajduj¹ równie¿ swoje
odzwierciedlenie we wniosku

Upowszechnianie i w³¹czanie

Produkt finalny podlega

do polityki, czyli przekazywanie

obowi¹zkowej walidacji,

do okreœlonych adresatów informacji

Obowi¹zkowym elementem projektu

dokonywanej przez Sieæ Tematyczn¹.

na temat produktu oraz

jest ewaluacja produktu finalnego

Wyniki walidacji produktu finalnego

anga¿owanie otoczenia

oraz ewaluacja projektu.

stanowi¹ podstawê do podjêcia

politycznego i decydentów w celu

o dofinansowanie, kartach oraz
kryteriach oceny.

decyzji o dalszych losach projektu.

przekonania ich do w³¹czenia tych
produktów do nurtu polityki.

Istota projektów ponadnarodowych
Program Operacyjny Kapita³ Ludzki da³ tak¿e mo¿liwoœæ realizacji projektów wspó³pracy ponadnarodowej. Projektem wspó³pracy
ponadnarodowej jest projekt, który zak³ada wspóln¹ realizacjê nastêpuj¹cych dzia³añ kwalifikowanych:
?
organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkañ,
?
prowadzenie badañ i analiz,
?
przygotowanie, t³umaczenia i wydawanie publikacji, opracowañ, raportów,
?
adaptowanie rozwi¹zañ wypracowanych w innym kraju,
?
doradztwo, wymiana pracowników, sta¿e, wizyty studyjne,
?
wypracowywanie nowych rozwi¹zañ.
Realizacja projektów wspó³pracy ponadnarodowej mo¿liwa jest na 3 sposoby:
1. Wyodrêbnione projekty wspó³pracy ponadnarodowej sk³adane w trybie konkursowym i/lub systemowym – zak³adaj¹ realizacjê
dzia³añ we wspó³pracy ponadnarodowej od pocz¹tku realizacji projektu (formu³owania za³o¿eñ projektu) tj. ju¿ na etapie opracowania
wniosku o dofinansowanie. Zakres projektu pokrywa siê z zakresem wspó³pracy ponadnarodowej. Cel g³ówny i wszystkie cele
szczegó³owe ukierunkowane s¹ na wspó³pracê ponadnarodow¹.
2. Projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie
projektu sk³adane w trybie konkursowym i/lub systemowym – projekt poza wspó³prac¹ ponadnarodow¹ obejmuje inne dzia³ania,
a czêœæ – komponent – jest realizowana w ramach wspó³pracy ponadnarodowej. Nawi¹zanie wspó³pracy ponadnarodowej wynika
z analizy problemowej i zdiagnozowanych potrzeb, wp³ywa na osi¹gniêcie celu projektu i wnosi wartoœæ dodan¹. Co najmniej jeden cel
szczegó³owy powinien odnosiæ siê do wspó³pracy ponadnarodowej.
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Warto wspomnieæ, ¿e w ramach tego typu dzia³añ mo¿na realizowaæ projekty innowacyjne z komponentem ponadnarodowym (równie¿
zg³aszanym jako zmiana do wniosku o dofinansowanie projektu). Umo¿liwia to projektodawcom porównanie ich podejœcia do problemu do
podejœcia stosowanym w innych krajach. Pozwala to spojrzeæ na dane zagadnienie w szerszym kontekœcie. Projektodawca, realizuj¹c projekt
innowacyjny z komponentem ponadnarodowym, ma mo¿liwoœæ wykorzystania miêdzynarodowego doœwiadczenia i wiedzy zagranicznych
partnerów, przetestowania, adaptowania czy te¿ udoskonalenia istniej¹cych w ich krajach materia³ów i metod, a tak¿e wspólnego opracowania
nowych produktów. Ponadto wspó³praca ponadnarodowa umo¿liwia projektodawcom, którzy zamierzaj¹ podj¹æ pracê lub pracuj¹ nad
rozwi¹zaniem takich samych lub podobnych problemów, znalezienie bardziej nowatorskiego rozwi¹zania sytuacji problemowej ni¿ w przypadku
realizacji projektu o zasiêgu jedynie krajowym. Powy¿sze korzyœci stanowi¹ wartoœæ dodan¹ wynikaj¹c¹ z realizacji projektów we wspó³pracy
ponadnarodowej. Równoczeœnie nale¿y pamiêtaæ, ¿e budowanie partnerstwa ponadnarodowego wymaga czasu i poœwiêcenia.
3. Projekty z komponentem ponadnarodowym zg³aszanym jako zmiana do wniosku o dofinansowanie projektu realizowanych w trybie
konkursowym i systemowym - projektodawca na etapie sk³adania wniosku o dofinansowanie projektu nie przewiduje realizacji
komponentu ponadnarodowego b¹dŸ jedynie wskazuje na mo¿liwoœæ nawi¹zania wspó³pracy w trakcie realizacji projektu, okreœlaj¹c jej
obszar, cele, planowany termin nawi¹zania oraz szacunkowy bud¿et wspó³pracy ponadnarodowej. W tym przypadku beneficjent ju¿
w trakcie realizacji projektu zg³asza do Instytucji Poœrednicz¹cej zamiar nawi¹zania wspó³pracy ponadnarodowej zgodnie z procedur¹
obowi¹zuj¹c¹ przy wprowadzaniu zmian do projektu
Nale¿y zaznaczyæ, ¿e nie s¹ to jedyne cechy tych projektów, a jedynie najbardziej wyró¿niaj¹ce elementy.
Wiêcej informacji:

http://www.wup.pl/index.php?id=821
http://www.kiw-pokl.org.pl/pl/

Konkursy na projekty innowacyjne
Wojewódzki Urz¹d Pracy w Szczecinie w 2011 r. prowadzi³ nabór wniosków o dofinansowanie projektów innowacyjnych testuj¹cych
z komponentem ponadnarodowym, w ramach którego z³o¿ono ³¹cznie 75 wniosków o dofinansowanie, z czego 13 rekomendowano
do dofinansowania.
Priorytet VI
Temat:
„Poszukiwanie nowych, skutecznych metod aktywizacji zawodowej i spo³ecznej grup docelowych wymagaj¹cych szczególnego wsparcia"
Alokacja na konkurs

Liczba z³o¿onych
wniosków

Ocena formalna

Ocena merytoryczna

Rekomendowano do
dofinansowania

Liczba podpisanych
umów

14 611 092 z³

27

26

3

3

0*
Stan na dzieñ 20.03.2012 r.
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Priorytet VIII
Tematy:
„Wzmocnienie wspó³pracy przedsiêbiorców z sektorem nauki";
„Metody utrzymania aktywnoœci zawodowej pracowników w grupie wiekowej 50+";
„Poszukiwanie metod zwiêkszenia zaanga¿owania partnerów spo³ecznych i gospodarczych na rzecz wzmocnienia potencja³u adaptacyjnego
przedsiêbiorstw".
Alokacja na konkurs

Liczba z³o¿onych
wniosków

Ocena formalna

Ocena merytoryczna

Rekomendowano do
dofinansowania

Liczba podpisanych
umów

13 417 770,62 z³

20

20

8

6

4*
Stan na dzieñ 20.03.2012 r.

Priorytet IX
Temat:
„Modernizacja oferty kszta³cenia zawodowego w powi¹zaniu z potrzebami lokalnego/regionalnego rynku pracy"
Alokacja na konkurs

Liczba z³o¿onych
wniosków

Ocena formalna

Ocena merytoryczna

Rekomendowano do
dofinansowania

Liczba podpisanych
umów

12 589 810 z³

28

26

4

4

2*
Stan na dzieñ 20.03.2012 r.

*nale¿y zaznaczyæ, i¿ trwa proces podpisywania umów o dofinansowanie, w zwi¹zku z czym wskazana liczba mo¿e ulec zmianie.

Konkursy na projekty wspó³pracy ponadnarodowej

W

2012 roku Wojewódzki Urz¹d Pracy w Szczecinie og³osi cztery konkursy w ramach projektów wspó³pracy ponadnarodowej
og³aszanych w ramach Dzia³añ i Poddzia³añ.

W ramach Priorytetu VI bêdzie mo¿na ubiegaæ siê o dofinansowanie zarówno wyodrêbnionych projektów wspó³pracy ponadnarodowej jak
i z komponentem ponadnarodowym. Typy projektów mo¿liwe do realizacji to:
1. Identyfikacja potrzeb osób pozostaj¹cych bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Dzia³ania,
diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz mo¿liwoœci doskonalenia zawodowego w regionie.
2. Organizacja warsztatów oraz szkoleñ z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych.
3. Wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodz¹cych i powracaj¹cych na rynek pracy.
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4. Realizacja programów aktywizacji zawodowej obejmuj¹cych jedn¹ lub kilka z nastêpuj¹cych form wsparcia:
- poœrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe,
- sta¿e/praktyki zawodowe,
- szkolenia prowadz¹ce do podniesienia, uzupe³nienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych,
- subsydiowanie zatrudnienia.
5. Wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowuj¹cego do podjêcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego
i doradczego dla wolontariusza.
Alokacja przewidziana na konkurs: 8 000 000 z³
Termin naboru projektów: 31.07.2012 r. - 1.10.2012 r. (konkurs zamkniêty)
W ramach Priorytetu VII bêdzie mo¿na ubiegaæ siê o dofinansowanie zarówno wyodrêbnionych projektów wspó³pracy ponadnarodowej jak i z
komponentem ponadnarodowym. Typy projektów mo¿liwe do realizacji to:
1. Wsparcie dla tworzenia i/lub dzia³alnoœci podmiotów integracji spo³ecznej tj. centrów integracji spo³ecznej, klubów integracji spo³ecznej,
zak³adów aktywnoœci zawodowej oraz podmiotów dzia³aj¹cych na rzecz aktywizacji spo³eczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem
nie jest dzia³alnoœæ gospodarcza), z wyj¹tkiem warsztatów terapii zajêciowej.
2. Dzia³ania prowadz¹ce do poszukiwania i testowania d³ugookresowych Ÿróde³ finansowania podmiotów integracji spo³ecznej, wymienionych
w typie operacji nr 1.
3. Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i œrodowiskowego na rzecz integracji zawodowej i spo³ecznej (w tym np.
œrodowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy).
4. Rozwój us³ug spo³ecznych przezwyciê¿aj¹cych indywidualne bariery w integracji spo³ecznej w tym w powrocie na rynek pracy.
5. Promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym.
Alokacja przewidziana na konkurs: 2 100 000 z³
Termin naboru projektów: 14.08.2012 r. -12.10.2012 r. (konkurs zamkniêty)
W ramach Priorytetu VIII bêdzie mo¿na ubiegaæ siê o dofinansowanie zarówno wyodrêbnionych projektów wspó³pracy ponadnarodowej jak i
z komponentem ponadnarodowym. Typy projektów mo¿liwe do realizacji to:
1. Inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym i regionalnym przez zwi¹zki pracodawców i zwi¹zki zawodowe, maj¹ce na celu zwiêkszanie
zdolnoœci adaptacyjnych pracowników i przedsiêbiorców, w szczególnoœci w zakresie:
- organizacji pracy,
- form œwiadczenia pracy,
- promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
- godzenia ¿ycia zawodowego i prywatnego.
2. Promowanie spo³ecznej odpowiedzialnoœci przedsiêbiorstw, w szczególnoœci w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy
pracowników i œrodowiska naturalnego.
Alokacja przewidziana na konkurs: 2 500 000 z³
Termin naboru projektów: od 10.08.2012 r. (konkurs otwarty)
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W ramach Priorytetu IX bêdzie mo¿na ubiegaæ siê o dofinansowanie wy³¹cznie wyodrêbnionych projektów wspó³pracy ponadnarodowej.
Typy projektów mo¿liwe do realizacji to:
1. Programy rozwojowe szkó³ i placówek prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osi¹gniêciach
uczniów w trakcie procesu kszta³cenia oraz podnoszenie jakoœci procesu kszta³cenia w szczególnoœci obejmuj¹ce:
- dodatkowe zajêcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne s³u¿¹ce wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu
kszta³cenia,
- doradztwo i opiekê pedagogiczno – psychologiczn¹ dla uczniów wykazuj¹cych problemy w nauce lub z innych przyczyn zagro¿onych
przedwczesnym wypadniêciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów
niepe³nosprawnych, przeciwdzia³anie uzale¿nieniom, programy prewencyjne, przeciwdzia³anie patologiom spo³ecznym),
- dodatkowe zajêcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym
uwzglêdnieniem ICT, jêzyków obcych, przedsiêbiorczoœci, nauk przyrodniczo – matematycznych,
- efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego,
- modernizacjê oferty kszta³cenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych
kierunków kszta³cenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniej¹cych),
- wspó³pracê szkó³ i placówek prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy s³u¿¹c¹ podnoszeniu
kwalifikacji zawodowych uczniów jako przysz³ych absolwentów i wzmacnianie ich zdolnoœci do zatrudnienia (w tym w zakresie praktycznych
form nauczania – sta¿e i praktyki zawodowe),
- wyposa¿enie szkó³ i placówek prowadz¹cych kszta³cenie zawodowe w nowoczesne materia³y dydaktyczne (w tym podrêczniki szkolne)
zapewniaj¹ce wysok¹ jakoœæ kszta³cenia,
- wdro¿enie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechuj¹cych siê wy¿sz¹ skutecznoœci¹ ni¿ formy tradycyjne;
- wdra¿anie programów i narzêdzi efektywnego zarz¹dzania placówk¹ oœwiatow¹ przyczyniaj¹cych siê do poprawy jakoœci nauczania.
Alokacja przewidziana na konkurs: 7 200 000 z³
Termin naboru projektów: od 17.07.2012 r. (konkurs otwarty)

Zmieniamy region innowacjami spo³ecznymi

O

d pocz¹tku wdra¿ania Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki w województwie zachodniopomorskim, wy³oniono 9 projektów
innowacyjnych (w tym 3 z komponentem ponadnarodowym), z których 8 przesz³o pozytywnie ocenê strategii wdra¿ania projektu
innowacyjnego. Poni¿ej przedstawiamy informacje nt. innowacyjnych narzêdzi, które s¹ wypracowywane w ramach ww. projektów.

Fundacja Drabina Rozwoju

Tytu³ projektu: „Grajki-pomagajki – innowacyjna metoda pomocy psychoedukacyjnej dla dzieci
i m³odzie¿y zagro¿onej wykluczeniem”
Rozwi¹zanie opracowane w ramach projektu to interaktywne gry komputerowe oparte
na opowieœciach terapeutycznych, których celem jest: kszta³towanie umiejêtnoœci zmniejszania
i opanowywania w³asnego lêku, napiêæ i zachowañ agresywnych; kszta³towanie zdolnoœci
interpersonalnych; rozwijanie umiejêtnoœci konstruktywnego rozwi¹zywania problemów
osobistych; motywowanie do poszukiwañ w³asnego systemu wartoœci; podniesienie poczucia
w³asnej wartoœci. Wypracowany model bêdzie potencja³em u¿ytecznoœci dla rozwoju polityki
spo³ecznej wzglêdem dzieci i m³odzie¿y zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym.
Wiêcej informacji: http://www.grajki-pomagajki.pl/
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Towarzystwo Wspierania Inicjatyw
Kulturalno-Spo³ecznych

Tytu³ projektu: „Terapia w Piaskownicy - rozwój innowacyjnych form wsparcia”
Produkt finalny: opracowana i przystosowana do warunków polskich innowacyjna metoda
terapeutyczna dla m³odzie¿y - Psychoterapia w piaskownicy wraz z instrukcj¹. Ma zastosowanie w
oddzia³ywaniu na szerokie spektrum psychopatologii. Polega na tworzeniu przez pacjenta w
piaskownicy dowolnej sceny z u¿yciem dostêpnych figurek.
Wiêcej informacji: http://terapiawpiaskownicy.pl/

Tytu³ projektu: „Wektor zmian - Koszaliñski Program Wspierania Wychodzenia z Bezdomnoœci”

Gmina Miasto Koszalin/ Miejski
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
w Koszalinie

Produkt finalny to System Wspierania Wychodzenia z Bezdomnoœci, który bazuje na pozyskiwaniu
i przep³ywie informacji dotycz¹cej genezy i skali problemu oraz na aktualizowaniu dostêpnych form
i zakresu pomocy œwiadczonej przez podmioty dzia³aj¹ce na rzecz osób bezdomnych. System ma za
zadanie monitorowanie i minimalizowanie zjawisk problemowych w obszarze pracy z osobami
bezdomnymi oraz zwiêkszenie wykorzystania narzêdzi i metod podnosz¹cych efektywne
wychodzenie z bezdomnoœci.
Wiêcej informacji:
http://mops.koszalin.pl/zpis/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=13&Itemid=
108
Tytu³ projektu: „Uzale¿niony dziœ – nowa perspektywa osoby, terapii, zapobiegania”

Stowarzyszenie Solidarni „Plus”

Innowacyjnoœæ projektu polega na wypracowaniu modelu/programu krótkoterminowego pracy
z osobami uzale¿nionymi/eksperymentuj¹cymi ze œrodkami psychoaktywnymi. Proponowanym
rozwi¹zaniem jest 8 tygodniowy, krótkoterminowy autorski program, przygotowany w formie
opisu dzia³añ i metod, maj¹cy na celu wzbudzenie po¿¹danej motywacji, b¹dŸ wzmocnienie
posiadanej.
Wiêcej informacji: http://www.uzaleznionydzis.pl/
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Tytu³ projektu: „PROGRESSUS – Innowacyjny model klastrów NGO dzia³aj¹cych
z pracodawcami na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepe³nosprawnych”

Zwi¹zek Pracodawców Pomorza
Zachodniego LEWIATAN

Nowatorskie podejœcie do intensyfikowania, konsolidacji i koordynacji dzia³añ NGO
dzia³aj¹cych na rzec os. niepe³nosprawnych chc¹cych w³¹czyæ siê w trudny proces aktywizacji
zawodowej osób niepe³nosprawnych poprzez samoorganizowanie siê w KLASTER – instrument
zró¿nicowania i przezwyciê¿ania tendencji do skupiania siê na sprawach wewnêtrznych,
inercji, braku elastycznoœci oraz na skutecznej i szybkiej adaptacji do otoczenia.
Wiêcej informacji: www.progressus.info

Fundacja Nauka dla Œrodowiska

Tytu³ projektu: „Wybierz Przysz³oœæ - innowacyjne narzêdzia wspomagaj¹ce interwencjê
socjaln¹”
Wielomodu³owy model przeciwdzia³ania wykluczeniu spo³ecznemu dzieci i m³odzie¿y
sk³adaj¹cy siê z nastêpuj¹cych modu³ów: M1 – narzêdzie edukacyjne dla dzieci i m³odzie¿y
oparte na materia³ach AFLATOUN (pierwszy raz w Polsce), M2 - narzêdzie edukacyjne
dla doros³ych oparte na materia³ach z 2004 r. w pilota¿u edukacji finansowej wspieranym przez
Citi Fundation. Innowacja oparta jest na udoskonaleniu przetestowanych warsztatów oraz
stworzeniu jednolitego pakietu edukacyjnego dostosowanego do potrzeb systemu pomocy
spo³ecznej.
Wiêcej informacji: www.wybierzprzyszlosc.eu
Tytu³ projektu: „Razem przeciw Razom”
Projekt zak³ada wypracowanie, upowszechnianie i w³¹czenie do g³ównego nurtu polityki
nowych rozwi¹zañ zidentyfikowanego problemu (przemoc) w postaci produktu finalnego –
modelu projektu Pracy dla Powiatu, sk³adaj¹cego siê z 3 instrumentów:
- modelu pracy zespo³u u¿ytkowników,
- scenariuszu Kampanii Spo³ecznej,
- Planu Pracy i harmonogramu Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.
Innowacyjnoœæ w projekcie polega na zindywidualizowanym podejœciu do

Powiat Œwidwiñski/Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Œwidwinie z siedzib¹ w Po³czynie – Zdroju U¿ytkowników (przedstawicieli instytucji pierwszego kontaktu z przypadkami przemocy
w rodzinie) i Odbiorców (osób zagro¿onych wykluczeniem spo³ecznym ze wzglêdu na przemoc
w rodzinie),
- kompleksowego systemu pracy dla powiatów w zakresie przeciwdzia³ania przemocy
w rodzinie,
- stymulowaniu wspó³pracy miêdzy instytucjami (po³¹czenie dzia³añ ró¿nych instytucji
i organizacji czyli ró¿nych metod i narzêdzi dzia³ania),
- integrowaniu dostêpnych narzêdzi cechuj¹cych siê wy¿sz¹ u¿ytecznoœci¹.
Wiêcej informacji: www.razemprzeciwrazom.pl
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Polska Fundacja Przedsiêbiorczoœci

Tytu³ projektu: „Re:start”
Produktem finalnym projektu bêdzie instrument wsparcia osób, które zamknê³y dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ i które ma zachêciæ ich do ponownego rozpoczêcia biznesu.
Narzêdzie bêdzie sk³adaæ siê z:
1. stworzonej bazy ekspertów bran¿owych i mentorów wraz z systemem rozliczania ich
pracy oraz podpisanymi umowami;
2. podrêcznika œwiadczenia us³ugi dla ekspertów i mentorów;
3. narzêdzia online, u³atwiaj¹cego komunikacjê pomiêdzy uczestnikami procesu
œwiadczenia us³ugi;
4. podpisanych umów z oœrodkami wspierania przedsiêbiorczoœci.
Wiêcej informacji: http://www.pfp.com.pl/ptvvp_restart.htm

Warto byæ w sieci

G

³ównym celem powo³ania Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego (RST WZ) jest wspieranie
innowacyjnoœci i zapewnienie odpowiedniej jakoœci projektom innowacyjnym. Zapewnienie odpowiedniej jakoœci odbywa siê m.in.
poprzez system opiniowania strategii wdra¿ania projektu i walidacji produktów finalnych. Sieæ jest cia³em doradczym dla Instytucji
Poœrednicz¹cej (WUP w Szczecinie) i to w³aœnie sieæ rekomenduje WUP w Szczecinie, jak¹ decyzjê podj¹æ w sprawie strategii. Sama strategia
doprecyzowuje i uszczegó³awia zapisy wniosku o dofinansowanie. Przedstawiana jest do akceptacji na zakoñczenie pierwszego etapu projektu
innowacyjnego.
Beneficjent ma obowi¹zek opisania w strategii dalszych zamierzeñ w projekcie, tym razem znacznie bardziej
szczegó³o
wo, ni¿ we wniosku o dofinansowanie. Bez akceptacji strategii nie jest mo¿liwe przejœcie do kolejnego
etapu
realizacji, co wiêcej WUP w Szczecinie mo¿e podj¹æ decyzjê o rozwi¹zaniu umowy o dofinansowanie
i tym samym projekt zostaje zakoñczony.
RST WZ ma tak¿e kluczowe znaczenie dla w³aœciwego przebiegu procesu upowszechniania
i w³¹czania do g³ównego nurtu polityki rezultatów projektów innowacyjnych. RST WZ
reprezentuje beneficjentów na spotkaniach zewnêtrznych, m.in. na spotkaniach
przedstawicieli Powiatowych Urzêdów Pracy, Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Du¿ym
atutem Sieci jest fakt, ¿e tworzy siê grono specjalistów i ekspertów w swoich dziedzinach,
mog¹cych wnieœæ cenne uwagi co do kszta³tu produktów wypracowywanych w ramach
projektów innowacyjnych.
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Sk³ad instytucjonalny Regionalnej Sieci Województwa Zachodniopomorskiego (RST WZ) zosta³ zatwierdzony dnia 22 kwietnia 2010 roku.
W sk³ad RST WZ wchodzi 34 instytucji (stan na 20.03.2012 r.). Od momentu za³o¿enia Sieci odby³o siê 9 posiedzeñ RST, podczas których
zaopiniowano 9 strategii wdra¿ania projektu innowacyjnego.
Wiêcej informacji nt. Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego znajduj¹ siê:
http://www.wup.pl/index.php?id=1017

Patrz i siêgaj dalej, czyli projekt "Inclusive Europe”

W

dniu 13 marca br. mia³a miejsce konferencja rozpoczynaj¹ca projekt pn.: „Inclusive Europe”, którego Wojewódzki Urz¹d Pracy
w Szczecinie jest partnerem. Liderem projektu jest szwedzka organizacja Arbetsmiljöforum dzia³aj¹ca w obszarze rynku pracy
i Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (EFS). Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2011 -2014.

Misj¹ inicjatywy jest ustanowienie platformy wspó³pracy ponadnarodowej, która bêdzie mia³a wp³yw na rozwój rynku pracy w Europie,
w szczególnoœci w Regionie Morza Ba³tyckiego. Udzia³ w projekcie daje mo¿liwoœæ zwiêkszenia wiedzy i poznania dobrych praktyk z zakresu
wspó³pracy ponadnarodowej w ramach œrodków EFS, poznania potencjalnych partnerów zagranicznych oraz stworzenia sieci wspó³pracy
w obszarze zintegrowanego rynku pracy. Co równie¿ wa¿ne – „Inclusive Europe” to nowi ludzie, nowe kontakty, miêdzynarodowe wydarzenia,
a zatem szersze spojrzenie na problematykê integracji spo³ecznej i zawodowej.

E-BIULETYN 1/2012

