KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONYWANYCH DZIAŁAŃ EURES
w okresie 1 czerwca 2011 – 31 maja 2012
Grant EURES - POLSKA
umowa szczegółowa nr VS/2011/0222, SI2.597172
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
I.- INFORMACJE JAKOŚCIOWE

I.1 – Wyniki
1. Wymienić pierwotne cele działań określone w Umowie o grant i wyjaśnić jak zostały one osiągnięte w czasie jego realizacji
Wytyczna 1 - Poprawa dostępu do usług EURES
Cel: rozpowszechnienie wiedzy z zakresu mobilności zawodowej i EURES.
Cel został osiągnięty poprzez szkolenia nt. EURES pracowników urzędów pracy nie będących kadrą EURES i kampanie informacyjne nt. EURES na rzecz
klientów PSZ. Wydanie przez WUP szeregu publikacji na temat usług EURES.
Wytyczna 2 - Zapewnianie usług dla pracodawców
Cel: pomoc w rekrutacji pracowników z zagranicy zainteresowanych poszukiwaniem pracy w Polsce; promocja krajowych i regionalnych pracodawców,
udostępnienie informacji nt warunków Ŝycia i pracy w Polce.
Cel został osiągnięty poprzez działania informacyjne (spotkania z pracodawcami) i międzynarodowe pośrednictwo pracy na rzecz polskich pracodawców
(pomoc w zakresie pozyskiwania pracowników o określonych kwalifikacjach z krajów EOG), „pakiety mobilności” dla polskich pracodawców, programy praktyk
za granicą dla polskiej młodzieŜy, uczestnictwo kadry EURES w międzynarodowych targach pracy w celu promowania ofert polskich pracodawców oraz
upowszechnienie informacji o moŜliwościach podejmowania praktyk i staŜy za granicą. ZałoŜeniem było dotarcie do jak największej liczby pracodawców z
informacją o usługach EURES, zaistnienie marki EURES jako rzetelnego pośrednika pracy i promocja usług EURES.
Wytyczna 3 – Świadczenie usług dla poszukujących pracy, pracowników zamierzających zmienić pracę oraz bezrobotnych.
Cel: Promocja i upowszechnienie zagadnień związanych z mobilnością na rynku pracy w Polsce i pozostałych krajach obszaru UE/EOG. Promocja portalu
EURES. UmoŜliwienie podjęcia legalnego zatrudnienia osobom bezrobotnym i poszukującym pracy z Polski. Przeprowadzenie działań rekrutacyjnych na rzecz
pracodawców z krajów UE/EOG.
Cel został osiągnięty poprzez:
- dotarcie z rzetelną informacją na temat usług EURES do osób zainteresowanych pracą za granicą, zapoznanie ich z warunkami Ŝycia i pracy w wybranych
krajach EOG, informowanie o moŜliwościach legalnego podejmowania zatrudnienia, kształcenia, praktyk i staŜy za granicą oraz prowadzenia działalności
gospodarczej na terenie EOG,
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- wyposaŜenie kandydatów do pracy za granicą w pełen pakiet informacji o sposobach poszukiwania pracy za granicą, korzystania z baz internetowych i
innych moŜliwości; procedurach związanych z zakończeniem pracy w kraju EOG oraz powrotem do kraju,
- pozyskanie zagranicznych ofert pracy, przeprowadzenie rekrutacji dla zagranicznych pracodawców, umoŜliwienie zagranicznym pracodawcom
bezpośredniego spotkania z kandydatami do pracy i ewentualnej weryfikacji ich kwalifikacji. UmoŜliwienie kandydatom do pracy osobistego poznania
pracodawcy oraz uzyskanie szczegółowych informacji o warunkach pracy i płacy przed podjęciem zatrudnienia,
- zorganizowanie spotkań informacyjnych w PUP, targów pracy, warsztatów nt. profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych w formacie
europejskim oraz indywidualnych porad z doradcą zawodowym, nt. np. przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej i sposobów poszukiwania pracy, udział
w międzynarodowych targach pracy,
- upowszechnienie informacji nt. bezpiecznych wyjazdów za granicę, w tym korzystania z usług prywatnych agencji pośrednictwa pracy, przeprowadzenie
warsztatów „Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicą”.
Wytyczna 4 – Nawiązanie współpracy z innymi udziałowcami
Cel: nawiązanie i utrzymanie systematycznych kontaktów oraz współpracy z partnerami rynku pracy i innymi sieciami UE.
Cel został osiągnięty poprzez nawiązanie współpracy z innymi udziałowcami rynku pracy i innymi sieciami UE, wzajemne korzystanie z moŜliwości
informacyjnych i wymiany dobrych praktyk, a takŜe poprzez znalezienie płaszczyzny współpracy przy wspieraniu mobilności na europejskim rynku prac i
wzajemną pomoc w rozwijaniu róŜnego rodzaju przedsięwzięć. Przeprowadzenie m.in. seminarium informacyjnego dla EUROPASS i uczestnictwo w Dniu
Europy zorganizowanym przez Europe Direct.
Wytyczna 5 – Funkcjonowanie sieci EURES
Cel: Nabycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności pozwalających na pełnienie funkcji doradcy EURES. Podniesienie jakości obsługi klientów EURES.
Cel został osiągnięty poprzez realizację szkoleń dla pracowników PUP realizujących zadania EURES, zwiększenie wiedzy z zakresu usług EURES,
komunikacji, budowania zespołu, skutecznej komunikacji i współpracy pracowników PUP i WUP. Zapoznanie pośredników pracy z PUP świadczących usługi
EURES z tematyką handlu ludźmi oraz skalą tego zjawiska;
W ramach wytycznej zorganizowano Grupę Roboczą EURES w Polsce w związku z przewodnictwem Polski w Radzie UE.
Wytyczna 6 – WdraŜanie działań przygranicznych
Cel: rozwój usług sieci EURES w obszarach przygranicznych Polski z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą. Wzrost zainteresowania mieszkańców obszarów
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przygranicznych mobilnością transgraniczną.
Cel został osiągnięty poprzez przekazanie kompleksowej informacji pracodawcom w obszarze transgranicznym, na temat moŜliwości pozyskiwania
pracowników, organizację Transgranicznych Dni Informacyjnych, Transgranicznych Dni Informacyjno- Rekrutacyjnych, Transgranicznych Targów Pracy oraz
seminarium „EURES przygraniczny – informacje dla pracodawców” . Zorganizowano punkt konsultacyjny z specjalistami ryku pracy polskiego i niemieckiego,
udzielano informację o moŜliwościach odbywania staŜy i praktyk w ramach sieci EURES i podejmowania prac sezonowych w regionach przygranicznych.

2. Streszczenie postępu działań (prosimy streścić działanie, jak równieŜ trudności napotykane podczas jego realizacji):
Prosimy zwięźle przedstawić
plan swojego projektu / plan
działań, tak jak został on
skrótowo przedstawiony w
zatwierdzonej Umowie o
grant.

Ewentualne rozbieŜności
względem pierwotnego planu
działań. Opisz sposób i powody,
podaj uzasadnienie dokonanych
zmian i wpływ na realizację
projektu oraz ich wpływ na
realizację działania).

Opis działania

WYTYCZNA NR 1 – Poprawa dostępu do usług EURES
1.1 Szkolenia nt. EURES dla
pracowników urzędów pracy
nie będących kadrą EURES
Realizacja szkoleń na temat
usług EURES w formie m.in.
seminariów, warsztatów,
spotkań informacyjnych i in.
Szkolenia w formie
seminariów będą skierowane
do kadry zarządzającej PSZ.
Planowany jest równieŜ udział
kadry EURES w charakterze
eksperta w szkoleniach nt.

Nie zrealizowano zaplanowanej
ilości szkoleń ze względu na
zrealizowanie części szkoleń w
formie indywidualnych
kontaktów, organizacji szkoleń
dla połączonych grup
pracowników, a takŜe
organizację części szkoleń ze
środków własnych. PowyŜsze
rozbieŜności nie wpłynęły na
realizację działania

Opis działania:
Zrealizowane zostały szkolenia w formie warsztatów, seminariów oraz spotkań
informacyjnych dla pracowników nie będących kadrą EURES. Tematyka szkoleń
dotyczyła m.in. informacji ogólnych nt. sieci EURES, stron internetowych EURES,
mobilności zarobkowej, podstaw prawnych funkcjonowania sieci EURES, dostępu i
obsługi ofert pracy EURES, współpracy z pracodawcami krajowymi i zagranicznymi w
tym procedur stosowanych przy rekrutacjach, partnerstwa trans granicznego EURESTriRegio, działań EURES w regionach i na poziomie krajowym, form i kanałów promocji
EURES, obszarów współpracy wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, zasad
ubezpieczeń społecznych osób podejmujących pracę w Polsce oraz zasad
ubezpieczenia społecznego w przypadku podejmowania zatrudnienia w innych krajach,
problematyki handlu ludźmi, praktycznej realizacji standardów usług rynku pracy.
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bezpiecznego podejmowania
pracy w krajach EOG.

Ze środków własnych zrealizowano 6 szkoleń dla pracowników urzędów pracy nie
1
będących kadrą EURES, przeszkolono 129 osób.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba szkoleń dla pracowników wojewódzkich urzędów pracy – 19; liczba szkoleń dla
powiatowych urzędów pracy – 10; liczba szkoleń dla kadry zarządzającej – 2; liczba
szkoleń dla pracowników spoza publicznych słuŜb zatrudnienia – 5; liczba
przeszkolonych pracowników WUP – 324; liczba przeszkolonych pracowników PUP –
198; liczba kadry zarządzającej uczestniczącej w seminariach – 37; liczba
przeszkolonych pracowników spoza PSZ – 93.
Efektem działania jest wymiana doświadczeń między uczestnikami szkoleń w zakresie
działań EURES. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę nt. usług EURES, co umoŜliwi im
efektywniej wykonywać swoją codzienną pracę, uzyskali informacje o sieci EURES,
poszerzyli zakres wiedzy nt. mobilności zawodowej w krajach UE/ EOG. Zajęcia
pomogły przygotować plan obszarów współpracy pomiędzy zadaniami dotyczącymi
przede wszystkim promocji usług EURES, wspólnych działań skierowanych do
pracodawców/ inwestorów; bezrobotnych, poszukujących pracy.

Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
pracownicy nie będący kadrą EURES, osoby mające bezpośredni kontakt z klientami:
pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, pracownicy ds. koordynacji świadczeń, pracownicy
ds. ewidencji i rejestracji bezrobotnych powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy,
kadra kierownicza powiatowych urzędów pracy.
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska

1

Tekst pisany kursywą w niniejszym raporcie oznacza działania zrealizowane przez WUP w ramach działań własnych. Działania te zostały sfinansowane ze środków WUP
lub przeprowadzone bezkosztowo.
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2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: Powiatowe Urzędy Pracy, Gminne Centra
Informacji, Biura Karier, Ochotnicze Hufce Pracy, Uniwersytet w Białymstoku, Okręgowy
Inspektorat Pracy i inne organizacje działające na rynku pracy w Polsce.
Typ wydarzenia: warsztaty, seminaria, konferencje, spotkania informacyjne
Miejsce i data wydarzenia:
Legnica - 26.03.2012 r., 2-3.04.2012 r., Jelenia Góra – 17-18.10.2011 r., Jeleniewo - 2326.05.2012 r., Wielka Nieszawka - 12-13.03.2012 r., Zielona Góra - 16.11.2011 r., Łódź –
15.03.2012 r., Kraków - 26-27.03.2012 r., 16-17.04.2012 r., 19-20.04.2012 r., Prószków 7-8.03 2012 r., Nysa - 28.02.2012 r., Namysłów - 5.03.2012 r., Prudnik - 9.03.2012 r.,
Rzeszów - 13.04.2012 r., Białystok - 20.04.2012 r., 29.05.2012 r., Gdańsk - 02.04.2012r.,
13.04.2012 r., Katowice – 21-23.05.2012 r., Konin – 15.05.2012r., Wyrzysk –
16.05.2012 r., Poznań – 16-18.05.2012 r., Turek - 17.05.2012 r., Kościan – 17.05.2012r.,
Trzcianka – 17.05.2012 r., Gostyń – 18.05.2012 r., ChodzieŜ – 18.05.2012 r., Rawicz –
21.05.2012 r., Jarocin – 22.05.2012 r., Koło - 22.05.2012 r., Kępno - 31.05.2012 r.
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: 652 osoby
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska; pracownicy
regionalnych i lokalnych urzędów pracy
3. Efekt wydarzenia:
Zapoznanie z usługami i działaniami sieci EURES grupy osób nie wykonujących zadań
EURES, stworzenie warunków dla pełniejszego wykonywania zadań z zakresu EURES;
zwiększenie wiedzy i świadomości doradców zawodowych nt. usług sieci EURES
świadczonych na rzecz osób poszukujących zatrudnienia.
Kampanie informacyjne nt.
EURES na rzecz klientów

Zrealizowano zaplanowaną
kampanii informacyjną; część

Opis działania:
Zorganizowano kampanie reklamowe w formie artykułów i ogłoszeń w prasie lokalnej i
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PSZ
Organizacja kampanii
reklamowych w formie m.in.
publikacji artykułów i ogłoszeń
w prasie lokalnej i regionalnej,
filmów, konkursów, audycji
radiowych, emisji banerów
internetowych i in. form
reklamy i promocji wiedzy o
usługach EURES.
Wydanie jednolitych dla
całego kraju materiałów
informacyjnych na temat sieci
EURES,
Zwiększenie dostępu do
informacji na temat EURES
poprzez rozwój krajowej
strony EURES oraz stron
regionalnych urzędów pracy
pod kątem potrzeb
uŜytkowników .

działań pokryto ze środków
własnych.

regionalnej, filmów, konkursów, audycji radiowych, emisji banerów internetowych i in.
form reklamy i promocji wiedzy o usługach EURES, emisji reklamy w środkach
komunikacji publicznej oraz Internecie. Rozpowszechniano informacje nt. EURES
poprzez uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez instytucje rynku pracy.
Wsparciem regionalnych działań informacyjnych było wyprodukowanie materiału
informacyjnego nt. danych adresowych doradców EURES w formie wizytówki. Została
równieŜ wyprodukowana ulotka nt. stron internetowych EURES.
Krajowa strona internetowa została dostosowana do potrzeb bezrobotnych,
poszukujących pracy i pracodawców; wdroŜony został nowy projekt graficzny sieci
wewnętrznej oraz oprogramowanie do obsługi polskich ofert poszukujących pracy w
Polsce. Informacje nt. EURES dostępne są równieŜ na stronach internetowych
wojewódzkich urzędów pracy.
Ze środków własnych zrealizowano: 1 kampanię reklamową w formie emisji reklamy na
tablicach świetlnych w środkach komunikacji publicznej; ilość emisji – 266, wydano 2
rodzaje materiałów informacyjnych w nakładzie 1,5 tys. szt., zaprezentowano informacje
nt. usług EURES w konferencji dla 90 osób.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba kampanii informacyjnych –17; liczba krajowych materiałów informacyjnych – 2
rodzaje, nakład 41,6 tys. szt.; liczba wejść na krajową stronę internetową EURES – 882
tys. wizyt; liczba WUP, posiadających informacje nt. EURES na swoich stronach
internetowych -16.
Uzyskanie aktualnych informacji temat moŜliwości podejmowania nauki i pracy w
krajach UE/EOG, warunkach Ŝycia i pracy, ofertach pracy, prowadzonych naborach, jak
równieŜ sposobach poszukiwania pracy w ramach sieci EURES. Działania przyczyniły
się do zwiększenia liczby kontaktów z klientami urzędów (telefonicznych, osobistych,
mailowych) z kadrą EURES. Wzrost wiedzy na temat na temat szans i zagroŜeń
związanych z podejmowaniem pracy za granicą oraz sposobów uniknięcia konsekwencji
jakie mogą dotknąć osoby nieprzygotowane do wyjazdu.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
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osoby zainteresowane podjęciem pracy w krajach UE/EOG, bezrobotni, poszukujący
pracy za granicą, uczniowie, studenci, absolwenci, pracodawcy regionalni, osoby
powracające do kraju.
w tym:
1.Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska, Wielka Brytania, Irlandia
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w
Bydgoszczy, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Małopolski Punkt Informacji
Europejskiej Europe Direct, Podkarpacka Komenda Wojewódzka Policji, Okręgowy
Inspektorat Pracy w Rzeszowie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Akademickie Biura
Karier, Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP, prasa polonijna w
Wielkiej Brytanii „Polish Express”, prasa polonijna w Irlandii „Nasz Głos”.
Typ wydarzenia: kampanie informacyjne w formie spotów radiowych, reklamowych
banerów internetowych, emisji papierowych materiałów informacyjnych, reklamy w
środkach komunikacji publicznej, organizacji konkursów i audycji radiowych, filmów
reklamowych, ogłoszeń i artykułów w prasie regionalnej i w Internecie.
Miejsce i data wydarzenia:
kampanie informacyjne – 1.10.2011 r. – 31.12.2012 r., 29.02.2012 r., 25.10.2011 r.,
27.03.2012 r., 1.11.2011 r.- 31.05.2012 r., 9.05.2012 r., 12.10.2011 r. – 18.04.2012 r., 9.30.05.2012 r., 1.12.2011 r. – 15.05.2012 r., 24.05.2012 r., 9.04.2012 r. - 11.05.2012r.,
23.03.2012 r. – 20.04.2012 r., 16.03.2012 r. – 11.05.2012 r., 15-24.05.2012 r., 130.04.2012 r., 4.10.2011 r. – 31.05.2012 r., 12-26.03.2012 r. ;
uczestnictwo kadry EURES w 18 wydarzeniach, przekazano informacje nt. EURES ok.
770 osobom.
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: ok. 430 tys. osób
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska
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Studenci , pracownicy Akademickich Biur Karier, MłodzieŜowych Biur Pracy
Ochotniczych Hufców Pracy, pracodawcy
3. Efekt wydarzenia: Zwiększenie świadomości poszukujących pracy, studentów nt.
moŜliwości jakie daje sieć EURES, zwiększenie wiedzy na temat stron internetowych
EURES, europejskich systemów zabezpieczenia społecznego. Przekazanie grupom
docelowym informacji nt. unijnego rynku pracy, moŜliwości i sposobów skutecznego i
bezpiecznego poszukiwania pracy za granicą; zaprezentowanie unijnego rynku pracy
jako alternatywy dla lokalnego rynku pracy. Rozdanie broszur nt. staŜy w UE oraz
gadŜetów EURES.
W wyniku podjętych działań zapewniona została takŜe szeroka informacja o
moŜliwościach zatrudnienia za granicą które oferuje sieć EURES. Efektem tego
działania było równieŜ zwiększenie dostępu potencjalnych klientów do ofert pracy sieci
EURES.
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
Konkurs o EURES, ulotka informacyjna, wizytówka EURES, broszura informacyjna nt.
usług EURES świadczonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
1. Główny temat publikacji: przedstawienie usług międzynarodowego pośrednictwa
pracy, informacje o konkursie, jak zdobyć doświadczenie zawodowe, a jednocześnie
poznać kulturę innych krajów i podnieść umiejętności językowe, usługi EURES
świadczone przez WUP w Poznaniu, dane adresowe doradców EURES
2. Ilość egzemplarzy: 41,6 tys. szt.
3. Główna grupa docelowa materiałów:
studenci, osoby młode, korzystające ze środków masowego przekazu (Internet, TV),
osoby bezrobotne, poszukujące pracy, osoby powracające z UE/EOG, osoby juŜ
korzystające z usług EURES, uczniowie ostatnich klas i absolwenci profilowanych szkół
średnich.
4. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1
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3.1 Informowanie nt. usług
EURES w publikacjach WUP
Publikacja materiałów
informacyjnych na temat usług
EURES w publikacjach
wewnętrznych i zewnętrznych
urzędów pracy w formie
artykułów, ulotek, biuletynów,
broszur i innych publikacji
Publicznych SłuŜb
Zatrudnienia.

Zrealizowano zaplanowane
publikację (część kosztów
pokryto ze środków własnych).

Opis działania:
Informacje nt. usług EURES zostały umieszczone w wydawanych przez WUP
publikacjach wewnętrznych i zewnętrznych nt. usług świadczonych przez urzędy pracy w
formie broszur, biuletynów i in. publikacjach PSZ.
Ze środków własnych zrealizowano 18 artykułów nt usług EURES, działalności sieci
EURES w regionach, analizy regionalnego rynku pracy, warunków bezpiecznego
podejmowania pracy za granicą, relacji z przeprowadzanych rekrutacji i targów pracy w
kraju i za granicą
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba publikacji wewnętrznych WUP, w których znajdują się informacje o EURES – 1;
Liczba publikacji zewnętrznych WUP, w których znajdują się informacje o EURES – 2, w
tym 2 artykuł i 1 materiał informacyjno-promocyjny.
Publikacje poszerzyły grupę osób do której dotarły informacje o usługach sieci EURES w
tym informacje praktyczne nt. mobilności zawodowej oraz odnośniki do stron
internetowych nt. EURES
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
Osoby bezrobotne i poszukujące pracy, pracownicy zamierzający zmienić pracę,
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: wojewódzkie urzędy pracy, wojewódzka
rada zatrudnienia, powiatowe urzędy pracy, starostwa powiatowe
Typ wydarzenia: broszura informacyjna, artykuły w prasie regionalnej, biuletyny
informacyjne
Miejsce i data wydarzenia: woj. świętokrzyskie – kwiecień 2012 r., woj. wielkopolskie –
czerwiec-maj 2012 r.
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Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
1.Tytuł: Praca w Unii Europejskiej
2.Główny temat publikacji: poszukiwanie pracy w krajach UE/EOG oraz usługi EURES
dla osób poszukujących pracy, informacja nt. usług EURES
3.Ilość egzemplarzy: wewnętrzne – 9 tys. szt., zewnętrzne – 195 tys. szt.
4.Główna grupa docelowa materiałów: bezrobotni, poszukujący pracy za granicą
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1

WYTYCZNA NR 2 – Zapewnienie usług dla pracodawców
1.1. Regionalne strategie /
Działania informacyjne dla
polskich pracodawców
Zorganizowanie seminariów,
konferencji i spotkań/dni
informacyjnych dla
pracodawców.
Opracowanie i zamieszczenie
artykułów sponsorowanych
oraz ogłoszeń prasowych w
mediach, wyprodukowanie
audycji radiowej i reklam
promujących usługi EURES.

Gros działań zostało
zrealizowanych.
Nieznaczna część działań nie
została zrealizowana lub
zrealizowana tylko częściowo z
powodu niewystarczającego
zainteresowania pracodawców
udziałem w spotkaniu bądź
trudnościami w ustaleniu i
dotrzymaniu terminów spotkań.
Proponowano wtedy
indywidualne konsultacje na
temat usług EURES.

Opis działania:
Kadra EURES organizowała seminaria i spotkania informacyjne z polskimi
pracodawcami bądź grupami pracodawców, podczas których rozpowszechniano
informacje nt. usług i form pomocy świadczonych przez sieć EURES na rzecz polskich
pracodawców (m.in. w zakresie rekrutacji pracowników z obszaru EU/EOG).
Przedstawiano ideę sieci EURES i międzynarodowej współpracy partnerów, a takŜe
dostępne narzędzia informatyczne sieci EURES. Prezentowano równieŜ aktualną
sytuację na rynku pracy, z uwzględnieniem sytuacji wybranych grup osób poszukujących
pracy, np. osób młodych. Omawiano teŜ zagadnienie mobilności transgranicznej oraz
działań realizowanych na jej rzecz na przykładzie Partnerstwa Transgranicznego
EURES-T Beskidy. W spotkaniach uczestniczyli zaproszeni eksperci, np. specjalista z
zakresu polskiego prawa pracy a takŜe pracodawcy z innych krajów.
Zorganizowano konferencję dla polskich pracodawców. Program konferencji obejmował
informacje ogólne o EURES, usługi dla pracodawców, zasoby ludzkie i narzędzia
internetowe, w tym strony: www.eures.europa.eu, www.eures.praca.gov.pl,
www.eures.wup.opole.pl, bazę CV, bazę ofert pracy oraz procedury zatrudniania
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Wyprodukowanie materiałów
informacyjnych i publikacji o
EURES.

cudzoziemców.
Opracowano i opublikowano artykuły i ogłoszenia nt. zakresu usług EURES dla
pracodawców oraz wsparcia w zakresie mobilności, rozwoju europejskiego rynku pracy
oraz pomocy oferowanej pracodawcom przez sieć EURES. Artykuły te publikowane były
w lokalnej prasie oraz wybranych tytułach branŜowej prasy dla pracodawców.
Zamieszczono banner reklamowy na portalu Pracuj.pl w dziale zagranicznych ofert
pracy oraz na portalu MMWarszawa.pl.
Wyemitowano audycję w formie spotów radiowych na temat usług EURES skierowanych
do pracodawców.
Dystrybuowano w czasie spotkań i kontaktów z pracodawcami róŜnego rodzaju
materiały: ulotki i broszury wyprodukowane przez MPiPS, KE, WUP, doraźne materiały
informacyjne, pakiety informacyjne dotyczące usług sieci EURES ukierunkowanych na
wsparcie w prowadzeniu rekrutacji międzynarodowych, wydruki prezentacji, materiały
promocyjne (gadŜety, długopisy, notesy, itp.) oraz materiały samodzielnie przygotowane
na potrzeby danego działania.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba zorganizowanych spotkań informacyjnych dla pracodawców: 11, liczba
zorganizowanych seminariów: 2, liczba konferencji: 1, liczba artykułów sponsorowanych
dotyczących moŜliwości rekrutacji pracowników: 11, liczba ogłoszeń prasowych: 1,
liczba wydarzeń w których uczestniczyła kadra EURES 4 , liczba nawiązanych
kontaktów podczas organizacji spotkań: ok. 100 , 2-krotna emisja ogłoszenia w prasie
branŜowej, liczba kampanii promocyjnych w mediach 2, liczba portali internetowych, na
których zamieszczono banery reklamowe: 2, liczba udzielonych porad 1269; w tym:
pracodawcom - 275; instytucjo rynku pracy: 994, liczba pracodawców, którym
przedstawiono ofertę EURES: 18, liczba dostarczonych pakietów informacji dla
pracodawców: 350
Wartość dodana:
Zwiększenie świadomości pracodawców, co do moŜliwości korzystania z usług sieci
EURES skierowanych do pracodawców poszukujących pracowników o odpowiednich
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kwalifikacjach zawodowych spoza własnego regionu i kraju. Zwiększenie dostępu do
informacji nt usług sieci EURES wśród pracodawców dzięki zamieszczeniu artykułów w
prasie. Udział w seminarium pomógł pracodawcom dostrzec korzyści wynikające z
zaangaŜowania w działania transgraniczne.
Rozdysponowanie kompletów materiałów informacyjnych dot. usług sieci EURES wśród
przedstawicieli organizacji, którzy następnie przekazali je pracodawcom zrzeszonym w
organizacji, co w konsekwencji przyczyniło się do poszerzenia wiedzy na temat
moŜliwości zatrudnienia obywateli krajów EU/EOG.
MoŜliwość poznania specyfiki polsko-litewskiego obszaru transgranicznego, jego
porównania z polsko-czesko-słowackim obszarem objętym Partnerstwami EURES-T
Beskydy i BialyLas.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
polscy pracodawcy, organizacje pracodawców, przedstawiciele firm z róŜnych branŜ
m.in. budowlanej, usługowej, handlowej, przedstawiciele pomorskich związków
pracodawców, doradcy EURES, pracownicy WUP, pośrednicy pracy realizujący zadania
EURES, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele organizacji
pozarządowych, reprezentanci róŜnych instytucji / podmiotów działających na rzecz
zasobów ludzkich
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Dania
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania:
WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość,
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa TNOiK; Komenda OHP; ABK z
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego; przedstawiciele mediów – gazeta Dziennik
Bałtycki, Pomorski Klub Biznesu, Agencja Rozwoju Pomorza, OIP Gdańsk, WUP
Białystok, PUP Sejny, EURES Litwa - Alytaus teritorin÷ darbo birža, Samorząd Powiatu
Sejneńskiego, Agencja Opiekunek „Savebaby”, Akademickie Inkubatory
Przedsiębiorczości, Aloe Market, Bank Gospodarki śywnościowej, Bank Polskiej
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Spółdzielczości, Bart Bo, Biuro Pracy „Axidus”, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń,
Grupa BranŜowa Work Wonders, KreatorzyKariery.pl, LG Electronics, Michelin Polska
S.A., Miejski Urząd Pracy w Olsztynie, Ochotniczy Hufiec Pracy w Olsztynie, Octim
Olsztynek, Olsztyńskie Kopalnie surowców Mineralnych, Omega Hotel, „One School”
Monika Sobota, PIP Olsztyn, Progres HR, Schwarte Milfor Sp. zo.o., Serwis Plus Sp. z
o. o, Skok Kasa Oszczędnościowo Kredytowa, Solid Seciurity - Agencja Ochrony,
Szkoła Języków Obcych „La Puerta” Beata Snopek, Transcom Worldwide , Urząd
Skarbowy Olsztyn, Wojskowa Komenda Uzupełnień, Wojewódzki Sztab Wojskowy w
Olsztynie, Work up Sp. z o.o., Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Bydgoszczy, Rule Fanancial Sp z o. o., ABB Łódź, Corning Cable Systems Polska Sp.
z o.o., Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o, Euroglas Polska, Gees Akustyka Słauchu,
Geminus SA, Grupa K2, Hutchinson Poland, McKinsey&Company, PAS Polska, Philips
Lighting Poland, Simens, Telekomunikacja Polska, WIKA Polska, Transitions
Technologies SA, Dolnośląska Izba Gospodarcza we Wrocławiu, Sudecka Izba
Gospodarczo Handlowa w Świdnicy, Związek Pracodawców Dolnego Śląska, Duńscy
pracodawcy: DPA Microphones, Norconsult, Ungdomsområdet - Holbæk Kommune,
Salzburska Izba Gospodarcza, AMS Bischofshofen / Eures Austria , Związek
Pracodawców Dolnego Śląska, Związek Pracodawców Polska Miedź, Sudecki Związek
Pracodawców, Regionalny Związek Pracodawców w Jeleniej Górze, Zachodnia Izba
Gospodarcza, Wrocławska Izba Gospodarcza, Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa
w Świdnicy, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza , Dolnośląska Izba Rolnicza, LoŜa
Dolnośląska Business Centre Club, Stowarzyszenie Prywatnego Handlu i Usług,
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego , Karkonoska Agencja Rozwoju
Regionalnego, Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG”, Dolnośląska Agencja Rozwoju
Regionalnego, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Stowarzyszenie na Rzecz
Promocji Dolnego Śląska, organizacje pracodawców, przedsiębiorcy, przedstawiciele
Uniwersyteckich Biur Karier, urzędów, rady związkowe, samorządy powiatowe, prywatne
agencje zatrudnienia, firmy szkoleniowe, OHP, przedstawiciele saksońskich instytucji
publicznych i prywatnych.
Typ wydarzenia: seminarium, spotkanie informacyjne, konferencja, artykuł prasowy,
ogłoszenie w prasie, audycja radiowa
Miejsce i data wydarzenia:
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Bydgoszcz 22.05.2012; województwo małopolskie maj 2012; Kraków 10.05.2012;
województwo opolskie 16 IV 2012; Opole 11 V 2012; Głubczyce 15 V 2012; Nysa
16.05.2012; Prudnik 17.05.2012; Rybnica Leśna 09.09.2011; Wrocław 22.03.2012;
Wrocław 26.10.2011; Wrocław 22./23.02.2012; Ząbkowice Śląskie 23.03.2012;
Wrocław 16.04.2012; województwo zachodnio-pomorskie, 23.04.2012; Białystok
27.02.2012; Radio 24–28.05.2012; Gdańsk 20.01.2012; Sejny 18.05.2012; Olsztyn 1314.04.2012; Poznań 01.06.2011–31.05.2012, Łańcut 20.04.2012; LeŜajsk 26.04.2012;
Tarnobrzeg 16.05.2012r.
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: 653 + 16000 odbiorców magazynu Echo
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska, Dania, Litwa,
Niemcy
Organizacje: SIGH, TEB, organizacji agroturystycznych, firm produkcyjnych: DPA
Microphones, Optima s.j, Biuro Usług Finansowych, Towarzystwo Rozwoju Sokołowska,
Remeco s.j., Norconsult, Derhjemnem, organizacja wspierania rozwoju zawodowego
młodzieŜy UNGDOMHSOHRADET, Związek Pracodawców Dolnego Śląska, Związek
Pracodawców Polska Miedź, Sudecki Związek Pracodawców, Regionalny Związek
Pracodawców w Jeleniej Górze, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Zachodnia Izba
Gospodarcza , Wrocławska Izba Gospodarcza, Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa
w Świdnicy, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Dolnośląska Izba Rolnicza, LoŜa
Dolnośląska Business Centre Club, Stowarzyszenie Prywatnego Handlu i Usług,
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Karkonoska Agencja Rozwoju
Regionalnego, Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG”, Dolnośląska Agencja Rozwoju
Regionalnego, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Stowarzyszenie na Rzecz
Promocji Dolnego Śląska, Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, Towarzystwo
Naukowe Organizacji i Kierownictwa TNOiK; Komenda OHP; ABK z Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego; gazeta Dziennik Bałtycki, Pomorski Klub Biznesu, Agencja
Rozwoju Pomorza, OIP Gdańsk, EURES Alytaus teritorin÷ darbo birža, Samorząd
Powiatu Sejneńskiego, WUP Katowice, WUP Białystok, PUP Sejny, Agencja Opiekunek
„Savebaby”, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Aloe Market, Bank Gospodarki
śywnościowej, Bank Polskiej Spółdzielczości, Bart Bo, Biuro Pracy „Axidus”, Generali
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Towarzystwo Ubezpieczeń, Grupa BranŜowa Work Wonders, KreatorzyKariery.pl, LG
Electronics, Michelin Polska S.A., Miejski Urząd Pracy w Olsztynie, Ochotniczy Hufiec
Pracy w Olsztynie, Octim Olsztynek, Olsztyńskie Kopalnie Surowców Mineralnych,
Omega Hotel, „One School” Monika Sobota, PIP Olsztyn, Progres HR, Schwarte Milfor
Sp. zo.o., Serwis Plus Sp. z o. o, Skok Kasa Oszczędnościowo Kredytowa, Solid
Seciurity - Agencja Ochrony, Szkoła Języków Obcych „La Puerta” Beata Snopek,
Transcom Worldwide , Urząd Skarbowy Olsztyn, Wojskowa Komenda Uzupełnień,
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie, Work up Sp. z o.o., Stowarzyszenia Dolina
Lotnicza
3. Efekt wydarzenia:
Przekazanie uczestnikom wydarzenia pełnej informacji na temat usług świadczonych
przez EURES na rzecz pracodawców, poszerzenie ich wiedzy na temat oferowanych
przez EURES moŜliwości, narzędzi i kanałów a takŜe zasobów moŜliwych do
wykorzystania przy zatrudnianiu cudzoziemców. Pracodawcy uzyskali takŜe praktyczne
informacje nt. , mozliwości wykorzystania narzędzi sieci EURES (w tym portalu
internetowego Komisji Europejskiej) oraz usług powiatowych i wojewódzkich urzędów
pracy skierowanych do pracodawców, w tym informacji o wydarzeniach realizowanych
w ramach EURES.
Wymiana dobrych praktyk z pracodawcami duńskimi korzystającymi z EURES Dania.
Publikacja artykułu prasowego pozwoliła dotrzeć do pracodawców, którzy nigdy do tej
pory nie zetknęli się z informacjami o EURES. Dzięki emisji radiowej i ogłoszeniom w
prasie dotarcie z informacją o EURES do ponad 22 tys. odbiorców,
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
1.1.Tytuł: Artykuł sponsorowany nt. usług EURES
2.1. Główny temat publikacji: Usługi EURES skierowane do Polskich pracodawców
3.1. Ilość egzemplarzy: 7
4.1. Główna grupa docelowa materiałów: polscy pracodawcy z terenu województwa
mazowieckiego
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5.1. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 (j. polski)

1.2.Tytuł: „Pracodawco! Chcesz zatrudnić pracownika z krajów UE / EOG? Skorzystaj
z bezpłatnych usług EURES”
2.2. Główny temat publikacji: Usługi EURES skierowane do polskich pracodawców
3.2. Ilość egzemplarzy: publikacja w dwóch dziennikach regionalnych
4.2. Główna grupa docelowa materiałów: polscy pracodawcy z terenu województwa
zachodnio-pomorskiego
5.2. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 (j. polski)

1.3.Tytuł: plakat promujący Spotkania Informacyjne dla pracodawców w Głubczycach,
Nysie i Prudniku
2.3. Główny temat publikacji: Spotkania Informacyjne dotyczące usług EURES dla
pracodawców
3.3. Ilość egzemplarzy: 50
4.3. Główna grupa docelowa materiałów: pracodawcy polscy
5.3. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 (j. polski)
Wykorzystano w większości spotkań materiały produkowane i dystrybuowane przez
MPiPS oraz zamawiane w KE.
1.2 Europejskie
pośrednictwo pracy dla
polskich pracodawców
Udział polskich doradców
EURES w zagranicznych

Większość zadań zostało
zrealizowane. Niezrealizowane
zadania wiązały się z brakiem
moŜliwości udziału kadry
EURES we wszystkich
wydarzeniach zagranicznych.

Opis działania:
Europejskie pośrednictwo pracy dla polskich pracodawców w znacznym stopniu
realizowane było poprzez udział doradców EURES w europejskich wydarzeniach typu
targi i giełdy pracy, Europejskie Dni Pracy i seminaria organizowane przez partnerów
zagranicznych. Doradcy EURES wzięli udział w 13 wydarzeniach na terenie EOG.
Udział w targach był poprzedzony zebraniem ofert pracy od polskich pracodawców
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wydarzeniach rekrutacyjnych
na terenie EOG;
Organizacja spotkań
rekrutacyjnych w kraju i
zagranicą;
Zlecenie reklamy nt. spotkań
w mediach.

zainteresowanych ewentualną rekrutacją pracowników z UE/EOG. Przed targami
doradcy EURES upowszechniali teŜ wśród pracodawców informację o moŜliwości
udziału (w wybranych sytuacjach bezpłatnego) pracodawców z Polski w targach pracy.
W czasie targów prezentowano oferty pracy zgłoszone przez firmy i innych doradców
EURES. Przekazywano teŜ zainteresowanym osobom bezrobotnym i poszukującym
pracy informacje nt. moŜliwości podjęcia zatrudnienia w Polsce i warunków Ŝycia i pracy
w Polsce.
W targach uczestniczyli przedstawiciele kilku do kilkunastu krajów, zarówno doradcy
EURES jak i przedstawiciele agencji zatrudnienia oraz innych instytucji posiadających
własne stoiska, zaś liczba osób odwiedzających poszczególne wydarzenia sięgała do
ponad 12 000. Usługi międzynarodowego pośrednictwa pracy dla polskich pracodawców
świadczono teŜ we współpracy z pracodawcą z innego kraju EOG, zainteresowanego
sezonową wymianą personelu.
Usługi międzynarodowego pośrednictwa pracy realizowano teŜ prezentując pozyskane
od polskich pracodawców oferty pracy nie tylko podczas targów pracy za granicą lecz
równieŜ w czasie spotkań informacyjnych dla bezrobotnych w Belgii i we Włoszech. Na
bieŜąco świadczono usługi międzynarodowego pośrednictwa pracy przekazując
otrzymane za pośrednictwem PUP oferty pracy do rozpowszechnienia przez doradców
EURES z tych krajów, których oferty te dotyczyły.
We współpracy z wybranymi powiatowymi urzędami pracy zrealizowano spotkania
informacyjne z pracodawcami poświęcone prezentacji usług EURES świadczonych na
rzecz pracodawców oraz przekazaniu informacji dotyczących zatrudniania
cudzoziemców. Zorganizowano kampanię promująca usługi EURES na rzecz
pracodawców: ogłoszenia prasowe oraz spoty reklamowe w radiu.
Osiągnięte wyniki / efekty:
W ramach targów pracy:
Międzynarodowe targi pracy „Job and Career Advice 2011” w Rydze w Łotwie –
rozpowszechniano informacje o warunkach Ŝycia i pracy w Polsce i polskim rynku pracy
oraz oferty pracy polskich pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem
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cudzoziemców. Liczba wakatów, zgłoszonych przez polskich pracodawców,
zainteresowanych rekrutacją cudzoziemców z UE/EOG –110.
Europejskie Targi Pracy i Informacji w Wexford i Waterford w Irlandii – w
przedsięwzięciu uczestniczyli doradcy EURES z 7 krajów UE, 12 irlandzkich
pracodawców zaprezentowało własne oferty pracy. Polskie stoisko odwiedziło około 150
osób, w większości Polacy. Wszystkich zainteresowanych doradcy informowali o
sposobach poszukiwania pracy w Polsce i moŜliwościach podjęcia zatrudnienia w
poszczególnych branŜach. Przekazywano ulotki w języku PL i EN.
Targi Jobs Expo 2012 w Pradze w Republice Czech gościły doradców EURES z 12
krajów, obecnych było równieŜ około 30 firm i organizacji. Podczas targów doradca
EURES udzielił informacji na temat ofert pracy oraz moŜliwości podjęcia zatrudnienia w
Polsce ok. 100 osobom, w tym ok. 10 cudzoziemcom, obywatelom spoza krajów
europejskich i 9 Polakom. Promowany był polski jak i regionalny małopolski rynek pracy
oraz firmy z sektora BPO, które poszukują pracowników ze znajomością języków
obcych.
Recruitment, Information and Advice Day – European Job Days w Manchesterze,
Wielka Brytania: w przedsięwzięciu uczestniczyli doradcy EURES z 16 krajów UE/EOG,
Swoje stoiska miało 31 pracodawców i organizacji; stoisko polskiej kadry EURES
odwiedziło 87 osób; przeprowadzonych 8 konsultacji on-line; nawiązano współpracę z 1
pracodawcą; pozyskano 3 ofert pracy.
Europejskie Dni pracy w Louvain la Neuve i Namur w Belgii - w targach
uczestniczyło 86 wystawców - pracodawców i firm szkoleniowych; zorganizowano
stoiska wystawiennicze doradców EURES z 14 krajów; stoisko polskiej kadry EURES
odwiedziło 87 osób.
Europejski Dzień Pracy w Glasgow w Wielkiej Brytanii - w przedsięwzięciu
uczestniczyli doradcy EURES z 14 krajów UE/EOG; zorganizowano stoiska
wystawiennicze 17 pracodawców oraz 13 organizacji zajmujących się doradztwem
zawodowym, wolontariatem oraz oferujących praktyki studentom i absolwentom; polskie
stoisko odwiedziło 61 osób.
Employment and Advice Day w Dublinie w Irlandii - w przedsięwzięciu uczestniczyli
doradcy EURES z 17 krajów UE/EOG, zorganizowano stoiska 27 pracodawców i 16
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organizacji; polskie stoisko EURES odwiedziło 186 osób, z czego 57 osób to
obcokrajowcy; nawiązano współpracę z 1 pracodawcą, uzyskano 1 ofertę pracy.
Europejskie Targi Pracy i Informacji (Mobility in Europe – The Future in Your
Hands) w Campobasso, we Włoszech – zorganizowano stoiska dla 12 wystawców;
ok. 53 osób odwiedziło polskie stoisko. Ponadto w ramach wydarzenia doradcy wzięli
udział w seminarium z młodzieŜą oraz w spotkaniu informacyjno-organizacyjnym z
przedstawicielami uczelni oraz innymi wystawcami uczestniczącymi w targach.
Employment and Advice Day w Wexford w Irlandii - w przedsięwzięciu wzięło udział
38 wystawców; EURES reprezentowany był przez doradców z Wielkiej Brytanii, Szwecji,
Czech, Rumunii, Litwy i Polski; łącznie zaprezentowano około 400 ofert pracy. Podczas
targów pracy za granicą zaprezentowanie ponad 200 polskich ofert pracy dla osób z
EU/EOG.
W czasie spotkań informacyjnych z polskimi pracodawcami zaprezentowano usługi
EURES dla pracodawców. Zaproszeni eksperci przedstawili zagadnienia dotyczące
rynku pracy, europejskich funduszy społecznych, podatków, ochrony zdrowia i prawa
pracy. Ponadto dokonano wymiany informacji – urzędy uczestniczące w danym
spotkaniu przygotowały informacje dot. aktualnej sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz
zakresu usług świadczonych na rzecz pracodawców.
W ramach międzynarodowego pośrednictwa pracy nawiązano kontakty z pracodawcami
zagranicznymi. W ramach współpracy z partnerami austriackimi przekazano informacje
nt. regionalnego rynku pracy, pozyskano 3 partnerów, zrealizowano 5 wizyt i spotkań.
Rozpowszechniono teŜ informację o projekcie wśród ok. 300 pracodawców.
Ponad 100 ofert pracy, które prezentowane były podczas targów pracy i spotkań
informacyjnych za granicą.
Wartość dodana
Nawiązanie kontaktów i współpracy z pracodawcami zagranicznymi oraz współpraca i
wymiana doświadczeń z zagranicznymi doradcami EURES. Promocja polskiego rynku
pracy w krajach UE/EOG, a takŜe w odniesieniu do osób spoza UE/EOG.
Nawiązanie współpracy z zagranicznymi instytucjami i organizacjami pracodawców.
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Zainicjowanie współpracy polskich pracodawców z pracodawcami zagranicznymi.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
pracodawcy polscy, pracodawcy zagraniczni, osoby uczestniczące w targach pracy
(bezrobotni i poszukujący zatrudnienia w innych krajach UE/EOG), mieszkające w
Irlandii osoby zarejestrowane jako osoby bezrobotne, Irlandczycy, Polacy i
przedstawiciele innych narodów.
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska, Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy,
Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Malta,
Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja,
Węgry, Wielka Brytania, Włochy
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: Publiczne słuŜby zatrudnienia państw
UE/EOG, organizacje partnerskie na rynku pracy, instytucje szkoleniowe, agencje
zatrudnienia, organizacje związane z wymianą międzynarodową, firmy handlowe, firma
spedycyjno-transportowa.
Typ wydarzenia: Międzynarodowe Targi Pracy, Europejskie Targi Pracy, Dni Pracy,
Spotkanie informacyjne z pracodawcami i organizacjami pracodawców, teŜ w celu
rekrutacji.
Miejsce i data wydarzenia:
Louvain la Neuve i Namur, Belgia, 11-12.10.2011; Turyn, Włochy, 13-16.10.2011;
Antwerpia, Belgia, 21-23.10.2011; Manchester, Wielka Brytania, 9.11.2011; Ryga, Łotwa,
11-12.11.2011; Dublin, Irlandia, 1-2.03.2012; Bischofshofen, Austria 27.02-02.03.2012;
Praga, Republika Czech, 14-16.03.2012; Glasgow, Wielka Brytania, 29.03.2012,
Piacenza, Włochy, 16-18.04.2012, Wexford, Irlandia, 20-21.04.2012; Campobasso,
Włochy, 8-9.05.2012; Nitra, Słowacja, 10-11.05.2012; Wrocław 26.10.2011,28.10.2012,
12.01.2012, 16.04.2012; Chojnice 07.03.2012; Malbork 19.03.2012; Starogard Gd.
23.03.2012; Sztum z/s w Dzierzgoniu 26.03.2012; Puck 28.03.2012; Gdańsk
30.03.2012; Poznań 01.06.2011–31.05.2012
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Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: ogółem ok. 34 490 osób;
W ramach poszczególnych grup: doradcy EURES z 6 do 17 krajów UE/EOG, osoby
odwiedzające stoiska EURES ok. 1000, osoby odwiedzające polskie stoisko EURES ok.
435 osób, przedstawiciele pracodawców i organizacji pracodawców ok. 74 osób,
wystawcy ok. 203.
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy:
Kraje: Polska, Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja,
Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia,
Rumunia Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
Organizacje: Publiczne słuŜby zatrudnienia państw UE/EOG, organizacje partnerskie na
rynku pracy, instytucje szkoleniowe, agencje zatrudnienia, organizacje związane z
wymianą międzynarodową.
3. Efekt wydarzenia:
Przekazanie odwiedzającym polskie stoisko osobom informacji na temat dostępnych
ofert pracy i moŜliwości poszukiwania zatrudnienia w Polsce. Doradcy EURES
zaznajomili odwiedzających z sytuacją na polskim rynku pracy, warunkami uzyskania
zasiłku dla bezrobotnych i moŜliwością jego transferu do Unii Europejskiej.
Pozyskanie wiedzy przez polskich pracodawców i organizacje pracodawców z zakresu
usług EURES dla pracodawców, instrumentów rynku pracy dostępnych dla
pracodawców i wspierających ich działalność, aktualnej sytuacji na rynku pracy,
procedury międzynarodowego pośrednictwa pracy, zagadnień związanych z
zatrudnianiem cudzoziemców spoza UE.
Dodatkowym efektem było nawiązanie współpracy z pracodawcami i pozyskanie od nich
konkretnych ofert pracy oraz zacieśnienie współpracy z doradcami z pozostałych krajów,
co znajduje odzwierciedlenie w ich udziale w wydarzeniach organizowanych w Polsce.
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
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Wykorzystywano materiały informacyjne i promocyjne opracowane przez KE, MPiPS
oraz materiały własne WUP.

1.3 Udział w europejskich
wydarzeniach za granicą
Udział polskich przedstawicieli
EURES w róŜnego rodzaju
wydarzeniach za granicą
takich jak m.in. Europejskie /
Dni Pracy, Europejskie /
Edukacyjne / Regionalne Targi
Pracy, Tydzień Pracy, Dni
Prac, Dni Europejskie, Targi /
Dni kariery, Europejskie targi
Rekrutacyjne, wydarzenia
rekrutacyjne, seminaria,
konferencje, etc.

Większość zadań zostało
zrealizowane. Niezrealizowane
zadania wiązały się z brakiem
moŜliwości udziału kadry
EURES we wszystkich
wydarzeniach zagranicznych.

Opis działania:
Doradcy EURES wzięli udział w łącznej liczbie 23 wydarzeń europejskich za granicą.
Wydarzenia te raportowane są w ramach dwóch działań: 1.2. Europejskie pośrednictwo
pracy dla polskich pracodawców – 13 wydarzeń oraz 1.3. Udział w europejskich
wydarzeniach za granicą – 10 wydarzeń.
Udział w europejskich wydarzeniach dotyczył głównie przedsięwzięć typu targi i dni
pracy oraz seminaria. Podczas tych wydarzeń polscy doradcy rozpowszechniali
aktualne oferty pracy polskich pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem
cudzoziemców, udzielali informacji na temat warunków Ŝycia i pracy oraz tendencji na
rynku pracy w Polsce, informowali o sposobach poszukiwania pracy, zakładaniu
działalności gospodarczej, systemie ubezpieczeń społecznych, podatkach.
Przekazywano teŜ oferty pracy zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy i
udostępnione na stronie internetowej www.epuls.praca.gov.pl, rozdawano materiały
informacyjne, ulotki i broszury przygotowane przez MPiPS, KE, WUP, udostępniono
dostęp do internetu oraz wydruki ofert pracy. Podobne informacje przekazywane były
takŜe w czasie spotkań i seminariów, zazwyczaj sprofilowane odpowiednio do tematyki
wydarzenia.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Pracodawcy uzyskali wsparcie w rozpowszechnianiu swoich ofert pracy dla
cudzoziemców. Osoby odwiedzające targi otrzymały informacje o moŜliwościach
podjęcia zatrudnienia w Polsce oraz na temat warunków Ŝycia i pracy a takŜe sytuacji na
rynku pracy w Polsce. Udostępniono oferty pracy polskich pracodawców
zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemców m.in. w branŜy budowlanej, metalowej,
drzewnej, spoŜywczej, maszynowej. Stoisko polskie odwiedziło w poszczególnych
wydarzeniach 110 do ok. 200 osób, uczestnikom ww. wydarzeń udzielono ponad 100
porad, 15 osób złoŜyło swoje CV.
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Wartość dodana
Poszerzenie wiedzy na temat usług EURES, mobilności i bezpiecznych wyjazdów za
granicę. Uzyskanie przez pracodawców dodatkowych moŜliwości pozyskania
wykwalifikowanej kadry pracowniczej niedostępnej w Polsce. Przekazanie uczestnikom
targów informacji na temat sytuacji ekonomicznej na rynku pracy w Polsce oraz w
wybranych regionach Polski. Zareklamowanie stron internetowych sieci EURES.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
polscy pracodawcy, osoby poszukujące pracy, bezrobotni i poszukujący pracy
zainteresowani podjęciem pracy w krajach EOG, Polacy mieszkający zagranicą, osoby
poszukujące informacji, studenci, absolwenci.
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska, Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy,
Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy,
Norwegia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania,
Włochy
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: publiczne słuŜy zatrudnienia, organizacje
pracodawców, firmy i instytucje zajmujące się migracją i zatrudnieniem
Typ wydarzenia: Targi Pracy, Międzynarodowe Targi Pracy, Dni Pracy, seminarium
Miejsce i data wydarzenia: Turyn, Włochy, 14-15.10.2011; Budapeszt, Węgry,
21.10.2011; Praga, Czechy, 15-16.03.2012; Lublana, Słowenia, 23-24.11.2011;
Blanchardstown, Irlandia, 01-02.03.2012; Ajaccio, Korsyka, Francja, 14.03.2012;
Trollhattan oraz Goeteborg, Szwecja, 5-6.10.2011; Sztokholm, Szwecja, 16-18.11.2011;
Ołomuniec, Czechy, 28-29.05.2012; Maastricht i Eindhoven, Holandia, 11-12.10 2011
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: ok. 24 000 osób
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska, Austria,
Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia,
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Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria,
Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania
3. Efekt wydarzenia:
promocja polskich ofert pracy i ukazanie moŜliwości podjęcia zatrudnienia w Polsce,
przekazanie informacji na temat warunków Ŝycia i pracy w Polsce, promocja usług sieci
EURES skierowanych do róŜnych grup odbiorców, moŜliwość zapoznania się z
warunkami Ŝycia i pracy w 13 krajach unijnych, skorzystanie z indywidualnych porad
doradców EURES, zapoznanie się z ofertami i złoŜenia swojego CV oraz wzięcia udziału
w rozmowach kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez obecnych pracodawców
liczba pracodawców biorących udział – ponad 75; liczba odwiedzających stoiska
EURES – ok. 2300.

2.1. Pakiety mobilności dla
polskich pracodawców
Przekazanie materiałów
informacyjnych rekrutacji
wyprodukowanych przez
MPiPS.
Zorganizowanie spotkań z
pracodawcami.

Zadanie zostało zrealizowane: w
przypadku gdy planowane
spotkania z pracodawcami nie
mogło być zorganizowane
planowane zadania
zrealizowano drogą
telefoniczną oraz e-mailową.

Opis działania:
Dostarczenie polskim pracodawcom pakietu informacji o usługach z zakresu
międzynarodowego pośrednictwa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem procedury
rekrutacji międzynarodowych i przygotowania ofert pracy. Pakiety informacyjne (ulotki,
broszury) przekazano podczas spotkań z pracodawcami, organizowanych przez własną
oraz inne instytucje. Zorganizowanie konferencji oraz 3 spotkań informacyjnych dla
pracodawców w regionach przygranicznych.
W ramach zadania zrealizowano następujące działania ze środków innych niŜ grant
EURES: uczestnictwo w spotkaniu organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy
(23.09.2011 w Opolu), w czasie którego przekazano informacje o moŜliwościach
pozyskiwania kadry pracowniczej z innych krajów ze wsparciem sieci EURES.
Przygotowano w ilości 500 egzemplarzy ulotkę informacyjną EURES „Szukasz
pracownika z innego kraju Europy? EURES ci w tym pomoŜe!” skierowaną do polskich
pracodawców, zawierającą informacje nt. usług sieci skierowanych do tej grupy
odbiorców, a takŜe kontakt do doradców EURES, którzy mogą pomóc przy składaniu
zagranicznej oferty pracy. Ulotka ta będzie wykorzystywana podczas wszystkich spotkań
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organizowanych z udziałem polskich pracodawców.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Wszyscy pracodawcy, zainteresowani poszukiwaniem pracownika za granicą otrzymali
informacje o moŜliwościach pozyskania pracowników na konkretnych rynkach pracy oraz
o warunkach, jakie powinny być spełnione, by zatrudnić pracownika z innego kraju EOG.
Otrzymali oni takŜe pomoc w konstruowaniu ofert pracy, zwłaszcza tych, które
przewidywane były do rozpowszechnienia podczas targów pracy zagranicą.
Zrealizowano ok. 115 kontaktów słuŜących przekazaniu pracodawcom informacji i
udzieleniu porady. Przekazano pracodawcom ok. 261 pakietów informacyjnych.
Materiały informacyjne dla pracodawców przekazywano podczas ponad 10 róŜnych
wydarzeń.
Wartość dodana:
Zwiększenie świadomości lokalnych pracodawców na temat EURES i moŜliwości
pozyskiwania pracowników z UE/EOG.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
pracodawcy polscy zainteresowani tematyką rynku pracy, pracodawcy poszukujący
pracowników poza granicami kraju
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska, Włochy, Belgia
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: Organizacje pracodawców polskich, SIGH,
TEB, organizacje agroturystyczne, firmy produkcyjne, Optima s.j, Biuro Usług
Finansowych, Towarzystwo Rozwoju Sokołowska, Remeco s.j., Związek Pracodawców
Dolnego Śląska, Związek Pracodawców Polska Miedź, Sudecki Związek Pracodawców,
Regionalny Związek Pracodawców w Jeleniej Górze, Dolnośląska Izba Gospodarcza,
Zachodnia Izba Gospodarcza, Wrocławska Izba Gospodarcza, Sudecka Izba
Przemysłowo–Handlowa w Świdnicy, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza, Dolnośląska Izba
Rolnicza, LoŜa Dolnośląska Business Centre Club, Stowarzyszenie Prywatnego Handlu i
Usług, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Karkonoska Agencja Rozwoju
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Regionalnego, Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG”, Dolnośląska Agencja Rozwoju
Regionalnego, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Stowarzyszenie na Rzecz
Promocji Dolnego Śląska, publiczne słuŜby zatrudnienia
Typ wydarzenia:
spotkania, seminaria, konferencje, usługi pośrednictwa pracy i doradztwa
Miejsce i data wydarzenia: Rybnica Leśna 09.09.2011 r., Wrocław 26.10.2011 r.,
22./23.02.2012 r., 16.04.2012 r., Ząbkowice Śląskie 23.03.2012 r., Antwerpia 21–
23.10.2011, Turyn 13–16.10.2011, Piacenza 16–18.04.2012, Opole 26.09.2011, Opole
11.05.2012, Głubczyce 15.05.2012, Nysa 16.05.2012, Prudnik 17.05.2012
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: ok. 420
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska
3. Efekt wydarzenia:
Podniesienie wiedzy pracodawców na temat oferowanych przez EURES moŜliwości,
narzędzi i kanałów oraz zasobów moŜliwych do wykorzystania przy zatrudnianiu
cudzoziemców. Pracodawcy uzyskali praktyczne informacje, w jaki sposób moŜna
wykorzystać narzędzia sieci EURES, w tym portal internetowy Komisji Europejskiej.
Pracodawcy zostali wyposaŜeni w pakiety informacyjne dotyczące zadań i
funkcjonowania EURES, jak równieŜ w informacje o moŜliwościach rekrutacji
pracowników z krajów EOG. Rozpowszechniono ponad 100 ofert pracy pracodawców z
Wielkopolski za granicą.

2.3. Dostęp polskich
pracodawców do informacji
nt. zawodów nadwyŜkowych
i deficytowych w wybranych

Opis działania:
Zorganizowano konferencję „Rynki pracy Europy Środkowo-Wschodniej” dla
regionalnych pracodawców z udziałem zagranicznych doradców EURES.
W czasie konferencji przekazano informacje na temat migracji w kontekście problemu
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krajach EOG
Zorganizowanie konferencji
oraz seminarium nt. zawodów
deficytowych i nadwyŜkowych
w EOG, z udziałem
zagranicznych doradców
EURES oraz przedstawicieli
Regionalnego Obserwatorium
Rynku Pracy.

niedopasowania na rynku pracy; informacje na temat zawodów deficytowych i
nadwyŜkowych oraz rynków pracy w Estonii, Litwie, na Łotwie i Ukrainie oraz informacje
na temat aktualnej sytuacji w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Konferencja miała
formę prezentacji multimedialnych, prelekcji i dyskusji.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Zwiększenie wiedzy nt. rynków pracy. Ukazanie moŜliwości zatrudnienia pracowników z
Litwy, Łotwy, Estonii poprzez sieć EURES. Promocja usług sieci EURES skierowanych
do pracodawców, uzyskanie dostępu do informacji w zakresie zatrudniania
cudzoziemców, poszerzenie wiedzy na temat usług EURES skierowanych do
pracodawców.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
regionalni pracodawcy (województwo podlaskie)
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Estonia, Litwa, Łotwa, Polska
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: Podlaski Urząd Wojewódzki
Typ wydarzenia: konferencja
Miejsce i data wydarzenia: Białystok, 29 marca 2012 r.
Charakterystyka uczestników wydarzenia: przedstawiciele EURES i pracodawców z
Litwy, Łotwy, Estonii, przedstawiciele Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
1. Liczba uczestników: 35
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Litwa, Łotwa, Estonia,
Polska, Podlaski Urząd Wojewódzki (Polska).
3. Efekt wydarzenia:
Ukazanie regionalnym pracodawcom moŜliwości zatrudnienia pracowników z Litwy,
Łotwy, Estonii poprzez sieć EURES, polepszenie komunikacji w zakresie usług sieci
EURES.
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3.1. Współpraca na rzecz
programów praktyk w
przedsiębiorstwach w
państwach UE/EOG dla
polskiej młodzieŜy
Nawiązanie współpracy z
pracodawcami z Austrii w
branŜy gastronomicznohotelarskiej. Planowano
wyjazd do Austrii w celu
zapoznania się z zasadami
kształcenia zawodowego,
zorganizowanie praktyk,
opracowanie instrukcji
odbywania praktyk
zagranicznych i przekazanie
jej do szkół oraz instytucji
zajmujących się organizacją
praktyk uczniowskich.
Zorganizowanie spotkań kadry
EURES z EOG z odbiorcami
usługi i pracodawcami.

Opis działania:
Nowatorski projekt praktyk zagranicznych dla szkół ponadgimnazjalnych z branŜy
hotelarsko – gastronomicznej. Podstawą do realizacji tego projektu było pozyskanie do
współpracy szkół zawodowych zainteresowanych uatrakcyjnieniem oferty praktyk
zawodowych dla swoich uczniów oraz austriackich pracodawców gotowych do
zaangaŜowania czasu i kadry w opiekę merytoryczną nad praktykantami z Polski. W
ramach projektu pozyskano do współpracy dwie szkoły dolnośląskie; w sumie 16
uczniów, którzy odbyli w okresie sezonu zimowego 6 tygodniową praktykę zawodową u
austriackich pracodawców. W ramach działania odbyły się spotkania informacyjnorekrutacyjne z udziałem doradców EURES z Austrii i Polski oraz zorganizowane zostało
spotkanie informacyjne z nauczycielami, uczniami i rodzicami. Odbyto dwie wizyty: jedną
studyjną a drugą ewaluacyjną na terenie Austrii. W pierwszej wizycie wzięli udział
przedstawiciele szkół (kadra pedagogiczna) sprawująca nadzór nad uczniami. Po
zakończonej 6 tygodniowej praktyce odbyło się spotkanie ewaluacyjne z austriackimi
pracodawcami oraz spotkanie podsumowujące projekt, na które zaproszone zostały
takŜe inne placówki, które zachęcano do przystąpienia do drugiej edycji projektu. W
efekcie działania opracowano oraz zlecono wydanie broszury nt. praktyk zawodowych w
Austrii.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba nawiązanych kontaktów - 14, liczba spotkań z beneficjentami projektu (uczniami)
- 3, liczba spotkań z beneficjentami projektu (pracodawcami) - 2, liczba obsłuŜonych
przez WUP ofert praktyk dla młodzieŜy zgłoszonych przez zagranicznych pracodawców
- 16, liczba młodych osób, które podjęli praktyki u pracodawców zagranicznych - 16,
liczba wizyt - 2, instrukcja odbywania praktyk zagranicznych w formie broszury - 500
sztuk.
Wartością dodaną projektu jest zaangaŜowanie się Salzburskiej Izby Gospodarczej w
wydawanie pomocy naukowych do nauki języka niemieckiego branŜowego. Ma to być
płyta z autentycznymi nagraniami – dialogami z austriackich hoteli i restauracji,
przekazana przyszłym praktykantom. Ponadto zwiększyło się zaangaŜowanie szkół
poprzez organizację dodatkowych godzin nauki języka niemieckiego i włączenie na stałe
praktycznych zajęć z języka branŜowego do treści nauczania.
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Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
uczniowie dolnośląskich szkół kształcących w zawodach hotelarsko-gastronomicznych
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska, Austria
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: Zespół Szkół nr 7 w Wałbrzychu, Zespół
Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy, Salzburska Izba Gospodarcza, AMS
Bischofshofen.
Typ wydarzenia: pośrednictwo w zakresie podejmowania praktyk zawodowych
Miejsce i data wydarzenia: Bischofshofen, Austria - 28.09.-01.10.2011; Wałbrzych 28.10. 2011; Świdnica - 28.10. 2011; Ziębice - 28.10.2011; Wrocław - 28.10. 2011;
Bischofshofen, Austria, 16.01.-24.02. 2012; 27.02.-02.03.2012; 23.01.- 04.03.2012;
Świdnica 21.03.2012
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: 16 uczniów pełnoletnich
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska
3. Efekt wydarzenia: Podjęcie 6 tygodniowej praktyki zawodowej w zawodzie kucharz,
kelner, pokojowy u austriackich pracodawców. Wymiana międzykulturowa, rozwój
zawodowy uczniów, nawiązanie zawodowych oraz interpersonalnych kontaktów uczniów
z rówieśnikami oraz pracodawcami, motywacja do nauki języka obcego.
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
1.Tytuł: Broszura – „Praktyki zawodowe uczniów szkół gastronomiczno-hotelarskich u
austriackich pracodawców”.
2.Główny temat publikacji: Informator o projekcie na temat dobrej jakości programu
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praktyk realizowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Zespół ds. EURES
3.Ilość egzemplarzy: 500
4.Główna grupa docelowa materiałów: uczniowie szkół zawodowych – hotelarskogastronomicznych, szkoły zawodowe, kuratoria, instytucje zaangaŜowane w realizację
programu praktyk zawodowych za granicą
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1, jęz. polski

3.3. Upowszechnianie
informacji o moŜliwościach
podejmowania praktyk i
staŜy za granicą w UE
Zorganizowanie seminarium
dla studentów i absolwentów
uczelni wyŜszych.
Publikacja artykułów
prasowych oraz informacji
radiowej.

Opis działania:
Przekazanie do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów (publikacja artykułów
prasowych) informacji dot. moŜliwości podejmowania praktyk zawodowych za granicą.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Wydanie artykułu prasowego
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
uczniowie szkół zawodowych, szkoły zawodowe, kuratoria, instytucje zaangaŜowane w
realizację programu praktyk zawodowych za granicą, PUP, CIiPKZ WUP, mieszkańcy
Dolnego Śląska
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska, Austria
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: powiatowe urzędy pracy, szkoły zawodowe
kształcące w zawodzie hotelarsko-gastronomicznym, Starostwo Powiatowe w Świdnicy,
Dolnośląska Izba Gospodarcza, Salzburska Izba Gospodarcza, CIiPKZ, Eures /AMS
Bischofshofen.
Typ wydarzenia: artykuł prasowy
Miejsce i data wydarzenia: Gazeta Wrocławska, 19.03.2012
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
1.Tytuł: artykuł prasowy
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2.Główny temat publikacji: praktyki uczniowskie w Austrii
3.Ilość egzemplarzy: 1 wydanie gazety
4.Główna grupa docelowa materiałów: mieszkańcy Dolnego Śląska
5. Ile wersji językowych wyprodukowano:

3.4 Współpraca na rzecz
wspierania mobilności
absolwentów szkół
wyŜszych oraz młodzieŜy
szkół średnich w
podejmowaniu praktyk oraz
pracy w przedsiębiorstwach
za granicą (w krajach UE)

Rozpowszechnianie informacji
o moŜliwościach praktyk i
staŜy otrzymywanych od
doradców EURES
z krajów UE.

Opis działania:
Zgodnie z planem zrealizowano rozpowszechnianie informacji o moŜliwościach praktyk i
staŜy otrzymywanych od doradców EURES z krajów UE.
Całe działanie zrealizowane zostało ze środków własnych.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Osoby zainteresowane podjęciem nauki uzyskały informacje oraz porady na temat
kształcenia w państwach UE/EOG.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
osoby zainteresowane podjęciem nauki
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska
Typ wydarzenia: usługi informacyjne

4. Przygotowanie tzw. „karty
klienta”, która powinna
wyjaśniać, czego
pracodawcy mogą
oczekiwać ze strony EURES

Opis działania:
Opracowano Kartę Klienta dla pracodawców w dwu wersjach – dla pracodawców
polskich oraz dla pracodawców z Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Dokumenty te prezentują szerokie spektrum usług i wsparcia
oferowanego pracodawcom przez polskich doradców EURES oraz Sieć EURES w
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zakresie poszukiwania pracowników poza granicami swojego kraju, w tym m.in. usługi
informacyjne, dostęp do informacji o rynku pracy w krajach UE/EOG oraz do bezpłatnej
bazy CV osób poszukujących pracy, wsparcie w rekrutacji pracowników, moŜliwość
udziału w organizowanych przez EURES wydarzeniach typu targi i dni pracy. Karta
Klienta opracowana została z uwzględnieniem obowiązujących w Polsce standardów
świadczenia usług rynku pracy. Opracowana Karta Klienta została zamieszczona na
polskiej stronie internetowej EURES: www.eures.praca.gov.pl.

WYTYCZNA 3 – Świadczenie usług dla poszukujących pracy, pracowników zamierzających zmienić pracę oraz bezrobotnych
1.1. Regionalne strategie /
Działania informacyjne nt
EURES dla polskich
bezrobotnych i
poszukujących pracy
Organizowanie i
współorganizowanie na
terenie Polski spotkań
informacyjnych, warsztatów,
seminariów, targów i giełd
pracy, dni informacyjnych
(m.in. Polsko – Niemiecki
Dzień Informacyjny, warsztaty
pn. „Bezpieczny wyjazd –
Bezpieczny powrót”,
Internetowa Giełda Pracy, Dni
Informacyjne EURES, Targi
Pracy i Informacji o

Część zaplanowanych działań
została zrealizowana ze
środków innych niŜ grant
EURES, w tym m.in.:
organizacja warsztatów i
spotkań informacyjnych dla osób
bezrobotnych i poszukujących
pracy, Internetowej Giełdy
Pracy, etc.
W ramach działania WUP
Białystok planował
zorganizowanie Polsko –
Niemieckiego Dnia
Informacyjnego. Ze względu na
brak zainteresowania udziałem
w wydarzeniu strony niemieckiej
zorganizowano Holendersko –
Belgijski Dzień Informacyjny.
Ponadto w ramach dostępnych

Opis działania:
Zorganizowano targi pracy i informacji o mobilności, dni i spotkania informacyjne
(w tym „Po pracy o pracy”, „Holendersko – Belgijski Dzień Informacyjny”,
„Niemiecki Dzień Informacyjny”), dni mobilności pracowniczej, warsztaty, itp.
Zorganizowane wydarzenia miały na celu, m.in. upowszechnienie informacji wśród
polskich bezrobotnych, poszukujących pracy i młodzieŜy na temat rynków pracy w
krajach UE/EOG, w tym m.in.: na temat warunków Ŝycia i pracy, specyfiki oraz
aktualnych warunków panujących na poszczególnych rynkach pracy, zasad
bezpiecznego poszukiwania zatrudnienia. Ponadto, uczestnicy uzyskali informacje nt.
zasad funkcjonowania sieci EURES, usług świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i
poszukujących pracy za pośrednictwem EURES, zasad korzystania z usług prywatnych
agencji zatrudnienia, prawa swobodnego przepływu pracowników i wynikających z niego
konsekwencji, formalności do załatwienia przed wyjazdem i po powrocie do kraju,
procedur rejestracji pobytu, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
opodatkowania, sieci UE, itp. Uczestnicy mieli dostęp do zagranicznych ofert pracy,
prowadzono równieŜ działania rekrutacyjne.
W spotkaniach udział wzięli przedstawiciele sieci UE, powiatowych urzędów pracy i
OHP, doradcy EURES z krajów UE/EOG, eksperci specjalizujący się m.in. w

KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONYWANYCH DZIAŁAŃ EURES
w okresie 1 czerwca 2011 – 31 maja 2012
Grant EURES - POLSKA
umowa szczegółowa nr VS/2011/0222, SI2.597172
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Mobilności, spotkanie
informacyjne „Po pracy o
pracy”), itp. dla osób
bezrobotnych, poszukujących
pracy, w tym młodzieŜy i
absolwentów.
Udział doradców EURES w
wydarzeniach informacyjnych
na terenie Polski (m.in.
targach pracy, prelekcjach,
warsztatach, konferencjach,
giełdach pracy, targach
gospodarczych i
edukacyjnych, spotkaniach
informacyjnych, seminariach
itp.) organizowanych przez
inne WUP w ramach EURES
oraz partnerów na rynku
pracy.
Przygotowanie i publikacja
artykułów sponsorowanych i
ogłoszeń prasowych w prasie
regionalnej lub portalach
internetowych, itp.

środków przeprowadzono
dodatkową promocję
wydarzenia w lokalnej telewizji i
komunikacji miejskiej.
Ze względu na duŜe
zainteresowanie partnerów
rynku pracy udziałem kadry
EURES w lokalnych targach
pracy organizowanych przez
partnerów zwiększono liczbę
wydarzeń, w których kadra
EURES wzięła udział.
Zrezygnowano z publikacji
części artykułów w prasie,
poniewaŜ działanie to było
komplementarne z planowanymi
w ramach Wytycznej 1
publikacjami artykułów
prasowych nt. usług EURES

zagadnieniach rynku pracy, podatkach, ochronie zdrowia, prawie pracy.
Zorganizowano warsztaty pt. „Bezpieczne wyjazdy za granicę”, skierowane przede
wszystkim do osób poszukujących pracy za granicą w sezonie letnim. Podczas spotkań
omówiono m.in. zasady poszukiwania legalnej pracy za granicą, przygotowania się do
wyjazdu do pracy, postępowania z nieuczciwym pracodawcą, korzystania z usług
EURES oraz sumowania okresów zatrudnienia, w celu nabycia świadczeń z tytułu
bezrobocia oraz świadczeń emerytalno-rentowych.
W ramach organizacji ww. wydarzeń zapewniono odpowiednią obsługę logistyczną, w
tym: promocję w mediach, wydruk plakatów i ulotek informujących o wydarzeniu,
wynajem sal, catering, obsługę tłumaczeniową, transport, etc.
Doradcy EURE uczestniczyli wydarzeniach informacyjnych (targach pracy,
Europejskich Dniach Promocji Przedsiębiorczości Młodych, warsztatach, itp.)
organizowanych przez inne instytucje, m.in. WUP, PUP, szkoły wyŜsze, itp., w celu
promowania wśród osób bezrobotnych i poszukujących pracy usług EURES, a
takŜe udzielenia wsparcia organizatorom.
Podczas spotkań przekazywano informacje nt. warunków Ŝycia i pracy za granicą,
rynków pracy w krajach UE/EOG, usług EURES skierowanych do poszukujących pracy,
zasad bezpiecznych wyjazdów za granicę, moŜliwości korzystania z portalu i narzędzi
informatycznych EURES, ofert pracy za granicą. Ponadto przekazywano broszury i ulotki
dotyczące bezpiecznych wyjazdów za granicę.
Przygotowano i publikowano artykuły sponsorowane w prasie regionalnej, portalach
internetowych, itp. Publikacje skierowane były do osób poszukujących pracy i zawierały
informacje nt. usług EURES oraz bezpiecznych zasad poszukiwania pracy za granicą.
W ramach zadania zrealizowano następujące działania ze środków innych niŜ grant
EURES:
- współorganizowano Internetową Giełdę Pracy,
- zorganizowano ok. 17 spotkań informacyjnych nt. usług EURES, specyfiki
pośrednictwa pracy w krajach UE/EOG oraz zasad zakładania własnej działalności
gospodarczej,
- zorganizowano ok. 12 warsztatów przy współudziale PUP dla osób bezrobotnych i
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poszukujących pracy oraz uczniów ostatnich klas szkół średnich, w celu przybliŜenia
uczestnikom informacji nt. moŜliwości oferowanych przez Portal Mobilności Zawodowej
EURES oraz polską stronę internetową EURES. W warsztatach wzięło udział ok. 410
osób,
- przekazywano materiały informacyjne nt. EURES podczas organizowanych spotkań,
- kadra EURES uczestniczyła w ok. 24 wydarzeniach organizowanych przez partnerów
rynków pracy, w tym m.in. targach pracy, spotkaniach z bezrobotnymi i poszukującymi
pracy. Podczas ww. wydarzeń udzielano informacji nt. usług EURES, zagranicznych
rynków pracy, a takŜe prowadzono działania rekrutacyjne.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba wydarzeń informacyjnych i rekrutacyjnych dla polskich bezrobotnych i
poszukujących pracy: ok. 81; liczba uczestników biorących udział w organizowanych
wydarzeniach: ok.: 7 022; liczba artykułów sponsorowanych, reklam w prasie: 2; liczba
wydarzeń w Polsce, w których wzięła udział kadra EURES: ok. 31;
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
osoby bezrobotne i poszukujące pracy, zainteresowane podjęciem zatrudnienia w
krajach UE/EOG, młodzieŜ, w tym absolwenci, uczniowie i studenci
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania,
Irlandia, Litwa, Łotwa, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska,
Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: ): kadra EURES z krajów UE/EOG,
Fundacja La Strada, Monsterpolska.pl, Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn, Europe
Direct, Euro-Tax, WUP, OHP, PUP, urzędy miasta i gmin, ABK, szkoły średnie i wyŜsze,
pracodawcy zagraniczni, organizacje zrzeszające holenderskich pracodawców, Urząd
Skarbowy, NFZ, ZUS, urzędy wojewódzkie.
Typ wydarzenia: spotkania informacyjne i promocyjne, targi pracy, dni informacyjne,
publikacja (artykuły sponsorowane), warsztaty, europejskie dni pracy
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Miejsce i data wydarzenia: subregion krakowski - 12.12.2011, 16.12.2011, 07.03.2012,
12.03.2012, 23.03.2012, 03.04.2012, 12.04.2012, 27.04.2012, 16.05.2012, 22.05.2012;
subregion tarnowski - 15.02.2012, 14.03.2012, 21.03.2012, 18.04.2012, 25.04.2012;
subregion nowosądecki - 22.02.2012, 16.03.2012, 13.04.2012, 26.04.2012, 30.04.2012;
Warszawa - 12.05.2012; Radom - 12.03.2012; Pionki - 22.03.2012; Mińsk Mazowiecki 21.04.2012; Radom - 22.04.2012; Płock - 7.05.2012; RóŜan - 8.05.2012r; Siedlce 11.05.2012; Maków Mazowiecki - 22.05.2012; Pionki - 24.05.2012; Ciechanów 24.05.2012; Warszawa - 29.05.2012; Inowrocław - 04.10.2011; Olsztyn - 12-13.10.2011;
Świecie - 05.12.2011; Ząbkowice Śląskie - 17.09.2011; Milicz - 21.11.2011 r.; Lwówek
Śląski - 02.12.2011; Ząbkowice Śląskie - 24.04.2012; DzierŜoniów - 25.04.2012;
Świdnica - 26.04.2012; Lwówek Śląski - 14.05.2012; Legnica, Jelenia Góra, Szczawno
Zdrój, Wrocław: 6 – 9.12.2011; Wałbrzych - 03.09.2011; Środa Śląska - 30.09.2011;
Ziębice - 06.10.2011; Olsztyn - 11-13.10.2011; Legnica - 30.11.2011; Oleśnica 29.03.2012; Nysa - 29-30.03.2012; Świdnica - 12.04.2012; Cieszyn - 17-18.04.2012;
Lubin - 26.04.2012; Gdańsk - 08-11.05.2012; Kraków - 09-10.05.2012; DzierŜoniów –
17.05.2012; Kłodzko - 25.05.2012; Nysa - 30.03.2012; Brzeg - 03.04.2012; Namysłów 17.04.2012; Białystok - 16.05.2012; Olsztyn - 12-13.10.2011; Poznań - 20.03.2012;
Kościerzyna - 05.03.2012; Człuchów - 09.03.2012; Lębork - 16.03.2012; Malbork 12.03.2012; Tczew - 14.03.2012; Puck - 28.03.2012; Będzin – 18.05.2012; Bielsko –
Biała – 21.05.2012; Bytom – 13.04.2012; Chorzów – 23.04.2012; Cieszyn – 25.05.2012;
Częstochowa – 27.04.2012; Dąbrowa Górnicza – 10.04.2012; Gliwice – 24.04.2012;
Jastrzębie Zdrój – 24.05.2012; Jaworzno – 25.04.2012; Katowice – 08.05.2012; Kłobuck
– 07.05.2012; Lubliniec – 25.05.2012; Mikołów – 11.05.2012; Mysłowice – 25.05.2012;
Myszków – 24.04.2012; Piekary Śląskie – 13.04.2012; Pszczyna – 21.05.2012; Racibórz
– 13.04.2012; Ruda Śląska – 26.04.2012; Rybnik – 20.04.2012; Siemianowice Śląskie –
23.04.2012; Sosnowiec – 24.05.2012; Świętochłowice – 28.03.2012; Tarnowskie Góry –
28.05.2012; Tychy – 18.05.2012; Wodzisław Śląski – 20.04.2012; Zabrze – 26.04.2012;
Zawiercie – 21.05.2012; śory – 26.04.2012; śywiec – 23.04.2012; Katowice –
30.04.2012; Kielce – 03.04.2012;
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
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1. Liczba uczestników: 7 022
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska
3. Efekt wydarzenia:
upowszechnienie zagadnień związanych z mobilnością na rynku pracy w Polsce i innych
krajach UE/EOG, zwiększenie poziomu wiedzy uczestników wydarzeń nt. moŜliwości
korzystania z usług EURES, warunków Ŝycia i pracy w krajach UE/EOG, bezpiecznych
zasad poszukiwania pracy za granicą; umoŜliwienie zainteresowanym osobom udziału w
rekrutacjach oraz korzystania z ofert pracy; wzmocnienie wizerunku EURES.
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
1.Tytuł: artykuły sponsorowane („Chcesz podjąć pracę za granicą? Zrób to z głową”)
2.Główny temat publikacji: bezpieczne wyjazdy do pracy za granica, usługi EURES
3.Ilość egzemplarzy: 2
4.Główna grupa docelowa materiałów: osoby bezrobotne i poszukujące pracy
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 (polski)

2.1 Pakiety mobilności dla
bezrobotnych i
poszukujących pracy
Organizacja na terenie Polski
spotkań, warsztatów, itp.
(m.in. warsztaty pn.
„Bezpieczne wyjazdy do pracy
za granicę”) z osobami
planującymi podjęcie pracy w

Opis działania:
Podczas organizacji konferencji
na temat bezpiecznych
wyjazdów za granicę nie
zachodziła potrzeba
zamieszczania ogłoszeń
prasowych promujących
wydarzenie. W związku z
powyŜszym konferencja została
zorganizowana w ramach

Zorganizowano na terenie Polski spotkanie informacyjne oraz warsztaty dla osób
bezrobotnych i poszukujących pracy pn. „Bezpieczne wyjazdy do pracy za
granicę”), podczas których przybliŜono uczestnikom informacje na temat usług EURES
oraz zasad bezpiecznych wyjazdów za granicę w celu podjęcia zatrudnienia.
Opracowano i dostarczono pakiety usług informacyjnych w postaci ulotki
informacyjnej z zakresu mobilności na europejskim rynku pracy. Ulotka zawierała
informacje na temat czynności niezbędnych do wykonania przed wyjazdem do pracy za
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krajach UE/EOG.
Zorganizowanie konferencji na
temat bezpiecznych wyjazdów
za granicę.
Opracowanie i dostarczenie
pakietów usług informacyjnych
z zakresu mobilności na
europejskim rynku pracy
osobom zainteresowanym
podjęciem zatrudnienia w
krajach UE/EOG oraz
powracających do kraju po
zakończeniu zatrudnienia w
krajach EOG.

środków finansowych innych niŜ
grant EURES.

granicę, w trakcie zatrudnienia oraz po jego ustaniu.
W ramach zadania zrealizowano następujące działania ze środków innych niŜ grant
EURES:
Zorganizowano konferencję na temat bezpiecznych wyjazdów za granicę, podczas
której przekazano informacje na temat usług sieci EURES, bezpiecznych wyjazdów,
moŜliwości podjęcia nauki i staŜu za granicą, zagroŜeń związanych z wyjazdem za
granicę. Ponadto podczas konferencji odbyła się projekcja filmu nt. bezpiecznych
wyjazdów.
Podczas spotkań indywidualnych, grupowych, a takŜe telefonicznie, za pośrednictwem
e-maila, podczas wydarzeń takich jak targi pracy, dni informacyjne, etc. kadra EURES
na bieŜąco oferowała osobom bezrobotnym i poszukującym pracy usługi doradcze
oraz udzielała informacji z zakresu mobilności na europejskich rynku pracy.
Wszystkie informacje były indywidualnie dostosowane do potrzeb klientów. W ramach
zadania udzielno informacji ok. 39 150 osobom z Polski oraz ok. 150 z krajów UE/EOG.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba wydanych materiałów informacyjnych: 1, nakład: 4 000 szt.; liczba
przeprowadzonych warsztatów i spotkań: 3; Liczba uczestników warsztatów: ok. 35.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
osoby bezrobotne i poszukujące pracy, zainteresowane podjęciem zatrudnienia w
krajach UE/EOG
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: PUP
Typ wydarzenia: warsztaty, spotkanie, publikacja
Miejsce i data wydarzenia: Chełmno – 28.10.2011; Jelenia Góra – 28.09.2011,
Oleśnica – 22.11.2011
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
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1. Liczba uczestników: 35
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska
3. Efekt wydarzenia: poszerzenie wiedzy osób bezrobotnych i poszukujących pracy na
temat usług EURES, bezpiecznego poruszania się po europejskim rynku pracy, w tym
poszukiwania pracy za granicą, korzystania z baz internetowych EURES, czynnościach
niezbędnych do wykonania przed wyjazdem za granicę do pracy, w trakcie trwania
zatrudnienia oraz procedurach związanych z zakończeniem pracy i powrotem do kraju
rodzinnego.
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
1.Tytuł: ulotka „Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicę”
2.Główny temat publikacji: promocja EURES
3.Ilość egzemplarzy: 4 000 szt.
4.Główna grupa docelowa materiałów: osoby bezrobotne i poszukujące pracy
zainteresowane podjęciem zatrudnienia w krajach UE/EOG
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 (polski)

2.2 Usługi informacyjne dla
Polaków przebywających za
granicą i planujących
powrót do kraju
Zorganizowanie wyjazdów
doradców EURES do
wybranych państw UE/EOG
(do Norwegii, Irlandii, Wielkiej
Brytanii), w których znajdują
się duŜe skupiska polskich
emigrantów.

WUP w Białymstoku nie
zrealizował zaplanowanego
wyjazdu do Irlandii ze względu
na brak moŜliwości ustalenia
dogodnego terminu dla
wszystkich stron. Spotkanie
planowane jest w III kw. 2012 r.
w ramach realizacji grantu
2012/2013.
WUP w Gdańsku dokonał
zmiany w planie grantu EURES:

Opis działania:
W ramach działania zorganizowano 3 wyjazdy doradców EURES do Irlandii i
Norwegii, podczas których odbyły się spotkania informacyjne z osobami bezrobotnymi –
Polakami przebywającymi za granicą.
Podczas spotkania w Waterford (Irlandia) polska kadra EURES przedstawiła
uczestnikom informacje nt. sytuacji na polskim rynku pracy, najskuteczniejszych
sposobów poszukiwania pracy, usług oferowanych przez urzędy pracy z uwzględnieniem
usług sieci EURES, zasad rozpoczynania własnej działalności gospodarczej z
wykorzystaniem środków EFS. Ponadto uczestnicy otrzymali informacje na temat
koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych, sposobów poszukiwania zatrudnienia
w Irlandii, sporządzania CV i listu motywacyjnego, zachowania się w trakcie rozmowy
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zamiast wizyty słuŜbowej do
Irlandii w ramach działania 2.2.
zorganizowano wizytę słuŜbową
w Finlandii w ramach działania
3, pkt. 4.1 „Europejskie
pośrednictwo pracy dla
poszukujących pracy”.

kwalifikacyjnej z irlandzkim pracodawcą. DuŜą wagę połoŜno równieŜ na zagadnienia
związane z moŜliwością podjęcia kształcenia w Irlandii. Dodatkowo odbyły się warsztaty
pn. Klinika CV, podczas których zainteresowane osoby mogły uzyskać indywidualną
pomoc doradczą.
Kadra EURES z WUP Gdańsk odbyła spotkanie w Trondheim (Norwegia) z osobami
bezrobotnymi – Polakami przebywającymi za granicą. Celem spotkania była promocja
usług pośrednictwa pracy, w tym świadczonych w ramach sieci EURES oraz
przedstawienie aktualnej sytuacji na pomorskim rynku pracy. Uczestnicy spotkania
otrzymali informację na temat moŜliwości i sposobów poszukiwania pracy, korzystania
ze szkoleń oferowanych przez PUP, wyjaśniono równieŜ kwestie dot. koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego. Spotkanie stanowiło okazję do bezpośredniej
rozmowy z Polakami na temat warunków Ŝycia i problemów, które napotykają w związku
ze swoją sytuacją. Ponadto, podczas wyjazdu odbyło się spotkanie z dyrektorem Izby
Rzemieślniczej w Trondheim oraz jednym z pracodawców w tym regionie, rozwaŜającym
moŜliwość nawiązania współpracy w ramach sieci EURES.
Kadra EURES z WUP Rzeszów uczestniczyła w spotkaniu organizowanym w ramach
projektu „Dialog” w Irlandii. Projekt „Dialog” zakłada regularne spotkania w celu
wymiany doświadczeń i informacji między uczestnikami oraz prowadzenie bieŜącej
analizy sytuacji migrantów. Narzędziem ułatwiającym współpracę i korzystanie z
rozwiązań Dialogu jest platforma internetowa www.fas.ie/dialog.htm. Na stronie znaleźć
moŜna przydatne dla migrantów linki, informacje o projekcie, namiary na instytucje
zaangaŜowane w jego realizację, informacje nt. rynku pracy w Irlandii, zabezpieczeń
społecznych i rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Kolejna część dnia
poświęcona była na doroczne spotkanie kadry EURES z Irlandii. Poruszone na
spotkaniu tematy dotyczyły w głównej mierze planowanej nowej strategii w realizacji
usług EURES, która ma być realizowane w okresie 2014 – 2020. W spotkaniu udział
wzięli przedstawiciele EURES z Wielkiej Brytanii, Łotwy, Polski i Irlandii.
Osiągnięte wyniki / efekty: Liczba spotkań: 3; liczba uczestników: ok. 30
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
Polacy – osoby bezrobotne przebywające w Irlandii i Norwegii, kadra EURES z
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wybranych krajów UE/EOG
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska, Irlandia, Łotwa, Wielka Brytania,
Norwegia
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: ): kadra EURES z Wielkiej Brytanii, Irlandii,
Łotwy, Norwegii, Norweska Izba Rzemieślnicza
Typ wydarzenia: spotkania informacyjne, spotkanie w ramach projektu „Dialog”
Miejsce i data wydarzenia: Dublin (Irlandia) – 12.12.2011; Waterford (Irlandia) –
30.05.2012; Trondheim (Norwegia) – 23.05.2012
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: ok. 30
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy:
Polacy przebywający w Irlandii i Norwegii, Wielka Brytania, Łotwa, Irlandia, Polska,
Norwegia
3. Efekt wydarzenia:
Zwiększenie wiedzy wśród bezrobotnych Polaków przebywających za granicą na temat
moŜliwości powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia, wzmocnienie wizerunku sieci
EURES.

3.1 Promowanie portalu
EURES wśród polskich
klientów
WyposaŜenie pośredników
pracy wykonujących zadania

Wyprodukowane 23 sztuki rollupów, tj. o 13 więcej niŜ
zaplanowano. Dzięki temu
wszystkie powiatowe urzędy
pracy z województwa otrzymały
roll – upy, a dodatkowe 3 sztuki

Opis działania:
WyposaŜono pośredników pracy wykonujących zadania EURES w powiatowych
urzędach pracy w bannery typu roll-up reklamujące strony internetowe EURES i usługi
świadczone przez sieć EURES.
Zorganizowano warsztaty: „Znajdź pracę przez Internet. „Znajdź pracę z EURES”.
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EURES w powiatowych
urzędach pracy w bannery
typu roll-up reklamujące strony
internetowe EURES oraz
usługi świadczone przez sieć
EURES.

pozostały do dyspozycji WUP i
będą wykorzystywane podczas
róŜnego rodzaju wydarzeń.

W ramach organizowanych wydarzeń przekazywano uczestnikom informacje nt. obsługi
Portalu Mobilności Zawodowej EURES i krajowej strony EURES, moŜliwości
poszukiwania pracy oraz zdobywania informacji o UE przy pomocy portali EURES.
Ponadto uczestnicy zostali zapoznani z moŜliwościami jakie oferuje sieć EURES, a
takŜe uzyskali praktyczne informacji, m.in. na temat pisania europejskiego CV,
wyszukiwania ofert pracy na stronach EURES, itp.

Zorganizowanie spotkań
informacyjnych, warsztatów,
warsztatów komputerowych,
itp.

Promowano portal EURES podczas wydarzeń organizowanych przez inne WUP w
ramach EURES, m.in. targów pracy, Europejskich Dni Pracy, etc.

Promowanie portalu EURES
podczas wydarzeń
promujących usługi EURES,
zarówno na terenie kraju jak i
za granicą, (np. spotkań
informacyjnych i targów pracy)
oraz dystrybucję materiałów
informacyjnych będących w
dyspozycji WUP.

Promowano portal EURES podczas wydarzeń organizowanych w ramach EURES, np.
spotkań informacyjnych, targów pracy oraz poprzez dystrybucję materiałów
informacyjnych będących w dyspozycji WUP. Ponadto kadra EURES promowała portal
EURES podczas codziennych kontaktów z klientami i partnerami rynku pracy.

W ramach zadania zrealizowano następujące działania ze środków innych niŜ grant
EURES:

WUP w Szczecinie przeprowadził dwa warsztaty dla osób bezrobotnych i
poszukujących pracy na temat usług i narzędzi informatycznych dostępnych w ramach
sieci EURES. Łącznie przeszkolono ok. 32 osoby. Warsztaty zostały zorganizowane przy
okazji udziału kadry EURES w targach pracy organizowanych przez partnerów rynku
pracy.
WUP Kraków w ramach warsztatów realizowanych w Centrum Informacji i Planowania
Kariery Zawodowej pt. „Komputer i Internet narzędziem poszukiwania pracy”
zaprezentował uczestnikom zajęć blok informacyjny na temat portalu EURES. Ogółem
zorganizowano 21 warsztatów, podczas których przeszkolono ok. 108 osób.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba spotkań i warsztatów: ok. 2, liczba uczestników: ok. 37; liczba osób
przeszkolonych z obsługi portalu EURES: ok. 37; liczba wytworzonych bannerów roll-up:
23; liczba wydarzeń, w których wzięła udział kadra EURES: ok.3
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
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osoby bezrobotne i poszukujące pracy
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: PUP
Typ wydarzenia: spotkanie informacyjne, warsztaty komputerowe, działania promocyjne
Miejsce i data wydarzenia: Góra – 1.03.2012; Łapy – 21.10.2011
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: 37
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska
3. Efekt wydarzenia: zwiększenie wiedzy wśród osób bezrobotnych i poszukujących
pracy na temat moŜliwości poszukiwania pracy poprzez sieć EURES, w tym korzystania
z portali EURES.
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
1. Tytuł: bannery typu roll up
2. Główny temat publikacji: promowanie sieci EURES
3 . Ilość egzemplarzy: 23
4. Główna grupa docelowa materiałów: osoby bezrobotne i poszukujące pracy
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 (polski)

3.2 Europejskie Targi Pracy i
Giełdy Pracy w Polsce
Zorganizowanie na terenie
Polski Europejskich targów

WUP w Łodzi dodatkowo wziął
udział w Europejskich Dniach
Pracy – Poznań 2012, w celu
udzielenia wsparcia
organizatorom wydarzenia.

Opis działania:
Zorganizowano na terenie Polski Europejskie targi pracy, m.in. Metropolitalne
Międzynarodowe Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości w Gdańsku,
Europejskie Targi Pracy – Białystok 2012, VII Międzynarodowe Targi Pracy w
Lublinie, Europejskie Targi Pracy, Edukacji i Kariery w Olsztynie, Europejskie
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pracy, europejskich dni
informacyjno - rekrutacyjnych,
targów kariery,
przedsiębiorczości i pracy, itp.

WUP w Białymstoku
zrezygnował z kampanii
reklamowej na słupach
ogłoszeniowych, decydując się
na promocję w lokalnych
mediach i komunikacji miejskiej,
uznając Ŝe jest to skuteczniejsza
forma promocji. Ponadto
zrezygnowano z wytworzenia
teczek kartonowych i
notatników, a środki
przeznaczono na reklamę w
mediach i komunikacji miejskiej.
Plakaty i ulotki promujące
wydarzenie zostały wytworzone
ze środków innych niŜ grant
EURES. Zrezygnowano z usługi
tłumacza, a tłumaczenia
dokonywano przy wsparciu
kadry EURES oraz pracowników
WUP.
WUP w Gdańsku zrezygnował z
internetowej kampanii
promocyjnej, w zamian za to
wykupiono więcej ogłoszeń w
prasie, wytworzono więcej
plakatów oraz zamieszczono na
przystankach autobusowych
citylighty. Ponadto
zrezygnowano z usługi
konferansjerskiej, a za

Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji w Katowicach, Bielsku – Białej i
Częstochowie, Europejski Dzień Informacyjno – Rekrutacyjny w Łodzi, V
Międzynarodowe Targi Pracy WorkExpo w Rzeszowie
Do udziału w wydarzeniach zaproszono pracodawców z krajów UE/EOG, doradców
EURES z krajów UE/EOG, przedstawicieli: sieci UE, instytucji szkoleniowych i
wspierających przedsiębiorczość, instytucji zagranicznych zajmujących się m.in.
prawami pracowniczymi, zabezpieczeniem społecznym, instytucji zaangaŜowanych w
problematykę mobilności zawodowej i geograficznej, a takŜe powiatowe urzędy pracy,
regionalne media oraz partnerów rynku pracy.
W ramach targów zaprezentowano wachlarz usług świadczonych przez sieć EURES,
zorganizowano i przeprowadzono wstępne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami do
pracy za granicą, konsultacje z zakresu rynku pracy, sposobów poszukiwania
zatrudnienia, sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz podejmowania własnej
działalności gospodarczej. Zorganizowano równieŜ panele dyskusyjne, warsztaty i
prezentacje, m.in. nt. warunków Ŝycia i pracy w poszczególnych krajach UE/EOG,
zasad bezpiecznego podejmowania pracy za granicą, wizerunku w Internecie jako
elementu autoprezentacji, wsparcia finansowego dla osób rozpoczynających i
prowadzących działalność gospodarczą, etc.
W ramach organizacji ww. wydarzeń zapewniono odpowiednią obsługę logistyczną
(m.in. promocję w mediach, komunikacji miejskiej, wydruk plakatów i ulotek
informujących o wydarzeniach, wynajem sal, catering, obsługę tłumaczeniową,
zapewnienie odpowiedniego sprzętu technicznego i ochrony, transport). Do pomocy w
rozmowach kwalifikacyjnych zostali zaangaŜowani studenci znający języki obce
(angielski, niemiecki).
Podczas targów pracy w Gdańsku odbyła się konferencja pt. „Edukacja,
Przedsiębiorczość, Praca – czynniki rozwoju Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego”, w
której udział wzięli eksperci z Polski, Niemiec i obwodu kaliningradzkiego.
Kadra EURES z Łodzi wzięła udział w Europejskich Dniach Pracy – Poznań 2012, w
celu udzielenia organizatorom wydarzenia wsparcia, m.in. w obsłudze uczestników,
tłumaczeniu na stanowiskach doradców EURES z krajów UE/EOG, etc.
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zaoszczędzone środki
wykupiono prawa autorskie
zezwalające na odtwarzanie
muzyki.
Część ogłoszeń prasowych,
billboard, wkładkę do prasy,
część artykułów prasowych oraz
akcję mailingową wykonano za
środki inne niŜ grant EURES.

Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba zorganizowanych przez WUP Europejskich targów pracy: 7, Liczba
odwiedzających targi: ok. 30 600
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania: osoby bezrobotne
i poszukujące pracy, w tym zainteresowane podjęciem pracy w krajach UE/EOG,
studenci, absolwenci, osoby pracujące zainteresowane zmianą zatrudnienia,
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
osoby bezrobotne i poszukujące pracy
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska, Wielka Brytania, Austria, Irlandia,
Czechy, Węgry, Dania, Słowenia, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Francja, Hiszpania,
Rumunia, Belgia, Holandia, Łotwa, Finlandia, Szwecja, Portugalia, Szwajcaria, Słowacja,
Włochy
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: kadra EURES z krajów UE/EOG, NFZ, Izba
Skarbowa, Europass, ZUS, OHP, CIiPKZ, Wydział Badań i Analiz ds. Agencji
Zatrudnienia w WUP, PIP, PUP, ABK, regionalne media, Europe Direct, agencje pracy
tymczasowej: Transline Resource Group (Wielka Brytania), Ikett Personalpartner AS,
AM Direct, Bergen Personal (Norwegia), Work in Denmark, Uitzendgroep Sun – Power,
TOOLIP Sp. z o.o., Porgress HR, Axidus, Mazury Cud Natury, Państwowa Inspekcja
Sanitarna Działdowska Agencja Rozwoju, INQBE, Bank Gospodarstwa Krajowego,
Urząd Skarbowy, Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka, Urząd Marszałkowski,
Zrzeszenie prywatnego handlu i Usług, Elbląski Uniwersytet Robotniczy, Centrum Nauki
i Biznesu śAK, Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Uniwersytet
Warmińsko – Mazurski, Swedwood, Nettom, Wojskowa Komenda Uzupełnień, PARP,
GCI, Targi Lublin S.A, MPiPS, ZUS.
Typ wydarzenia: targi pracy, Europejskie Dni Pracy
Miejsce i data wydarzenia: Rzeszów – 06.10.2011; Bielsko Biała – 12.10.2012,
Częstochowa – 12.10.2012, Katowice – 12.10.2012; Olsztyn – 12.10.2012; Łódź –
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27.04.2012; Lublin – 07.03.2012; Gdańsk – 09.05.2012; Białystok - 15.05.2012; Poznań
– 20.03.2012
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: ok. 30 600
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska
3. Efekt wydarzenia: zwiększenie wiedzy klientów nt. mobilności zawodowej i
geograficznej, usług EURES, moŜliwości podjęcia zatrudnienia w krajach UE/EOG,
zapewnienie dostępu do europejskiego pośrednictwa pracy, w tym legalnych ofert pracy,
zapewnienie klientom rzetelnej i kompleksowej informacji nt. moŜliwości korzystania z
portalu EURES oraz warunków Ŝycia i pracy w krajach UE/EOG.
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
1.Tytuł: katalogi targowe, plakaty, ulotki, ogłoszenia prasowe
2.Główny temat publikacji: opisy wystawców, promocja wydarzenia
3.Ilość egzemplarzy: ok. 25 255
4.Główna grupa docelowa materiałów: wystawcy, osoby odwiedzające targi,
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 (polska)

4.1 Europejskie
pośrednictwo pracy dla
polskich bezrobotnych i
poszukujących pracy
Zorganizowanie i prowadzenie
projektów rekrutacyjnych i
rozmów kwalifikacyjnych na
rzecz zagranicznych

WUP w Toruniu podczas
realizacji projektów
rekrutacyjnych zrezygnował z
wynajęcia sal i usługi
gastronomicznej - rekrutacja
została przeprowadzona
telefonicznie i drogą mailową.
WUP w Białymstoku w ramach
dostępnych środków

Opis działania:
Zorganizowano i prowadzono projekty rekrutacyjne i rozmowy kwalifikacyjne na
rzecz zagranicznych pracodawców (m.in. z Wielkiej Brytanii, Finlandii, Niemiec, Włoch,
Norwegii, Hiszpanii, Francji, Austrii, Holandii) z róŜnych branŜ, w tym np.:
motoryzacyjnej, usługowej, hotelarstwa, gastronomii, rolnictwa, słuŜby zdrowia,
budownictwa, prac sezonowych, etc.
W ramach prowadzonych działań rekrutowano kandydatów na stanowiska: monter –
mechanik autobusów, monter – mechanik tramwajów, pracownik produkcyjny, spawacz,
monter instalacji sanitarnych, dekarz, ślusarz, parkieciarz, wykwalifikowany pracownik
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pracodawców z róŜnych
branŜ.

finansowych pokrył koszty
dojazdu do Warszawy, w celu
organizacji rozmów
kwalifikacyjnych z francuskim
pracodawcą.
WUP w Łodzi zrezygnował z
realizacji działania ze względu
na brak zainteresowania wśród
pracodawców.
WUP w Gdańsku zrezygnował z
organizacji wizyty w Irlandii w
ramach działania 3,
poddziałanie 2.2 „Usługi
informacyjne dla Polaków
przebywających za granicą i
planujących powrót do kraju” i w
to miejsce zorganizowano
wizytę w Finlandii w ramach
działania 4.1 „Europejskie
pośrednictwo pracy dla polskich
bezrobotnych i poszukujących
pracy”.

CNC, elektroinstalator, szklarz, malarz budowlany, kamieniarz, stolarz, operator
wózków widłowych, osoby do zbioru pieczarek, rzeźnik / wykrawacz, piaskarz,
cukiernik, blacharz / lakiernik, pracownik lotniska, kelner / kelnerka, kucharz, pokojowy /
pokojówka, magazynier, pracownik do zbioru Ŝonkili, pracownik w parku rozrywki
Disneyland, pracownik linii montaŜowej, animator, monter rusztowań, etc.
Działania podjęte przez kadrę EURES zapewniły kandydatom moŜliwość
bezpośredniego kontaktu z zagranicznymi pracodawcami i szansę na zdobycie
dodatkowych informacji o warunkach Ŝycia i pracy w danym kraju, u konkretnego
pracodawcy.
Pracodawcom oferowano pomoc w organizacji rekrutacji, poprzez przyjęcie i
rozpropagowanie zagranicznych ofert pracy, zbieranie CV i przeprowadzenie wstępnej
selekcji kandydatów, ustalenie warunków realizacji oferty pracy, w tym m.in. sposobu
komunikacji i przekazywania CV, a takŜe zorganizowanie rozmów kwalifikacyjnych.
Ponadto, oferty pracy zagranicznych pracodawców udostępniano oraz
rozpowszechniano na stronach internetowych WUP, a do celów rekrutacji wynajęto sale
oraz zapewniono catering dla pracodawców oraz usługę tłumaczeniową.
Kadra EURES z WUP Gdańsk odbyła wizytę w Finlandii, w celu spotkania się z
pracodawcą HK Ruokatalo Oy planującego zatrudnienie pracowników z Polski. Podczas
spotkania kadra EURES zapoznała się z warunkami, specyfiką pracy oraz wymaganiami
dot. kandydatów. Dodatkowo zorganizowano spotkanie z Polakami pracującymi u tego
pracodawcy podczas którego omówiono moŜliwości nauki j. fińskiego. Rezultatem wizyty
było przygotowanie oferty pracy oraz przeprowadzenie rekrutacji dla ww. pracodawcy.
W ramach zadania zrealizowano następujące działania ze środków innych niŜ grant
EURES:
Prowadzono europejskie pośrednictwo pracy dla pracodawców krajowych i
zagranicznych, w ramach którego przyjęto ponad 600 ofert pracy i ponad 6000
wakatów od pracodawców z krajów UE/EOG.
Promowano i upowszechniano oferty pracy zagranicznych pracodawców na
stronach internetowych WUP.
Udzielano bieŜących porad i informacji na temat zasad europejskiego pośrednictwa
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pracy w ramach EURES osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, zainteresowanym
podjęciem zatrudnienia w krajach UE/EOG.
Osiągnięte wyniki / efekty: Liczba CV kandydatów z Polski przyjętych przez WUP w
odpowiedzi na ogłaszane zagraniczne oferty pracy: ok. 2 900; liczba pracowników z
Polski zatrudnionych przez zagranicznych pracodawców w ramach Europejskiego
pośrednictwa pracy prowadzonego przez WUP: ok. 515; liczba obsłuŜonych przez WUP
wakatów, zgłoszonych przez zagranicznych pracodawców, zainteresowanych rekrutacją
pracowników z Polski: ok. 6 643; liczba zorganizowanych dla pracodawców projektów
rekrutacyjnych: ok. 24; liczba wizyt kadry EURES u zagranicznych pracodawców: 1;
liczba osób zatrudnionych w rezultacie wizyty: ok. 18
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
osoby bezrobotne i poszukujące pracy z Polski oraz innych krajów UE/EOG, osoby
zainteresowane podjęciem zatrudnienia w krajach UE/EOG; osoby zainteresowane
zmianą zatrudnienia, obywatele polscy przebywający za granicą i planujący powrót do
kraju; studenci, uczniowie i absolwenci, pracodawcy z krajów UE/EOG, pracodawcy.
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Wielka Brytania, Finlandia, Niemcy, Włochy,
Norwegia, Hiszpania, Francja, Austria, Holandia
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: kadra EURES z krajów UE/EOG,
pracodawcy z Wielkiej Brytanii, Finlandii, Niemiec, Włoch, Norwegii, Hiszpanii, Francji,
Austrii, Holandii
Typ wydarzenia: projekty rekrutacyjne, wizyta u zagranicznego pracodawcy
Miejsce i data wydarzenia: Pori, Eura (Finlandia) – 31.10-03.11.2011; Warszawa –
16.04.2012; Gdańsk – 24.10.2011, 10-11.01.2012, 27.01.2012, 11.04.2012, 29.03.2012,
01.04.2012, 26-27.04.2012, Soltau (Niemcy) – 04.04.2012, Gdańsk - 05.03.2012,
Poznań – 12.07.2011, 23.01.2012; Wrocław – 26.08.2011; Świdnica – 30.08.2011;
Świdnica, Wrocław – 29-31.08.2011; Ząbkowice Ślaśkie – 16.09.2011; Wrocław – 2021.09.2011; Wrocław – Szczawno Zdrój – 27-28.09.2011; Wałbrzych – 09.11.2011;
Wałbrzych, Jelenia Góra – 05.01.2012, 09.01.2012; Wrocław – 17.05.2012;
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Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: ok. 2 900
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska
3. Efekt wydarzenia: podjęcie zatrudnienia przez osoby bezrobotne i poszukujące
pracy, wyposaŜenie osób bezrobotnych i poszukujących pracy planujących podjęcie
zatrudnienia w krajach UE/EOG w informacje na temat poszukiwania pracy przez sieć
EURES, nawiązanie współpracy z pracodawcami zagranicznymi, zapewnienie osobom
poszukującym pracy bezpośredniego kontaktu z pracodawcami.
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
1.Tytuł: ogłoszenia prasowe
2.Główny temat publikacji: informacja nt. rekrutacji
3.Ilość egzemplarzy: 10
4.Główna grupa docelowa materiałów: osoby bezrobotne i poszukujące pracy
zainteresowane podjęciem zatrudnienia w krajach UE/EOG
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 (polski)
4.2 Udział w wizytach
zagranicznych związanych z
pośrednictwem pracy dla
pracodawców z EOG
Udział polskich przedstawicieli
EURES w róŜnego rodzaju
wydarzeniach za granicą
takich jak m.in.: Europejskie
Targi Rekrutacyjne dla

Opis działania:
W ramach działania kadra EURES z WUP w Gdańsku uczestniczyła w Europejskich
Dniach Pracy / Rekrutacji w Finlandii, które odbyły się w dniach 07-08.02.2012 r.
Pierwszego dnia odbyło się seminarium na temat warunków Ŝycia i pracy oraz
moŜliwości edukacji i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w Finlandii. Tematyka
poruszana podczas seminarium dotyczyła m.in.: sytuacji ekonomicznej w południowej
Finlandii, warunków Ŝycia i pracy, nauki i staŜy. Ponadto omawiany był barometr
zawodów oraz świadczenie usług w zakresie przedsiębiorczości. Drugiego dnia pobytu
odbyły się Europejskie Dni Pracy/Rekrutacji, w którym udział wzięło 18 pracodawców, 12
doradców EURES oraz instytucje takie jak Centrum Mobilności Międzynarodowej,
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pracodawców z EOG,
wydarzenia rekrutacyjne i
informacyjne dla
pracodawców z EOG
dotyczące głównie pracy
sezonowej, seminarium
informacyjne i rekrutacyjne
dot. współpracy z
pracodawcami z EOG,
seminarium nt. usług dla
pracodawców.

Business service center, Get a Life – Job Simulation. Doradca EURES z Polski
przekazywał informację na temat warunków Ŝycia i pracy oraz moŜliwości podjęcia
własnej działalności gospodarczej w Polsce.
(Kadra EURES z WUP Gdańsk przy okazji realizacji zadania 4.1. – Europejskie
pośrednictwo pracy dla polskich bezrobotnych i poszukujących pracy odbyła wizytę w
Finlandii w dniach 31.10 – 03.11.2011 r., podczas której nawiązała współpracę z fińskim
pracodawcą planującym zatrudnienie Polaków.)
Osiągnięte wyniki / efekty: Liczba zagranicznych wizyt polskich doradców EURES: 1;
liczba zagranicznych pracodawców , z którymi nawiązano kontakt: ok. 18
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
pracodawcy z EOG, młodzieŜ, w tym studenci i absolwenci uczelni wyŜszych w Finlandii
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Finlandia, Estonia, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: Employment and Economic Development
Office (Työ- ja elinkeinotoimisto), Turku Employment and Economic Development Office,
Doradcy EURES z: Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii,
Niemiec, Norwegii, Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Bussiness service centre
Potkuri, Centre for International Mobility CIMO.
Typ wydarzenia: seminarium, Europejskie Dni Pracy/Rekrutacji
Miejsce i data wydarzenia: Turku, Finlandia, 07 – 08.02.2012r.
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: dane zostaną podane w raporcie fińskim
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: PSZ z Finlandii,
Doradcy EURES z: Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii,
Niemiec, Norwegii, Szwajcarii, Szwecji i Wielkiej Brytanii, Bussiness Service Centre
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Potkuri, Centre for International Mobility CIMO.
3. Efekt wydarzenia: pogłębienie wiedzy na temat sytuacji ekonomicznej w Finlandii,
uaktualnienie wiedzy na temat warunków Ŝycia oraz moŜliwości pracy w Finlandii dla
obywateli Polskich, udzielanie informacji podczas targów pracy o sytuacji na polskim
rynku pracy, moŜliwości wymiany międzyuczelnianej oraz podjęcia pracy w Polsce,
nawiązanie kontaktów z pracodawcami.
3. Promowanie
zagranicznych ofert pracy w
polskich mediach
Odpowiednie promowanie
ofert pracy zagranicznych
pracodawców w polskich
mediach, w celu skutecznego
ich upowszechnienia.

WUP Gdańsk zwiększył liczbę
ogłoszeń prasowych z
planowanych 4 do 6 – w ramach
zaoszczędzonych środków z
innych działań.

Opis działania:
W ramach działania WUP w Gdańsku promował oferty pracy zagranicznych
pracodawców w polskich mediach, w celu skutecznego ich upowszechnienia. W
ramach realizacji działania ukazało się 6 ogłoszeń o ofertach pracy za granicą w
„Gazecie Wyborczej”.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba ogłoszeń z zagranicznymi ofertami pracy w lokalnych i regionalnych mediach: ok.
6
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
w tym:
osoby bezrobotne i poszukujące pracy, pracodawcy zagraniczni
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska, Niemcy, Finlandia, Wielka Brytania
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: pracodawcy zagraniczni
Typ wydarzenia: ogłoszenia prasowe
Miejsce i data wydarzenia: nie dotyczy
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: nie dotyczy
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: nie dotyczy
3. Efekt wydarzenia: Do WUP wpłynęło 1 143 CV osób zainteresowanych
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promowanymi ofertami pracy, promowane oferty pracy zostały zrealizowane
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
1.Tytuł: ogłoszenia prasowe
2.Główny temat publikacji: informacja o aktualnych ofertach pracy za granicą oraz
zasadach bezpiecznych wyjazdów do pracy
3.Ilość egzemplarzy: 156 000
4.Główna grupa docelowa materiałów: osoby bezrobotne i poszukujące pracy
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 (polski)
5.2 Dostęp do info-kiosków
Wynajem 1 infokiosku na
terenie dworca kolejowego lub
Urzędu Miasta, w celu
umoŜliwienia mieszkańcom
województwa dostępu do
Internetu i korzystania z
portalu EURES oraz stron z
ofertami pracy.

W WUP Opole działanie zostało
zrealizowane w ramach środków
innych niŜ grant.

Opis działania:
Przeprowadzenie kampanii informacyjnej na nośnikach reklamowych typu citylight, w
celu upowszechnienia informacji na temat usług EURES

Ze względu na wysoki koszt
wynajmu i ochrony info - kiosku
WUP Gdańsk zdecydował się w
ramach tych samych środków
finansowych na
przeprowadzenie kampanii
informacyjnej na temat usług
EURES na nośnikach
reklamowych typu citylight.

W ramach środków innych niŜ grant udostępniono jeden info - kiosk samoobsługowy w
WUP Opole do dyspozycji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Osiągnięte wyniki / efekty: : Liczba kampanii informacyjnych: 1; liczba wynajętych
citylightów: 8
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania: osoby bezrobotne
i poszukujące pracy
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: nie dotyczy
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: nie dotyczy
Typ wydarzenia: kampania informacyjna
Miejsce i data wydarzenia: Gdańsk – 01.04 – 15.05.2012
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Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: brak danych
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska
3. Efekt wydarzenia: umoŜliwienie dostępu bezrobotnym i poszukującym pracy do
informacji na temat usług EURES, europejskiego pośrednictwa pracy , wzmocnienie
wizerunku sieci EURES.

6.1 Europejskie Dni Pracy
(EDP) w Polsce
Zorganizowanie w Polsce 4
Europejskich Dni Pracy (EDP).

WUP Gdańsku, ze względu na
obecną sytuacją na europejskim
rynku pracy, zdecydował się
zorganizować EDP dla ludzi
młodych, którzy napotykają na
trudności z wejściem na rynek
pracy. W celu dotarcia do
studentów i absolwentów
nawiązano współpracę z
agencją reklamową i w ramach
przyznanych środków
zrealizowano kampanię
promocyjną skierowaną do
docelowej grupy odbiorców. W
ramach kampanii
wyprodukowano roll-upy,
zredukowano: liczbę ogłoszeń
prasowych do 4, liczbę plakatów
(100 zamiast 200). Z
zaoszczędzonych środków
umieszczono plakaty na
stacjach szybkiej kolejki
miejskiej SKM, wyprodukowano
citylighty, zamieszczono artykuł

Opis działania:
W ramach działania:
Zorganizowano w Polsce Europejskie Dni Pracy (EDP) w Gdańsku, Krakowie,
Poznaniu i Toruniu.
W dniu 20 marca 2012 r. w Poznaniu odbyły się Europejskie Dni Pracy. W
wydarzeniu udział wzięli doradcy EURES z krajów UE/EOG, pracodawcy zagraniczni, a
takŜe przedstawiciele PUP, ZUS, NFZ, PUP, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Miasta
Poznania oraz Akademickich Biur Karier. Łącznie wybudowano 38 stoisk, a dla
uczestników dostępne były 3 sale, w których prowadzono wykłady o warunkach Ŝycia i
pracy za granicą oraz warsztaty dotyczące aktywnego poszukiwania pracy,
przedsiębiorczości, moŜliwości jakie projekty EFS dają osobom niepełnosprawnym oraz
osobom planującym załoŜenie własnej działalności gospodarczej. Informacja na temat
wydarzenia upowszechniana była za pośrednictwem plakatów, bannerów, spotów
telewizyjnych oraz artykułów prasowych.
W dniu 18 kwietnia 2004 r. zorganizowano jednodniowy Europejski Dzień Pracy w
Toruniu. Wydarzenie skierowane było do osób poszukujących pracy z województwa
kujawsko-pomorskiego. W EDP udział wzięli doradcy EURES z krajów UE/EOG, a takŜe
przedstawiciele zaproszonych instytucji krajowych i zagranicznych. W trakcie targów
przewidziano prezentację stoisk wystawienniczych, przeprowadzenie prezentacji
multimedialnych nt. warunków Ŝycia i pracy w zaproszonych krajach EOG oraz
warsztaty: „EUROPASS CV kluczem do europejskiego rynku pracy”.
W dniu 10 maja 2012 r. WUP w Gdańsku zorganizował Europejski Dzień Pracy.

KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONYWANYCH DZIAŁAŃ EURES
w okresie 1 czerwca 2011 – 31 maja 2012
Grant EURES - POLSKA
umowa szczegółowa nr VS/2011/0222, SI2.597172
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
sponsorowany w Internecie,
wykupiono 20 spotów radiowych
w radiu ESKA oraz ogłoszono
konkurs Bluetooth dla studentów
Politechniki Gdańskiej.

Wydarzenie było skierowane do osób młodych, planujących podjęcie dalszej edukacji,
staŜu lub pracy za granicą. Celem wydarzenia była promocja mobilności edukacyjnej i
zawodowej w Europie, informowanie o zasadach bezpiecznego poruszania się po
europejskim rynku pracy, warunkach Ŝycia i pracy w krajach UE/EOG, pokazanie
moŜliwości, szans, wyzwań i zagroŜeń jakie wiąŜą się z migracjami, zachęcenie i
przekazanie informacji nt. korzystania z unijnych grantów przyznawanych na studia lub
szkolenia za granicą. Doradcy EURES z krajów UE/EOG promowali regionalne rynki
pracy oraz udzielali informacji na temat Ŝycia i pracy w poszczególnych krajach. W
wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele Erasmus Student Network, Akademickiego
Inkubatora Przedsiębiorczości, Państwowej Inspekcji Pracy czy Krajowego Centrum
Europass. Stowarzyszenie Morena przygotowało dla odwiedzających pakiet informacji
nt. moŜliwości, jakie oferuje Unia Europejska, programów staŜy, praktyk i wolontariatu.
Ponadto dostępne były informacje i materiały Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i
Niewolnictwu La Strada, z którą urząd współpracuje od kilku lat przy okazji tego typu
wydarzeń.
Ze środków innych niŜ grant EURES zamieszczono informację o EDP na stronie
internetowej urzędu oraz rozesłano zaproszenia do kilkunastu akademickich biur karier z
prośbą o ich dalszą dystrybucję do studentów.
W dniach 7 – 10 maja 2012 r. WUP Kraków przeprowadził Europejskie Dni Pracy,
które odbywały się w trzech miastach województwa małopolskiego: Krakowie,
Tarnowie i Nowym Sączu. W ramach działania zorganizowane zostały warsztaty,
spotkania informacyjne, targi pracy, seminaria oraz kampania informacyjna, podczas
których uczestnikom przedstawiono informacje dot. pisania CV i listu motywacyjnego,
przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, zasad bezpiecznego podejmowania
pracy za granicą, etc. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele instytucji,
pracodawców agencji pracy tymczasowej doradców EUES z Polski, Francji, Holandii,
Niemiec.
W ramach organizacji wszystkich ww. wydarzeń zapewniono odpowiednią obsługę
logistyczną (m.in. promocję w mediach, komunikacji miejskiej, wydruk plakatów i ulotek
informujących o wydarzeniach, wynajem sal, catering, obsługę tłumaczeniową,
zapewnienie odpowiedniego sprzętu technicznego i ochrony, transport).
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Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba EDP zorganizowanych przez WUP: 4, Liczba odwiedzających EDP: ok. 4 100
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
osoby bezrobotne i poszukujące pracy, w tym młodzieŜ, studenci, absolwenci, migranci,
osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia za granicą
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska, Niemcy, Norwegia, Szwecja,
Rumunia, dania, Hiszpania, Irlandia, Francja, Słowenia, Wielka Brytania, Czechy, Węgry,
Włochy, Irlandia, Szwajcaria, Litwa, Słowenia, Francja, Holandia
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: Europe Direct, Stowarzyszenie Morena,
Erasmus Students Network, Eurodesk, Krajowe Centrum Europass, Solvit, Fundacja
Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada, PIP, Agencja Rozwoju Pomorza,
Akademickie Inkubatory przedsiębiorczości, ZUS, OHP, ABK, PUP, WUP, kadra EURES
z UE/EOG, MPiPS, Urząd Miasta Poznania, NFZ, Izba Skarbowa, Centrum Informacji
Biznesowej i Europejskiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, uczelnie wyŜsze,
Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej, Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej w Krakowie, Stowarzyszenie Rozwoju Integracji MłodzieŜy STRIM, ZUS,
Urząd marszałkowski, Agencje pracy tymczasowej: Promedica24, Agencja Ranstad,
Agencja Manpower, Agencja Prosperus, Agencja Sherpa, Agencja Work Service
International, InterKadra sp. z o.o., Trenkwalder Benefit, sp. z o.o., Leader Service Sp. z
o.o., Promedica Care sp. z o.o., Career Investement, pracodawcy: ACS of Poland,
Alexander Mann Solutions, CAPITA Polska, IBM, KENEXA Poland sp. zo.o., HERZ,
Armatura i Systemy Grzewcze sp. z o.o., Centrum Pielęgnacji i WizaŜu, Zakład
Projektowo – Usługowo – Produkcyjny „POWER” . Capgemini Polska sp. zo.o.,
International Training, Home and Care, Konsorcjum Nieruchomości Consulting, Mc
Donald’s.
Typ wydarzenia: Europejskie Dni Pracy
Miejsce i data wydarzenia: Poznań – 20.03.2012; 18.04.2012 – Toruń; 10.05.2012 –
Gdańsk; Kraków – 7.05.2012, 08.05.2012, 09.05.2012, 10.05.2012; Tarnów – 7.05.2012,
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08.05.2012, 09.05.2012; Nowy Sącz - 08.05.2012, 09.05.2012;
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: ok. 4 100
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska
3. Efekt wydarzenia: udzielenie pomocy w przygotowaniu profesjonalnego CV i listu
motywacyjnego – równieŜ w j. angielskim, zwiększenie wiedzy nt. warunków Ŝycia i
pracy oraz sytuacji na europejskim rynku pracy, udzielenie pomocy osobom
zainteresowanym podjęciem zatrudnienia w krajach UE/EOG, promocja działalności i
usług EURES, zapewnienie dostępu do ofert pracy z krajów UE/EOG oraz moŜliwości
bezpośredniego kontaktu z zagranicznymi pracodawcami.
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
1.Tytuł: plakat, ulotki, teczki kartonowe, broszury, szablony CV, banery reklamowe,
ogłoszenia prasowe, artykuły sponsorowane
2.Główny temat publikacji: promocja wydarzenia, informacje teleadresowe
3.Ilość egzemplarzy: ok. 36 416
4.Główna grupa docelowa materiałów: osoby bezrobotne i poszukujące pracy,
uczestnicy wydarzenia

7.1 Europejska współpraca
w zakresie wymiany
informacji , stworzenia
pakietu dla mobilnych
pracowników,
monitorowania zatrudnienia,
podnoszenia standardów
jakości w zakresie usług

Działanie realizowane ze
środków innych niŜ grant
EURES oraz przy okazji innych
działań.

Opis działania:
W ramach działania prowadzono bieŜącą wymianę informacji o sytuacji na europejskim
rynku pracy i ustalano sposoby pomocy jaka moŜe być oferowana przez publiczne
słuŜby zatrudnienia osobom poszukującym i podejmującym zatrudnienie za granicą.
Działanie zostało zrealizowane ze środków innych niŜ grant EURES lub przy okazji
innych działań.
Osiągnięte wyniki / efekty:
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świadczonych osobom
zamierzającym podjąć
zatrudnienie lub pracującym
w UE

nawiązanie i kontynuacja współpracy z parterami EURES, wymiana informacji dot.
mobilności na rynku pracy, monitorowanie zatrudnienia, podnoszenie standardów jakości
usług świadczonych osobom bezrobotnymi i poszukującym pracy planujących podjęcie
zatrudnienia w krajach UE/EOG.

Nawiązanie kontaktów z,
partnerami EURES i – za ich
pośrednictwem - z
pracodawcami, w celu
pozyskania konkretnych ofert
pracy sezonowej oraz
wymiany informacji o sytuacji
na rynku pracy i ustalenia
zakresu współpracy i
zobowiązań (m.in. pomocy
jaka będzie udzielona przez
PSZ dla osób, które
ubiegających się o pracę, lub
które otrzymają propozycję
zatrudnienia oraz podejmą
pracę u pracodawcy
zagranicznego).

Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
osoby bezrobotne, poszukujące pracy, planujące podjęcia zatrudnienia w krajach
UE/EOG
w tym:

8. Opracowanie „karty
klienta” w celu wyjaśnienia
klientom, czego mogą
oczekiwać od EURES

1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: wszystkie kraje UE/EOG
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: kadra EURES z krajów UE/EOG, sieci UE.
Typ wydarzenia: działania informacyjne

Opis działania:
Opracowano Kartę Klienta dla osób poszukujących pracy w krajach EU/EOG. Dokument
krótko charakteryzuje Sieć EURES i jej podstawowe cele, następnie przedstawia zakres
usług informacyjnych i rekrutacyjnych oferowanych osobom poszukującym pracy w
obszarze UE/EOG, poza granicami własnego kraju. W Karcie… zawarto teŜ informacje
dotyczące źródeł dodatkowych bardziej szczegółowych informacji, głównie na stronach
internetowych EURES. Karta Klienta opracowana została z uwzględnieniem
obowiązujących w Polsce standardów świadczenia usług rynku pracy. Opracowana
Karta Klienta została zamieszczona na polskiej stronie internetowej EURES:
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WYTYCZNA NR 4 – Nawiązywanie współpracy z innymi udziałowcami
1.1 Współpraca z
udziałowcami na
regionalnym rynku pracy
Organizacja w Polsce spotkań
informacyjnych, roboczych,
itp. dla OHP, ABK, CIIPK w
WUP, stowarzyszeń
pracodawców, uczelni
wyŜszych, bibliotek
publicznych oraz innych
udziałowców na regionalnym
rynku pracy,
Udział doradców EURES w
wydarzeniach w Polsce
(warsztatach, spotkaniach
informacyjnych lub targach
pracy, itp.) organizowanych
przez partnerów rynku pracy.
Nawiązanie i kontynuowanie
współpracy z udziałowcami na
rynku pracy, m.in. ABK, GCI,
stowarzyszeniami
pracodawców, ARR,
oddziałami ARP, i innymi,

Część zaplanowanych zadań
została zrealizowana w ramach
środków innych niŜ grant.

Opis działania:
Zorganizowano w Polsce spotkania informacyjne: w Katowicach pn. „EURES –
mobilność – młodość” i Krakowie pn. „Mobilność zawodowa i geograficzna –
wspólne obszary współpracy.
Spotkania skierowane były do przedstawicieli ABK, sieci europejskich: Regionalnego
Punktu Informacji Europejskiej, EUROPE Direct, EURODESK, Domu Współpracy Polsko
– Niemieckiej, uczelni wyŜszych, OHP, ZUS, PIP oraz innych udziałowców na
regionalnym rynku pracy. W czasie spotkań przekazano informacje nt. usług
oferowanych w ramach EURES, swobody przepływu pracowników, koordynacji
zabezpieczenia społeczna. Ponadto omówiono zasady współpracy i udziału we
wspólnych przedsięwzięciach, a takŜe koordynacji działań EURES na szczeblu
lokalnym, wypracowania form promowania mobilności wśród mieszkańców regionu, etc.
Udział doradców EURES w wydarzeniach - targach pracy w Polsce organizowanych
przez partnerów rynku pracy. W trakcie spotkań doradcy EURES udzielali informacji nt.
usług oferowanych przez sieć EURES, bezpiecznych wyjazdów za granicę, warunków
Ŝycia i pracy w krajach EOG. Ponadto udzielali wsparcia logistycznego organizatorom
wydarzeń.
W ramach środków innych niŜ grant EURES:
Organizowano spotkania informacyjne dla partnerów rynku pracy, m.in. agencji
zatrudnienia, ABK, OHP nt. działań realizowanych przez EURES, podczas których
wypracowano mechanizmy współpracy w zakresie realizowanych działań, promowano
oferty pracy zagranicznych pracodawców, przedstawiano informacje nt. usług EURES,
etc. Kadra EURES zorganizowała ok. 3 spotkań, w których udział wzięło ok. 70 osób.
Nawiązywano i kontynuowano współpracę z udziałowcami na rynku pracy, m.in. ABK,
GCI, uczelniami wyŜszymi. W ramach współpracy rozesłano informację do ABK i GCI nt.
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usług EURES wraz z ofertą zajęć warsztatowych prowadzonych przez kadrę EURES z
WUP w Szczecinie. Ponadto doradcy EURES brali udział w wydarzeniach
organizowanych przez partnerów rynku pracy udzielając wsparcia organizacyjnego oraz
przekazując informacje nt. usług EURES.
Osiągnięte wyniki / efekty: Liczba instytucji zewnętrznych, z którymi nawiązano
współpracę: ok.34 ; liczba kontaktów z instytucjami zewnętrznymi: ok. 63; liczba
zorganizowanych spotkań: 2; liczba uczestników spotkań zorganizowanych przez kadrę
EURES: ok. 43; liczba wydarzeń informacyjnych, w których udział wzięli doradcy
EURES: ok. 2; liczba uczestników wydarzeń, w których udział wzięła kadra EURES: ok.
600.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania: partnerzy i
udziałowcy na rynku pracy
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska, Niemcy,
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: OHP, ZUS, PIP, uczelnie wyŜsze, ABK, sieci
UE: EUROPASS, Europe Direct, WUP, Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej,
Regionalne Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie Rozwoju i Integracji MłodzieŜy,
Regionalny Punkt Informacji Europejskiej.
Typ wydarzenia: spotkania informacyjne, targi pracy
Miejsce i data wydarzenia: Kraków – 28.02.2012; Katowice – 16.05.2012; Nowa Sól –
15.05.2012
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: 643
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska, OHP, ZUS,
PIP, uczelnie wyŜsze, ABK, sieci UE: EUROPASS, Europe Direct, WUP, Dom
Współpracy Polsko – Niemieckiej, Regionalne Centrum Wolontariatu, Stowarzyszenie
Rozwoju i Integracji MłodzieŜy, Regionalny Punkt Informacji Europejskiej, WUP
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3. Efekt wydarzenia: nawiązanie i pogłębienie współpracy z partnerami na rynku pracy,
nabycie informacji nt. usług oferowanych przez poszczególne instytucje, wzmocnienie
wizerunku sieci EURES, opracowanie zasad współpracy, wzrost wiedzy wśród
partnerów EURES nt. usług świadczonych przez sieć EURES.

3.1 Współpraca z innymi
sieciami UE
Nawiązanie współpracy lub jej
kontynuacja z innymi sieciami
o zasięgu Europejskim, m.in.
EUROPASS, Europe Direct,
SOLVIT, PLOTEUS,
EURAXESS, ECAS.
Zorganizowanie spotkań,
seminariów, itp. poświęconych
EURES i innym sieciom UE
zajmującym się kwestiami
mobilności i zatrudnienia.

Część zaplanowanych zadań
została zrealizowana w ramach
środków innych niŜ grant.

Opis działania:
Kadra EURES z WUP w Warszawie zorganizowała seminarium pn. „Bezpieczne
wyjazdy za granicę”, w którym udział wzięli przedstawiciele PUP, WUP, ABK, Biura
Rzecznika Praw Obywatelskich, Centrum SOLVIT, Ośrodka Badań nad Migracjami
Uniwersytetu Warszawskiego, izby rzemieślniczej, organizacji pozarządowych, sieci UE:
Europe Direct, Enterprise Europe Network, Work Camps, etc. Podczas seminarium
przedstawiono informacje nt. migracji zarobkowych Polaków, handlu ludźmi, działalności
sieci EURES. Ponadto przedstawiciele sieci UE przybliŜyli uczestnikom zakres swojej
działalności.
Kadra EURES z WUP z Wałbrzycha i Torunia brała udział w wydarzeniach
(seminarium informacyjnym, spotkaniach roboczych, Dniu Europy)
organizowanych przez partnerów rynku pracy.
W dniu 23.04.2012 Kadra EURES WUP z Wałbrzycha (DWUP) spotkała się we
Wrocławiu z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej oraz innymi organizacjami w celu
omówienia szczegółów zaplanowanego na jesień wydarzenia „Mobilna młodzieŜ”.”
Spotkanie miało charakter roboczy i przedstawiało moŜliwości uczestnictwa w projekcie.
Podczas spotkania kadra EURES przedstawiła zakres usług świadczonych w ramach
EURES.
W dniu 29 czerwca 2011 kadra EURES z DWUP wzięła udział w seminarium
informacyjnych zorganizowanych przez EUROPASS dla agencji zatrudnienia. Celem
seminarium było zaprezentowanie portfolio dokumentów EUROPASS zaproponowanych
przez Komisję Europejską. W trakcie seminarium zaprezentowane zostały zasady
funkcjonowania dokumentów wchodzących w skład EUROPASS, korzyści wynikające z

KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONYWANYCH DZIAŁAŃ EURES
w okresie 1 czerwca 2011 – 31 maja 2012
Grant EURES - POLSKA
umowa szczegółowa nr VS/2011/0222, SI2.597172
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ich posiadania oraz roli EUROPASS w zwiększaniu przejrzystości kwalifikacji. Ponadto
promowano mobilność edukacyjną i zawodową. Kadra EURES przedstawiła informacje
nt. warunków Ŝycia i pracy w Niemczech oraz usług oferowanych przez EURES.
W dniu 9 maja 2012 r. kadra EURES z Dolnośląskiego WUP wzięła udział w Dniu
Europy organizowanym przez Europe Direct i Politechnikę Krakowską, Wydarzenie to
było jedną z imprez organizowanych w ramach Europejskich Dni Pracy w Małopolsce,
które odbyły się w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu w dniach 7-10 maja 2012. Celem
spotkania była promocja Unii Europejskiej, swobody, tolerancji wielokulturowości oraz i
wartości europejskich. W ramach działania Kadra EURES promowała usługi EURES
oraz mobilność europejską.
W dniu 2512.2011 r. Kadra EURES z Torunia wziął udział w spotkaniu z
przedstawicielami sieci EURODESK przy WyŜszej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej
we Włocławku. Doradca EURES przekazał informacje nt. usług oferowanych przez sieć
EURES dla poszukujących pracy, z uwzględnieniem narzędzi informatycznych sieci, a
takŜe dostarczył materiały informacyjne i promocyjne nt. EURES. Przedstawiciele obu
sieci omówili takŜe zasady przyszłej współpracy m.in. organizacji warsztatów nt. EURES
dla studentów m.in. z WyŜszej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku,
które odbędą się 26 czerwca 2012r.
W ramach środków innych niŜ grant EURES:
WUP w Białymstoku zorganizował spotkanie informacyjne z przedstawicielami
EuropeDirect w celu nawiązania współpracy. Podczas spotkania przekazano informacje
nt. usług EURES, zasad bezpiecznych wyjazdów za granicę, moŜliwości podjęcia nauki i
staŜu za granicą.
Nawiązano i kontynuowano współpracę z sieciami UE (Eurodesk, Europpass,
Europe Direct, MłodzieŜ w działaniu, Leonardo da Vinci, e-twinning, Comenius,
Erasmus) poprzez zapraszanie ich przedstawicieli do udziału w wydarzeniach
organizowanych przez kadrę EURES, wymianę informacji nt. zakresu działalności sieci,
współpracę w ramach realizowanych przedsięwzięć, np. Mobilna MłodzieŜ, targi prac,
etc.
Osiągnięte wyniki / efekty: Liczba sieci UE, z którymi została nawiązana współpraca:
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ok. 7; Liczba spotkań: 1; Liczba uczestników spotkań: 84; Liczba wydarzeń, w których
wezmą udział doradcy EURES: ok. 4
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania: przedstawiciela
sieci UE i innych partnerów na rynku pracy
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: PUP, WUP, ABK, Biuro Rzecznika Praw
Obywatelskich, Centrum SOLVIT, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu
Warszawskiego, izby rzemieślnicze, , organizacje pozarządowe: Fundacja Itaka,
Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, Fundacja Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych, sieci
UE: Europe Direct, Enterprise Europe Network, Work Camps, Krajowy Ośrodek
Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Zakład Doskonalenia Zawodowego,
Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Komisja Europejska, agencje zatrudnienia, szkoły
językowe.
Typ wydarzenia: spotkania informacyjne i robocze, seminarium informacyjne
Miejsce i data wydarzenia: Warszawa – 07.03.2012; Włocławek – 25.12.2012;
Wrocław – 23.04.2012; Warszawa – 29.06.2011; Kraków – 09.05.2012
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: ok. 97
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska, PUP, WUP,
ABK, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Centrum SOLVIT, Ośrodek Badań nad
Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, izby rzemieślnicze, , organizacje
pozarządowe: Fundacja Itak, Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”, Fundacja Inicjatyw
Społeczno - Ekonomicznych, sieci UE: Europe Direct, Enterprise Europe Network, Work
Camps, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Zakład
Doskonalenia Zawodowego, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Komisja Europejska,
agencje zatrudnienia, szkoły językowe.
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3. Efekt wydarzenia: wzrost wiedzy nt. usług świadczonych w ramach EURES wśród
przedstawicieli innych sieci UE, wymiana informacji , dobrych praktyk oraz doświadczeń.
Wzmocnienie wizerunki sieci EURES, nawiązanie lub wzmocnienie współpracy z innymi
sieciami UE.
WYTYCZNA NR 5 – Funkcjonowanie sieci EURES
2.1 Szkolenia regionalne dla
pracowników PUP
realizujących zadania
EURES
Realizacja szkoleń dla
pracowników PUP
wykonujących zadania
EURES.

Szkolenia zrealizowano równieŜ
dla wojewódzkiej kadry EURES
ze względu na ścisłą współpracę
między PUP i WUP w realizacji
działań EURES.

Opis działania:
Realizacja szkoleń dla wojewódzkiej kadry EURES oraz pracowników PUP z zakresu:
budowanie zespołu - skuteczna współpraca i komunikacja w kontekście zadań EURES,
rozwój kompetencji miękkich, koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w
zakresie świadczeń rodzinnych, rozliczanie podatków osób pracujących za granicą,
handel ludźmi w aspekcie międzynarodowego pośrednictwa pracy, legalizacja pobytu,
aspekty ubezpieczeniowe i podatkowe przy zatrudnianiu obcokrajowców, systemy
podatkowe Niemiec, Holandii, Danii, Norwegii, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii, sytuacja na
czeskim rynku pracy, PSZ w Czechach i ich zadania, praktyczne przykłady rekrutacji w
ramach EURES (Disneyland we Francji), doradztwo zawodowe w EOG (Holandia),
edukacja osób dorosłych (Norwegia), przykłady działań partnerstw przygranicznych (TriRegio), reforma EURES, realizacja grantu EURES, ekonomiczno-społeczne
uwarunkowania i skutki migracji zagranicznych, mobilność geograficzna w dobie kryzysu
gospodarczego, profesjonalna pomoc i współpraca z pracodawcami, rekrutacja i
selekcja, marketing i reklama pośrednictwa pracy, techniki negocjacyjne w pośrednictwie
pracy, zagadnienia pracy z trudnym klientem, aspekty multikulturowe, metody aktywizacji
i wsparcia szczególnej grupy osób bezrobotnych, zakładanie i prowadzenie działalności
gospodarczej dualne kształcenie w Niemczech, działalność agencji zatrudnienia w
Niemczech, rynek pracy w Bułgarii.
Ponadto, dwa szkolenia zostały zorganizowane w ramach działań własnych WUP Kilece.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba szkoleń: 22; liczba przeszkolonych pracowników: 597
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania: kadra EURES z
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w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Czechy, Niemcy, Bułgaria, Szwecja,
Słowenia, Łotwa, Wielka Brytania, Rumunia, Irlandia, Portugalia, Dania, Holandia,
Węgry.
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej
we Wrocławiu, przedstawiciele Fundacji ITAKA, NadbuŜańskiego Oddziału StraŜy
Granicznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Policji, OHP Zielona Góra, ZUS o/ Zielona
Góra, DGB Niemcy, HWK Frankfurt n/Odrą, Hesińska Fundacja Praw Człowieka
Typ wydarzenia: szkolenie/warsztaty, prezentacje połączone z elementami ćwiczeń,
prezentacje multimedialne, wykłady i dyskusje.
Miejsce i data wydarzenia:
Wojcieszyce,21-23.05.2012r.; Spała,21-22.05.2012; Serock, 16-18.05.2012; Krokowa,
16-18.05.2012;
Wielka
Nieszawka,
28-29.05.2012;
Poznań,
22.05.2012;
Kraków,12.05.2012; Kraków, 28.05.2012; Szelment, 24-25.05.2012; Milówka,1011.05.2012; Jesionka,9-11.05.2012; Białystok, 20.04.2012; Dąbki,17-18.05.2012;
Rzeszów, 30.03.2012; Jarnołtówek,23-24.02.2012; Poznań,07.02.2012; Wrocław,1415.11.2011.; Kazimierz Dolny, 21-22.11.2011; Opole,18.11.2011; Drzonków,8-9.12.2011;
Rzeszów, 28.10. 2011; Olsztyn, 12.10.2011.
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: 630
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska, Czechy ,
Niemcy, Bułgaria; Szwecja, Słowenia, Łotwa, Wielka Brytania, Rumunia, Irlandia,
Portugalia, Dania, Holandia, Węgry - PSZ
3. Efekt wydarzenia: Uzyskanie wiedzy w zakresie koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych, poznanie zasad
rozliczania podatków z dochodów uzyskanych za granica, podniesienie umiejętności i
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kompleksowości usług świadczonych w ramach sieci EURES oraz jakości współpracy
pomiędzy PUP i WUP, uzyskanie informacji na temat sytuacji na przygranicznym rynku
pracy, rozwój kompetencji miękkich, kształcenie ustawiczne w krajach EOG, pracownicy
PSZ uzyskali wiedze na temat skutecznej współpracy z pracodawcami, metod rekrutacji i
selekcji pracowników oraz strategii negocjacyjnych. Wartością dodaną jest moŜliwość
przekazywania wiedzy zdobytej podczas szkoleń klientom PUP

2. Szkolenia kadry EURES
na poziomie europejskim
2.2 EURES Initial Training
oraz EURES Advanced
Training
Nabycie odpowiedniej wiedzy i
umiejętności pozwalających
na pełnienie funkcji doradcy
EURES. Udział w szkoleniu
przyczyni się do efektywnego
funkcjonowania polskich
doradców EURES w
Europejskiej sieci EURES.
Nabycie specjalistycznej
wiedzy i podwyŜszenie
kwalifikacji w zakresie
niezbędnym do efektywnej
realizacji zadań EURES na
poziomie krajowym oraz
Europejskim . Udział w
szkoleniach przekłada się na
jakość obsługi klientów
EURES z kraju i z zagranicy.

Opis działania:
Udział kandydatów na doradców EURES w szkoleniach z cyklu „EURES Initial Training”
2011/2012. Udział doradców i kierowników liniowych EURES w szkoleniach z cyklu
„EURES Advanced Training” 2011/2012.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba uczestników szkoleń z cyklu „EURES Initial Training” 2011/ 2012: 12, w tym
udział 3 kandydatów na doradców EURES w konferencji końcowej IT 2011, udział 1
doradcy EURES/trenera w spotkaniu trenerów EURES oraz udział 1 doradcy
EURES/trenera w szkoleniu IT 2012.
Liczba uczestników szkoleń z cyklu „EURES Advanced Training” 2011/2012”: 22, w tym
3 Kierowników Liniowych w szkoleniu dla KL.
Wartość dodana: Nabycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności pozwalających na
pełnienie funkcji doradcy EURES. Udział w szkoleniach przekłada się na jakość obsługi
klientów EURES z kraju i z zagranicy.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania: kandydaci na
doradców EURES, doradcy EURES, Kierownicy Liniowi EURES.
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: n/d
Typ wydarzenia: szkolenia europejskie
Miejsce i data wydarzenia:
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Luksemburg, 7-8.06.2011,Lizbona, 28-30.06.2011,Bolonia, 7-9 .09.2011, Bukareszt, 2729.09.2011, Dublin, 11-12.10.2011, Berlin, 18-20.10.2011, Berlin, 14-16.11.2011,
Bolonia, 22-23.11.2011, Madryt, 29-30.11.2011, Lizbona, 13-15.12.2011, Bolonia,
20.12.2011, Dublin, 21-23.02.2012, Amsterdam, 20-24.02.2012, Bruksela,19-23.02.2012
Bolonia, 29.03.2012, Dublin, 18-20.04.2012, Berlin, 17-19.04.2012, Dublin, 1620.04.2012, Praga,24-26.04.2012, Warszawa, 14-18.05. 2012, Madryt, 22-24.05.2012
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: 34
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska
3. Efekt wydarzenia: Udział w szkoleniach zwiększa efektywne funkcjonowanie polskich
doradców EURES w Europejskiej sieci EURES. Nabycie specjalistycznej wiedzy i
podwyŜszenie kwalifikacji w zakresie niezbędnym do efektywnej realizacji zadań EURES
na poziomie krajowym oraz Europejskim

2.3 Szkolenie wstępne (pretraining) dla kandydatów
na doradców EURES
Przeprowadzenie szkolenia z
cyklu „Pre-training” dla
nowych kandydatów na
doradców EURES oraz
nowych pracowników WUP
realizujących zadania EURES

Opis działania:
Przeprowadzenie szkolenia z cyklu „Pre-training” dla nowych kandydatów na doradców
EURES z WUP oraz organizacji polskich pracodawców realizujący działania
przygraniczne EURES w ramach Partnerstwa Tri-Regio. Tematyka szkolenia dotyczyła:
podstaw prawnych EURES, krajowych przepisów prawnych EURES, wytycznych KE
20210-2013, Krajowego Planu Działań 2010-2013, struktury organizacyjnej EURES na
poziomie krajowym i europejskim, bazy ofert pracy EURES, portalu EURES, narzędzi
informatycznych EURES, monitoringu działań EURES, finansowania działań EURES,
procesu szkoleń europejskich, roli i zadań kadry EURES, praktycznych wskazówek do
udziału w szkoleniu EURES Initial Training.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Przygotowanie kandydatów na doradców EURES do udziału w szkoleniach
europejskich, przekazanie informacji nt. bieŜących działań sieci na poziomie krajowym i
europejskim
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania: kandydaci na
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doradców EURES
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: WUP oraz organizacja polskich
pracodawców realizująca działania przygraniczne EURES w ramach Partnerstwa TriRegio
Typ wydarzenia: szkolenie
Miejsce i data wydarzenia: Warszawa, 3.02.2012
Charakterystyka uczestników wydarzenia: kandydaci na doradców EURES z WUP
oraz 1 kandydat na doradcę EURES z organizacja polskich pracodawców realizująca
działania przygraniczne EURES w ramach Partnerstwa Tri-Regio
1. Liczba uczestników: 8 kandydatów na doradców, 6 prelegentów MPiPS oraz 2
prelegentów z WUP w Warszawie
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska, WUP oraz
organizacja pracodawców
3. Efekt wydarzenia: przygotowanie kandydatów na doradców EURES do udziału w
szkoleniach europejskich, przekazanie informacji nt. bieŜących działań sieci na poziomie
krajowym i europejskim.

3.1 Doroczne szkolenie /
konferencja EURES
Przeprowadzenie przez
MPiPS dorocznej konferencji
dla kadry EURES. Tematyka

Opis działania:
Przeprowadzenie przez MPiPS dorocznej konferencji dla kadry EURES. Tematyka
konferencji dotyczyła: omówienia działań EURES w okresie 6.2011-31.05.2012,
planowania i rozliczania grantu EURES, reformy EURES, nowych przepisów krajowych
dot. deregulacji zawodu pośrednika pracy i doradcy zawodowego, bazy ofert pracy
(nowy system Viator), procesu szkoleń europejskich, wsparcia w zakresie informacji i
komunikacji EURES, planowanej organizacji wirtualnych targów pracy.
Osiągnięte wyniki / efekty:
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konferencji dotyczyć miała
omówienia obecnych oraz
planowanych działań EURES,
przedstawienia finansowych
aspektów zarządzania
grantem, wymiany
doświadczeń w zakresie
realizowanych projektów,
promocji usług EURES,
nowych narzędzi EURES oraz
innych tematów z zakresu
EURES

Wymiana informacji nt. bieŜącej działalności sieci w Polsce i na poziomie europejskim.
Zapoznanie kadry EURES z nowymi przepisami krajowymi dot. funkcjonowania sieci
oraz narzędziami informacyjno-komunikacyjnymi wspierającymi działalność sieci w
Polsce.
Wartość dodana: nabycie odpowiedniej wiedzy i umiejętności pozwalających na
pełnienie funkcji doradcy EURES. Podniesienie jakości obsługi klientów EURES.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania: 51 osób z kadry
EURES
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: PSZ
Typ wydarzenia: konferencja/szkolenie
Miejsce i data wydarzenia: Warszawa, 24.04.2012
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: osób z kadry EURS, 6 prelegentów z MPiPS
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska
3. Efekt wydarzenia: wymiana informacji nt. bieŜącej działalności sieci w Polsce i na
poziomie europejskim. Zapoznanie kadry EURES z nowymi przepisami krajowymi dot.
funkcjonowania sieci oraz narzędziami informacyjno-komunikacyjnymi wspierającymi
działalność sieci w Polsce.

9.1 Audyt finansowy

Opis działania:

Zlecenie usługi audytu
wydatkowania środków grantu

Audytor zewnętrzny przeprowadził kontrolę prawidłowości wykorzystania środków
finansowych otrzymanych na podstawie Umowy Szczegółowej Nr VS/2011/0222
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EURES na rok budŜetowy
2011/2012. Współdziałanie z
audytorem, udzielanie
audytorowi niezbędnych
wyjaśnień w celu sprawnego
przeprowadzenia audytu.

10.1 Spotkania, grupy
robocze, konferencja na
poziomie UE

Zaplanowano uczestnictwo w
następujących spotkaniach i
konferencjach za granicą:
- Grupa Robocza EURES w
II kwartale 2011 r. (Węgry) –
udział 1 przedstawiciela
EURES z MPiPS.
- Konferencja „Dzień
Mobilności” w lV kwartale
2011 r. w Belgii – 1
przedstawiciela EURES z
MPiPS.
- Spotkanie nt. zarządzania
grantem EURES w Belgii –
udział 1 przedstawiciela
EURES z MPiPS.

(SI2.5297172) w sprawie przyznania grantu na działanie zatytułowane: „VS/2011/0222
Roczny Plan Działania EURES 2011/2012 – Polska”.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Dokonano analizy wydatków finansowych poniesionych na realizację działań EURES w
okresie od czerwca 2011 do maja 2012 oraz potwierdzono ich prawidłowe
wykorzystanie.

Opis działania:
Kadra EURES z MPiPS uczestniczyła w następujących 10 spotkaniach na poziomie
europejskim:
Bruksela, EURES Training Working Group – 15.06.2011
Bolonia, Konferencja Initial Training 2011 (udział obserwatora ETW) – 8-9.09.2011
Bolonia, warsztat dla Koordynatorów ds. szkoleń EURES- 14-15.09.2011
Bruksela, Mobility Day – 16.11.2011
Bruksela, konferencja nt. strategii komunikacyjnej EURES – 17-18.11.2011
Bruksela, EURES Training Working Group – 23.11.2011
Bruksela IT EURES Working Group – 28-29.11.2011
Bruksela, EURES Training Working Group – 18.01.2012
Bruksela, EURES Information Working Group – 22-23.03.2012
Kopenhaga, EURES Working Party – 30-31.05.2012
Osiągnięte wyniki / efekty:
zapoznanie kadry koordynującej EURES z poziomu krajowego z procesem szkoleń
EURES, nowymi narzędziami informacyjno-komunikacyjnymi, wymiana informacji z
realizacji działań sieci na poziomie europejskim.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania: MenadŜer
EURES oraz Koordynatorzy EURES z poziomu krajowego
w tym:
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- Bilateralne spotkanie nt.
oceny rocznych „Planów
Działań EURES na okres
czerwiec 2012 – maj 2013”.
Spotkanie planowane w
okresie styczeń – maj 2012
(Belgia) – udział 2
przedstawicieli EURES z
MPiPS.
- Grupa Robocza EURES w
II kwartale 2012 r. (Dania) udział 1 przedstawiciela
EURES z MPiPS.
- Dni Pracy (Belgia) – udział
1 przedstawiciela EURES z
MPiPS.

1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: n/d
Typ wydarzenia: spotkania/konferencje/warsztaty
Miejsce i data wydarzenia: j.w. w opisie działania
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: 10
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska, PSZ
3. Efekt wydarzenia: zapoznanie polskiej kadry koordynującej EURES z poziomu
krajowego z procesem szkoleń EURES, nowymi narzędziami informacyjno –
komunikacyjnymi, wymiana informacji z realizacji działań sieci na poziomie europejskim.

Ponadto planowano udział,
dwa razy w roku, w
spotkaniach tematycznych
Grup Roboczych w ramach
EURES: Grupie Roboczej ds.
Informacji, Grupy Roboczej
ds. Szkoleń, Grupy Roboczej
ds. Platformy IT,
organizowanych przez
Komisję Europejską.
10.2 EURES Working Party
w Polsce w ramach polskiej
Prezydencji w Radzie UE w

Opis działania:
W dniach 7 – 9 listopada 2011 r. w Józefowie k. Warszawy odbyło się posiedzenie Grupy
Roboczej EURES połączone z nieformalnym forum MenadŜerów EURES. Spotkanie
zostało zorganizowane zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. W czasie spotkania
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2011 r.
Organizacja posiedzenia
Grupy Roboczej EURES w
ramach polskiej Prezydencji w
Radzie UE w 2011 r. zgodnie z
wytycznymi Komisji
Europejskiej.

kraje członkowskie naleŜące do Sieci EURES uzyskały informacje na temat wytycznych
EURES, kierunku rozwoju sieci EURES oraz programów prac, które mają być wdraŜane
przez Komisję Europejską i państwa członkowskie. Ponadto zaprezentowano
nowe narzędzia pośrednictwa pracy prowadzonego w ramach sieci EURES, wstępne
wyniki zleconego przez Komisję Europejską badania pt. „Ocena, wykorzystywanych
przez Publiczne SłuŜby Zatrudnienia, systemów pomiaru wskaźników oraz zlecenie
odpowiednich rekomendacji dotyczących wskaźników geograficznej mobilności na rynku
pracy”, jak równieŜ dokonano podsumowania działań podjętych w ramach sieci EURES.
W ramach spotkania przeprowadzono równieŜ warsztaty, których celem było
opracowanie propozycji katalogu usług EURES, który zostanie włączony do oferty usług
EURES 2020. W spotkaniu uczestniczyli MenadŜerowie EURES z UE/EOG, partnerzy
społeczni przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej. Organizatorzy spotkania zapewnili właściwą i kompleksową
organizację w zakresie obsługi i logistyki wydarzenia (zapewnienie m.in.
zakwaterowania, wyŜywienia, transportu, sal konferencyjnych, tłumaczenia w czasie
spotkań, itp).
Osiągnięte wyniki / efekty:
W czasie spotkania kraje członkowskie naleŜące do Sieci EURES uzyskały informacje
na temat wytycznych EURES, kierunku rozwoju Sieci EURES oraz programów prac,
które mają być wdraŜane przez Komisję Europejską i państwa członkowskie. Spotkanie
jest platformą wymiany doświadczeń pomiędzy krajami, jak równieŜ okazją do uzyskania
informacji i podjęcia dyskusji bezpośrednio z Komisją Europejską.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
MenadŜerowie EURES krajów UE/EOG, przedstawiciel partnerów społecznych (ETUC).
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Hiszpania, Szwajcaria, Francja, Malta,
Czechy, Luksemburg, Łotwa, Grecja, Belgia, Dania, Norwegia, Cypr, Węgry, Włochy,
Rumunia, Słowenia, Wielka Brytania, Finlandia, Niemcy, Irlandia, Bułgaria, Portugalia,
Estonia, Słowacja, Szwecja, Austria, Polska

KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONYWANYCH DZIAŁAŃ EURES
w okresie 1 czerwca 2011 – 31 maja 2012
Grant EURES - POLSKA
umowa szczegółowa nr VS/2011/0222, SI2.597172
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: Komisja Europejska, EURES z krajów
UE/EOG, przedstawiciel partnerów społecznych (ETUC)
Typ wydarzenia: spotkanie / Grupa Robocza EURES
Miejsce i data wydarzenia: Józefów, k. Warszawy, Polska, 7 – 9 listopada 2011 r.
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: 47
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Hiszpania,
Szwajcaria, Francja, Malta, Czechy, Luksemburg, Łotwa, Grecja, Belgia, Dania,
Norwegia, Cypr, Węgry, Włochy, Rumunia, Słowenia, Wielka Brytania, Finlandia,
Niemcy, Irlandia, Bułgaria, Portugalia, Estonia, Słowacja, Szwecja, Austria, Polska;
kadra EURES z krajów UE/EOG, przedstawiciele: PSZ krajów UE/EOG, Komisji
Europejskiej, parterów społecznych.
3. Efekt wydarzenia:
Uzyskanie informacji na temat wytycznych EURES, kierunku rozwoju sieci EURES oraz
programów prac, które mają być wdraŜane przez Komisję Europejską i państwa
członkowskie, wymiana doświadczeń pomiędzy krajami członkowskimi.

WYTYCZNA Nr 6 – wdraŜanie działań przygranicznych
w ramach wytycznej nr 1 – Poprawa dostępu do usług EURES
1.1. Organizacja szkoleń,
warsztatów dla kadry z
partnerskich urzędów pracy
z regionów trans
granicznych

Opis działania:
EURES Odra-Oder
Zorganizowano warsztaty dla partnerów z niemieckich urzędów pracy z Pasewalku,
Greifswald, Eberswalde oraz Berlina pt.: „Publiczne słuŜby zatrudnienia i realizacja
usług EURES na zachodniopomorskim rynku pracy”. Podczas warsztatów omówiono
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Zaplanowano zorganizowanie
warsztatów (EURES Dunajec,
EURES Odra-Oder) oraz
spotkań roboczych z
partnerskimi urzędami pracy
(EURES Odra-Oder)

następujące tematy:
• Publiczne słuŜby zatrudnienia w województwie zachodniopomorskim;
• Realizacja usług dla osób bezrobotnych i poszukujących przez Powiatowy Urząd
Pracy w Szczecinie;
• Zachodniopomorski rynek pracy w świetle badań realizowanych przez Wydział
Badań i Analiz w WUP w Szczecinie;
• Współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Zorganizowano spotkanie polskich i niemieckich, przygranicznych słuŜb zatrudnienia. Ze
strony niemieckiej w spotkaniu uczestniczyła dyrekcja i doradcy EURES partnerskich
urzędów pracy z regionu Meklemburgii Pomorza Przedniego i Brandenburgii. Stronę
polską reprezentowała dyrekcja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie,
zachodniopomorska kadra EURES oraz przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy
realizujący działania transgraniczne EURES. Głównym celem spotkania było
podsumowanie działań Polsko-Niemieckiego Punktu Doradczego EURES w Szczecinie,
utworzonego w odpowiedzi na otwarcie niemieckiego rynku pracy w maju 2011r.
Podsumowując dotychczasowe prace w ramach partnerstwa Odra-Oder wskazano, iŜ
podjęte przez partnerów inicjatywy przyniosły dla regionu przygranicznego wymierne
efekty. Podkreślono jednocześnie, Ŝe w dalszym ciągu istnieje potrzeba rozwijania
współpracy i wymiany wzajemnych doświadczeń. Przedstawione przez prelegentów
prezentacje na temat aktualnej sytuacji na rynku pracy po obu stronach granicy i
projektów realizowanych przez partnerów na rzecz likwidowania przeszkód w mobilności
zawodowej w regionie przygranicznym stały się impulsem do dyskusji na temat
najbliŜszej perspektywy współpracy polsko-niemieckiej w ramach partnerstwa OdraOder
EURES Dunajec
Przeprowadzenie spotkania warsztatowego dla polskich i słowackich pośredników pracy
EURES. Na warsztatach omówiono: przepisy prawne stosowane w rozwiązywaniu
problemów pośrednictwa pracy w Polsce i na Słowacji, dobre praktyki w zakresie
współpracy z pracodawcami, w tym: oczekiwania pracodawców wobec urzędów,
oczekiwania pracodawców wobec pracowników, oczekiwania pracowników wobec
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pracodawców, współpraca pośredników pracy z innymi pracownikami w urzędach pracy.
W ramach działania opracowano sprawozdanie z warsztatów i przygotowano
rekomendacje.
Osiągnięte wyniki / efekty:
EURES Odra-Oder
Liczba szkoleń pracowników z niemieckich urzędów pracy: 1; liczba przeszkolonych
osób kontaktowych EURES z przygranicznych urzędów pracy z Niemiec: 5
Efektem warsztatów jest wzbogacenie wiedzy osób kontaktowych EURES
z przygranicznych urzędów pracy z Niemiec o informacje z zakresu
zachodniopomorskiego rynku pracy i polskich słuŜ zatrudnienia. Dodatkowo uczestnicy
podczas warsztatów mieli okazję do wymiany doświadczeń i poglądów, co
w przyszłości przełoŜy się na lepszą realizację zadań w obszarze przygranicznym.
Liczba uczestników spotkania roboczego: 17
Efektem spotkania roboczego jest wzajemna wymiana doświadczeń i nawiązanie
współpracy z Regionalną Dyrekcją Agentury Pracy w Berlinie.
EURES Dunajec
Przekazano zaktualizowaną informację nt. obowiązujących przepisów związanych z
zatrudnieniem po stronie polskiej i słowackiej dla 18 uczestników.
Liczba przeszkolonych pracowników WUP: 4; liczba przeszkolonych pracowników PUP:
4; liczba przeszkolonych osób kontaktowych EURES z przygranicznych urzędów pracy
Słowacji: 8, liczba przeszkolonych pośredników pracy OHP: 1.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania: partnerskie
urzędu pracy realizujące inicjatywy transgraniczne
EURES Odra-Oder
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Niemcy, Polska
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
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się dotrzeć w ramach realizacji działania: niemieckie urzędy pracy w Pasewalku,
Eberswalde, Berlinie, Greifswaldzie, Stralsundzie oraz Greifswaldzie, polskie urzędy
pracy w Szczecinie, Policach i Gryfinie.
EURES Dunajec
w tym: Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu; PUP dla Powiatu Nowosądeckiego w
Nowym Sączu; PUP w Gorlicach; PUP w Nowym Targu; WUP Kraków Zespół
Zamiejscowy Nowy Sącz; Urząd Pracy Spraw Socjalnych i Rodziny w Starej Lubowni,
Urząd Pracy Spraw Socjalnych i Rodziny w Bardejowie; Urząd Pracy Spraw Socjalnych
i Rodziny w Popradzie; Urząd Pracy Spraw Socjalnych i Rodziny w KeŜmarku; Centrum
Edukacji i Pracy MłodzieŜy OHP w Nowym Sączu
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Słowacja
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: PSZ w Polsce i Słowacji
Typ wydarzenia: warsztaty, spotkania robocze
Miejsce i data wydarzenia: Szczecin, 16.04.2012; Szczecin, 10.04.2012; Nowy Sącz,
19-20.04.2012 r.
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: 35
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska, Słowacja,
Niemcy
3. Efekt wydarzenia: wzbogacenie wiedzy osób kontaktowych EURES z
przygranicznych urzędów pracy o informacje z zakresu przygranicznego rynku pracy i
polskich słuŜ zatrudnienia. Wymiana doświadczeń, co w przyszłości przełoŜy się na
lepszą realizację zadań w obszarze przygranicznym
2.1 Kampanie informacyjne
nt. EURES na rzecz klientów
PSZ w regionach trans

Opis działania:
Została przeprowadzona kampania informacyjna w radiu w maju 2012 r. wyprodukowano i wyemitowano radiowe spoty reklamowe dotyczące usług EURES na
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rzecz klientów PSZ w regionach przygranicznych.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba kampanii informacyjnych na rzecz klientów PZS w regionach przygranicznych:
ok. 1; iczba spotów radiowych – 20; czas emisji – 40 sekund
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
osoby poszukujące pracy w regionie przygranicznym Biały Las
w tym:

Zaplanowano wyemitowanie
spotów reklamowych w
mediach (EURES Biały Las)

1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska, Litwa
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu lub do których udało
się dotrzeć w ramach realizacji działania: PSZ Polski i Litwy
Typ wydarzenia: kampania radiowa
Miejsce i data wydarzenia: maj 2012
W ramach wytycznej nr 2 – Zapewnienie usług dla pracodawców
1. 1. Regionalne strategie /
działania informacyjne dla
polskich pracodawców w
regionach trans granicznych
Zorganizowanie seminarium
(EURES Biały Las) oraz
spotkań informacyjnych
skierowanych do
pracodawców z regionów
przygranicznych (EURES
Odra-Oder).
Wydanie materiałów
informacyjnych na temat
mobilności transgranicznej

EURES Odra-Oder
Z uwagi na brak
zainteresowania ze strony
pracodawców z terenu powiatu
międzyrzeckiego planowane
spotkanie informacyjne w
Międzyrzeczu nie odbyło się.

Opis działania:
EURES Odra -Oder
Zorganizowano konferencję/spotkanie informacyjne skierowane do pracodawców z
terenu powiatu Ŝagańskiego, podczas którego przybliŜono tematykę prowadzenia
działalności gospodarczej na terenie Niemiec, delegowania pracowników do pracy w
Niemczech, usług świadczonych przez EURES oraz moŜliwościach wsparcia dla
przedsiębiorców z Lubuskiego Funduszu PoŜyczkowego. Konferencja była promowana
w lokalnej prasie oraz za pomocą plakatów i reklamy wizualnej LED.W celu
poinformowania o moŜliwościach wsparcia i współpracy z EURES wysłano materiały
informacyjne do organizacji zrzeszających pracodawców z terenu województwa
lubuskiego: Lubuskiej Organizacji Pracodawców, Organizacji Pracodawców Ziemi
Lubuskiej, Izby Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. oraz Izby rzemieślniczej
i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze.
W ramach działań własnych WUP zrealizowano następujące działania:
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z EURES (EURES Biały Las,
EURES Odra-Oder)

W celu informacyjnym, na stronie WUP w Szczecinie w zakładce „Otwarcie niemieckiego
rynku pracy”, umieszczono dwie prezentacje na temat zatrudniania pracowników z
Niemiec i innych krajów EOG.
Przeprowadzono takŜe wywiady z polskimi pracodawcami terenu powiatu gryfińskiego
nt. chęci i moŜliwości zatrudniania i/lub przyjęcia na praktykę/staŜ niemieckich
bezrobotnych z terenów przygranicznych. Informowano o korzyściach płynących z
zatrudniania obcokrajowców. Ze względu na specyficzną lokalizację powiatu gryfińskiego
w pasie granicznym powyŜsze badanie posłuŜyło rozpoznaniu nastrojów lokalnych
przedsiębiorców wobec otwartego niemieckiego rynku pracy i lepszemu zaplanowaniu
działań na przyszłość. Przeprowadzone badanie wykazały znikome zainteresowanie
polskich pracodawców współpraca polsko – niemiecką opartą na wymianie
praktykantów, staŜystów, przyjęciem niemieckich bezrobotnych do przyuczenia w
polskich firmach. Częściej polscy pracodawcy wyraŜali zainteresowanie współpracą
(kooperacją ) z niemieckimi pracodawcami w zakresie prowadzonej przez siebie
działalności gospodarczej oraz rozszerzeniem własnej działalności na rynek niemiecki.
W sumie przeprowadzono 91 ankiet z lokalnymi pracodawcami. Wartością dodaną
działania jest poprawa/umocnienie wizerunku PSZ wśród lokalnych pracodawców oraz
większa rozpoznawalność działań EURES, zacieśnienie lub nawiązanie nowych
kontaktów z partnerami PUP w kreowaniu zatrudnienia – współpraca ta wpłynie
pozytywnie na dalsze relacje miedzy tymi podmiotami.
EURES Biały Las
Zorganizowano seminarium „EURES przygraniczny – informacje dla pracodawców” dla
regionalnych pracodawców, na którym przekazano informację nt. działania partnerstw
transgranicznych (EURES T-Beskidy), diagnozy i prognoz popytowo-podaŜowych
czynników rozwojowych sejneńskiego rynku pracy, aktualnej sytuacji na sejneńskim
rynku pracy, aktualnej sytuacji na litewskim rynku pracy oraz zawodów nadwyŜkowych i
deficytowych, elastycznych form zatrudnienia (wybrane zagadnienia prawa pracy).
W ramach środków własnych WUP Białystok
transgranicznej w Polsce.

wydano

ulotkę nt.

mobilności

Osiągnięte wyniki / efekty:
Rozpowszechnienie informacji o międzynarodowym pośrednictwie pracy w ramach sieci
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EURES wśród 40 pracodawców; liczba konferencji/spotkań informacyjnych: 2, liczba
uczestników konferencji: 40 - pracodawców powiatu Ŝagańskiego, 33 - pracodawców z
regionu EURES Biały Las, liczba artykułów prasowych (ogłoszeń) promujących
konferencję dla pracodawców: 1
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania: pracodawcy
powiatu Ŝagańskiego, regionu EURES Biały Las, a takŜe kadra partnerskich urzędów
pracy
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska, Niemcy, Litwa
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział: Niemcy - DGB, ZAV Berlin
EURES, HWK, partnerskie urzędy pracy, Polska – ARR S.A. Lubuski Fundusz
PoŜyczkowy.
Typ wydarzenia: konferencja, seminarium
Miejsce i data wydarzenia: śagań, 20.01.2012; Sejny, 18.05.2012
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: 40 pracodawców powiatu Ŝagańskiego, 33 pracodawców z
regionu Biały Las, przedstawiciel instytucji z Niemiec - DGB, ZAV Berlin Eures, HWK,
partnerskie urzędy pracy, z Polski – ARR S.A. Lubuski Fundusz PoŜyczkowy,
partnerskie urzędy pracy – łącznie 65 osób
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska, Niemcy, Litwa
3. Efekt wydarzenia: konferencja rozpowszechniła i dostarczyła pracodawcom
informacji na temat przygranicznego rynku pracy w regionie Odra-Oder oraz EURES
Biały Las, a takŜe świadczonych usług w ramach sieci EURES.
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:

1. Tytuł: zaproszenie na konferencję
2. Główny temat publikacji: zaproszenie na konferencję wraz z przedstawieniem
harmonogramu TDIR
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3. Ilość egzemplarzy: 250
4. Główna grupa docelowa materiałów: pracodawcy powiatu Ŝagańskiego
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 (polska)

1.2. Europejskie
pośrednictwo pracy dla
polskich pracodawców w
regionach trans granicznych

Działanie nie zostało
zrealizowane z uwagi na brak
informacji o wolnych wakatach
od polskich pracodawców w
okresie grantu.

Opis działania:
nie dotyczy

Działanie nie zostało
zrealizowane z uwagi na brak
implementacji działania ze
strony organizatorów z Niemiec

Opis działania:
nie dotyczy

Przeprowadzenie rekrutacji na
terenie Niemiec w regionie
przygranicznym dla polskich
pracodawców (EURES OdraOder)
1.4. Udział w Europejskich
transgranicznych targach
pracy w Niemczech
Udział kadry EURES w
wydarzeniach
transgranicznych w
Niemczech (m.in. targach
pracy i edukacji oraz
spotkaniach informacyjnych)
organizowanych przez stronę
niemiecką (EURES OdraOder)
2.1. Pakiety mobilności dla

Opis działania:
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polskich pracodawców w
regionach trans granicznych
Przygotowanie ulotki
informacyjnej nt. zatrudnienia
obywateli z Niemiec (EURES
Odra-Oder)

Przygotowanie ulotki informacyjnej dla polskich pracodawców na temat moŜliwości
zatrudnienia osób z terenu Niemiec
Osiągnięte wyniki / efekty:
Przygotowano ulotkę informacyjną skierowaną do pracodawców z terenu powiatu
słubickiego oraz rozpowszechniono na terenie urzędu w celu udostępnienia jej
zainteresowanym pracodawcom.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania: pracodawcy z
terenu powiatu słubickiego
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział: PUP Słubice
Typ działania: materiały informacyjne
Miejsce i data wydarzenia: n/d
Charakterystyka uczestników wydarzenia: n/d
1. Liczba uczestników:
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy:
3. Efekt działania: dotarcie z informacją EURES do zainteresowanych pracodawców z
terenu przygranicznego
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
1.Tytuł: „MoŜliwości zatrudnienia osób z terenu Niemiec przez polskich pracodawców”
2.Główny temat publikacji: moŜliwości poszukiwania i zatrudnienia obywateli Niemiec
przez polskich pracodawców
3.Ilość egzemplarzy: 1 tys. szt.
4.Główna grupa docelowa materiałów: pracodawcy z terenu powiatu słubickiego
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5. Ile wersji językowych wyprodukowano: j. polski
2.2 Udział w konferencjach i
seminariach
organizowanych przez
niemieckie PSZ i Związki
Zawodowe (DGB)
Udział polskiej kadry EURES
w wydarzeniach na terenie
Niemiec organizowanych
przez niemieckie PSZ i
Związki Zawodowe (DGB)
(EURES Odra-Oder)

Opis działania:
Opis działania:
EURES Odra-Oder
Przedstawiciele WUP w Zielonej Górze wzięli udział w posiedzeniach Komitetu
Sterującego Inicjatywy Transgranicznej Odra-Oder oraz Konferencji zorganizowanej
przez związki zawodowe DGB nt. „Otwarcie niemieckiego rynku pracy, uczciwa
mobilność”.
W ramach środków własnych przedstawiciel WUP Szczecin wziął udział w konferencji
nt.: „Swobodny dostęp do rynku pracy” w dniu 20 marca 2012 r. w Berlinie. Konferencja
była częścią składową projektu „Faire Mobilitat”, który prowadzony jest przez Federalny
Zarząd DGB – Niemieckiego Związku Zawodowego.
Osiągnięte wyniki / efekty:
W trakcie posiedzeń Komitetu Sterującego zostały przedstawione zasady współpracy i
ramowe wytyczne KE dotyczące współpracy w ramach sieci EURES po 2014 roku oraz
stan prac nad budŜetem Komisji Europejskiej na lata 2014 – 2020. Podczas konferencji
zorganizowanej przez DGB podsumowano dotychczasową sytuację migracji
zarobkowych do Niemiec po upływie 10 miesięcy od wprowadzenia pełnej swobody
przepływu pracowników. Przedstawiono porównanie prognozy ze stanem faktycznym ze
szczególnym uwzględnieniem pracowników z Polski oraz Bułgarii i Rumunii. Podjęto
dyskusję na temat szans i ryzyka jakie wiąŜe ze sobą mobilność pracowników.
Uczestnikom spotkania zaprezentowano projekt dotyczący powstania poradni dla
migrujących pracowników.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania: niemieckie
związki zawodowe DGB, przedstawiciele niemieckich PSZ, przedstawiciele WUP Zielona
Góra oraz WUP Szczecin, przedstawiciele niemieckich instytucji oraz organizacji
pracodawców.
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w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Niemcy, Polska, Bułgaria, Rumunia
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział: niemieckie związki zawodowe
DGB, przedstawiciele niemieckich PSZ, przedstawiciele WUP Zielona Góra oraz WUP
Szczecin, przedstawiciele niemieckich instytucji oraz organizacji pracodawców.
Typ wydarzenia: spotkanie, konferencja
Miejsce i data wydarzenia:
14.11.2011 Berlin ( Komitet Sterujący), 14.03.2012 Berlin (Komitet Sterujący),
20.03.2012 Berlin (Konferencja)
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: ok.190
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska, Niemcy, Bułgaria,
Rumunia
3. Efekt wydarzenia: poszerzenie informacji na temat mobilności zawodowej, wymiana
doświadczeń, nawiązanie kontaktów i zacieśnianie współpracy.

W ramach wytycznej nr 3 – Świadczenie usług dla poszukujących pracy oraz bezrobotnych

1.1 Regionalne strategie /
działania informacyjne dla
polskich bezrobotnych i
poszukujących pracy z
regionów transgranicznych

PUP w śaganiu połączył
spotkania robocze ze
zorganizowaniem punktu
konsultacyjnego dla osób
bezrobotnych i poszukujących
pracy z Doradcą EURES z
Cottbus. Powodem

Opis działania:
EURES Odra-Oder
Zorganizowano Transgraniczne Dni Informacyjne w Gorzowie Wlkp. oraz w Zielonej
Górze, podczas których niemieccy partnerzy zaprezentowali informacje na temat
warunków Ŝycia i pracy w Niemczech, moŜliwości zatrudnienia dla obywateli Polski,
bezpiecznych form poszukiwania pracy, formalności jakich naleŜy dopełnić zarówno
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Zorganizowanie spotkań
informacyjnych (EURES
Karpaty; EURES Biały Las,
EURES Odra-Oder); spotkań
roboczych (EURES OdraOder); Transgranicznych Dni
Informacyjno-rekrutacyjnych
(EURES-Odra-Oder),
konferencji nt. mobilności
(EURES Odra-Oder).
Udział kadry EURES w dniach
informacyjno-rekrutacyjnych,
spotkaniach roboczych oraz
punktach konsultacyjnych na
terenie Polski (EURES OdraOder).
Przeprowadzenie kampanii
informacyjnej na temat
mobilności transgranicznej
(EURES Karpaty).
Zlecenie stworzenia strony
internetowej dotyczącej
działań w ramach inicjatywy
EURES Odra-Oder.
Wydanie ulotek
informacyjnych (EURES OdraOder)

wprowadzonych zmian było
występujące zainteresowanie
wśród osób bezrobotnych i
poszukujących pracy z Polski
podjęciem zatrudnienia w
Niemczech oraz umoŜliwienie
kontaktu ze specjalistami rynku
niemieckiego i polskiego.
Nie zrealizowano
Transgranicznych Dni
Informacyjno Rekrutacyjnych w
Słubicach z powodu braku ofert
pracy skierowanych do polskich
pracowników ze strony
pracodawców niemieckich w
okresie grantu.
Zrezygnowano z zaplanowanej
usługi tłumaczenia tekstu ulotek
informacyjnych z j. niemieckiego
na j. polski, poniewaŜ wszelkie
niezbędne informacje okazały
się być dostępne w j. polskim.
Na skutek braku moŜliwości
uczestnictwa doradcy EURES z
Litwy w spotkaniu, które
planowano w ramach
Transgranicznych Targów Pracy
nie zrealizowano Polsko –
Litewskiego spotkania
informacyjnego

przed podjęciem zatrudnienia jak i po zakończonej pracy. Przedstawiciele ZUS
przedstawili informacje dotyczące koordynacji zabezpieczenia społecznego.
Zorganizowano Transgraniczne Dni Informacyjno - Rekrutacyjne w śaganiu, podczas
których pracodawcy niemieccy z branŜy gastronomiczno- hotelarskiej zaprezentowali
swoje oferty pracy osobom poszukującym pracy oraz przeprowadzali rekrutację spośród
osób przybyłych na TDIR. Uczestnicy TDIR otrzymali materiały promujące inicjatywę
EURES Odra-Oder.
Zorganizowano spotkanie robocze podczas którego omówione zostały plany działań
jakie miały być realizowane w ramach grantu na rok 2011/ 2012 oraz ramy współpracy.
Zorganizowano punkty konsultacyjne w śaganiu i Międzyrzeczu przy współpracy Izby
Rzemieślniczej z Frankfurtu nad Odrą. Osoby uczestniczące w spotkaniach uzyskały
informację o funkcjonowaniu sieci EURES, warunkach Ŝycia i pracy na terenie Niemiec,
moŜliwości załoŜenia własnej działalności na terenie Niemiec, informacje o aktualnych
ofertach pracy, otrzymali równieŜ materiały promujące inicjatywę EURES Odra-Oder.
W związku z niewielką wiedzą osób zamieszkujących powiat gryfiński na temat usług
EURES PUP w Gryfinie stworzył stronę internetową (http://www.euresgryfino.eu)
poświęconą celom EURES Odra-Oder dla osób zamieszkujących powiat gryfiński. Na
stronie umieszczono odnośnik na oficjalną stronę EURES oraz na stronę PUP w Gryfinie
w celu zapewnienia kompleksowości wsparcia informacyjnego dla osób
zainteresowanych. Na stronie została zamieszczona ankieta badająca nastroje
pracodawców z terenu powiatu gryfińskiego. Usługa wykonania i utrzymania strony
przez 3 kolejne lata została zlecona firmie zewnętrznej. Po upływie 3 lat strona zostanie
przeniesiona na serwery wewnętrzne urzędu pracy w Gryfinie i będzie utrzymywana
bezkosztowo przez dalszy czas. Na stronie zamieszczono m.in. informacje dotyczące
EURES, z uwzględnieniem działań w ramach EURES Odra-Oder oraz formalności, które
muszą spełnić osoby zainteresowane podjęciem pracy po drugiej stronie granicy.
Ponadto, dzięki stronie internetowej moŜna zapoznać się z ofertami pracy EURES
(moŜliwość przeglądania ich on-line). Osoby zainteresowane działalnością gospodarczą
mogą zapoznać się z wymogami dotyczącymi otwarcia działalności gospodarczej na
terytorium Niemiec, a osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia u niemieckich
przedsiębiorców uzyskają podstawowe i niezbędne informacje o zasadach sporządzania
dokumentów aplikacyjnych, a takŜe mogą skorzystać ze wzorów CV oraz listów
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motywacyjnych umieszczonych na stronie w języku niemieckim i w tłumaczeniu na j.
polski.
Wydano następujące ulotki informacyjne, skierowane do osób poszukujących pracy w
obszarze przygranicznym po stronie niemieckiej:
- „Myślisz o własnej firmie w Niemczech?” - zasady otwierania działalności
gospodarczej po stronie niemieckiej;
- „Dokumenty aplikacyjne w Niemczech” - zasady pisania dokumentów aplikacyjnych
dla Polaków zainteresowanych pracą w Niemczech;
- „Myślisz o pracy w Niemczech?” - wymagania niemieckiego, przygranicznego rynku
pracy w stosunku do osób z terenu transgranicznego.
Materiały są rozpowszechniane wśród mieszkańców powiatu gryfińskiego, m. in. w
placówkach uŜyteczności publicznej znajdujących się na terenie powiatu (starostwo,
urzędy miejskie i gminne, biblioteki, urząd pracy, ośrodki pomocy społecznej, itp.), a
takŜe współpracujących PUP.
PUP w Gryfinie oraz jego Filia w Chojnie zorganizowali cykliczne spotkania informacyjne
dotyczących specyfiki przygranicznego rynku pracy po stronie niemieckiej, na których
omówiono, m.in., warunki zatrudnienia, wymagane dokumenty aplikacyjne, preferowane
zawody, dodatkowe wymagania stawiane przez niemieckich pracodawców
cudzoziemcom. Zajęcia miały na celu podniesienie świadomości polskich bezrobotnych i
poszukujących pracy terenu powiatu gryfińskiego nt. szans i zagroŜeń związanych z
wyjazdem do pracy do Niemiec.
PUP w Świnoujściu zorganizował Dzień Informacyjny, z udziałem przedstawicieli
niemieckich instytucji państwowych oraz agencji doradztwa personalnego i
podatkowego. Podczas spotkania moŜna było uzyskać informacje na temat
funkcjonowania sieci EURES oraz warunków podejmowania zatrudnienia w Niemczech.
W spotkaniu uczestniczyło równieŜ 9 pracodawców oferujących pracę na terenie
Niemiec.
Zorganizowano konferencję w Policach nt. podejmowania pracy i prowadzenia
działalności gospodarczej w Niemczech. Konferencję zorganizowano w odpowiedzi na
duŜe zainteresowanie regulacjami prawnymi umoŜliwiającymi podjęcie pracy i
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działalności gospodarczej w Niemczech.
WUP w Szczecinie – w ramach środków własnych – prowadzi Polsko-Niemiecki Punkt
Informacyjny w siedzibie WUP, wraz z partnerami z niemieckiego urzędu pracy z
Pasewalku i Stralsundu W ramach dyŜuru udzielane są informacje na temat m.in.:
warunków Ŝycia i pracy w Niemczech, aktualnej sytuacji na niemieckim rynku pracy i
związanych z nim usług doradczych, niemieckiego systemu edukacyjnego. Z doradztwa
udzielanego w Punkcie Informacyjnym od maja 2011 r. do końca kwietnia 2012 r.
skorzystało około 1850 osób, w tym m.in. 219 osób zostało umieszczonych w
niemieckiej bazie osób poszukujących pracy, 167 osób było zainteresowanych pracą
sezonową, 70 osób było zainteresowanych pracą w charakterze opiekunki do osób
starszych. W ciągu roku działania Punkt odwiedziło 22 pracodawców, a 42 osoby zostały
zatrudnione. DyŜur niemieckiego Doradcy EURES będzie kontynuowany do czasu
istnienia zapotrzebowania na ww. informacje wśród mieszkańców regionu.
EURES Karpaty
Zorganizowano Słowacki Dzień Informacyjny wspólnie z Państwową WyŜszą Szkołą
Zawodową w Krośnie. Podczas wydarzenia słowaccy Doradcy EURES przeprowadzili
cykl prezentacji na temat warunków Ŝycia i pracy na Słowacji, przedstawili informację na
temat sposobów poszukiwania pracy oraz udostępnili aktualne oferty pracy.
Jednocześnie w Radiu Rzeszów, VIA, ESKA oraz WAWA przeprowadzono kampanię
informacyjną na temat mobilności transgranicznej.
Osiągnięte wyniki / efekty:
EURES Odra-Oder
Zorganizowano i przeprowadzono 2 spotkania w ramach Transgranicznych Dni
Informacyjnych, w których uczestniczyło ok. 150 osób; zorganizowano i przeprowadzono
4 Transgraniczne Dni Informacyjno - Rekrutacyjne, w których uczestniczyło ok. 300
osób, 10 pracodawców oraz przedstawiciele niemieckich urzędów pracy; zorganizowano
1 spotkanie robocze, w którym uczestniczyło 15 osób; wydano 9 ogłoszeń prasowych na
temat TDI, 16 ogłoszeń radiowych na temat TDIR oraz 12 ogłoszeń prasowych na temat
TDIR; zorganizowano 4 punkty konsultacyjne.
Liczba poinformowanych o przygranicznym rynku pracy: około 2,5 tys.; liczba

KOŃCOWE SPRAWOZDANIE Z WYKONYWANYCH DZIAŁAŃ EURES
w okresie 1 czerwca 2011 – 31 maja 2012
Grant EURES - POLSKA
umowa szczegółowa nr VS/2011/0222, SI2.597172
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
odwiedzających TDIR: ok. 1 tys.; liczba niemieckich ofert pracy na TDIR: 10; liczba CV
z Polski złoŜona na TDIR: 50; liczba artykułów prasowych nt. EURES promujących
TDIR: 1; liczba absolwentów objętych informacją nt. staŜy i praktyk za granicą: ok. 100;
liczba materiałów informacyjnych: 2 tys. szt.; liczba plakatów promujących TDIR: 1 tys.
szt.; liczba kampanii reklamowych na ekranie LED: 2; liczba kampanii informacyjnych o
EURES w lokalnych mediach: 4; liczba utworzonych stron internetowych: 1; liczba
ulotek: 2,4 tys. szt. („Myślisz o własnej firmie w Niemczech?”); 2,4 tys. szt.
(„Dokumenty aplikacyjne w Niemczech”); 2,4 tys. szt. („Myślisz o pracy w Niemczech?”);
Liczba spotkań informacyjnych skierowanych do osób zainteresowanych zatrudnieniem
po stronie niemieckiej: ok. 30; liczba uczestników spotkań roboczych: ok.400.
Wartość dodana: wykorzystanie zdobytych informacji w praktyce przez uczestników
spotkań/konferencji; większa rozpoznawalność usług EURES.
EURES Karpaty
W Dniu Informacyjnym wzięło udział ok. 500 osób. Wyemitowano 100 spotów 30
sekundowych w mediach. Wpłynęło to na wzrost wiedzy osób bezrobotnych,
poszukujących pracy oraz pracodawców na temat moŜliwości podejmowania pracy oraz
rekrutacji pracowników na terenach przygranicznych Polski i Słowacji. Stronę
internetową Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie dotyczącą współpracy
przygranicznej http://www.pswwp.wup-rzeszow.pl/ odwiedziło do tej pory 69 430 osób,
spośród których
60%
uznało, Ŝe informacje w niej zawarte są przydatne w
poszukiwaniu pracy w regionach przygranicznych Republiki Słowacji.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
Osoby bezrobotne i poszukujące pracy z Polski z terenu woj. lubuskiego,
zachodniopomorskiego i podkarpackiego, uczniowie, absolwenci szkół, osoby
zainteresowane mobilnością transgraniczną, polscy pracodawcy.
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska, Niemcy, Słowacja
2. Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział w działaniu:: Niemcy Regionsldirektion der Bundesagentur für Arbeit Berlin Brandenburg, AOK, BKK-
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VBU,IHK, HWK, BASF Schwarheide fmGH, Randstad Deutschland, AOK, ZAV Berlin,
partnerskie urzędy pracy, DGB Berlin- Brandenburgia Polska: ZUS, partnerskie urzędy
pracy, OHP ( PPP śary), Lokalny Punkt Informacji o Funduszach Europejskich,
Państwowa Inspekcja Pracy, Lubuski Fundusz PoŜyczkowy, Europass, Urząd Skarbowy,
media lokalne.
Typ wydarzenia: Transgraniczne Dni Informacyjno - Rekrutacyjne, Transgraniczne Dni
Informacyjne, spotkania robocze, punkt konsultacyjno/doradczy, Dzień Informacyjny,
konferencja.
Miejsce i data wydarzenia: Gorzów Wlkp. 07.02.2012, 16.03.2012, Zielona Góra
14.02.2012, 02.03.2012, śagań 19-20.01.2012, 22-23.03.2012, 17.02.2012,
13.04.2012, Międzyrzecz 24.02.2012; Police, 29.05.12; Świnoujście, 31.05. 2012;
Krosno , 19.04.2012
Charakterystyka uczestników wydarzenia: pracodawcy, związki zawodowe,
pracownicy PSZ
1. Liczba uczestników: ok. 1300 osób
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska, Niemcy,
Słowacja - pracodawcy, związki zawodowe, pracownicy PSZ
3. Efekt wydarzenia: wzrost rozpoznawalności marki EURES i usług świadczonych
przez EURES w tym poprzez nawiązanie kontaktów zawodowych. Podjęcie pracy przez
osoby bezrobotne i poszukujące pracy w u pracodawców z Niemiec
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
1. Tytuł: teczka
2. Główny temat publikacji: Transgraniczne Dni Informacyjno - Rekrutacyjne
3. Ilość egzemplarzy: 1 tys. szt.
4. Główna grupa docelowa materiałów: osoby bezrobotne, poszukujące pracy, przyszli
absolwenci szkół z terenu powiatu Ŝagańskiego, pracodawcy
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 (polska)
1. Tytuł: notatnik
2. Główny temat publikacji: Transgraniczne Dni Informacyjno – Rekrutacyjne
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3. Ilość egzemplarzy: 1 tys. szt.
4. Główna grupa docelowa materiałów: osoby bezrobotne, poszukujące pracy, przyszli
absolwenci szkół z terenu powiatu Ŝagańskiego, pracodawcy
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 (polska)
1. Tytuł: Artykuł prasowy – ogłoszenie promujące TDIR i spotkanie konsultacyjne
2. Główny temat publikacji: program TDIR i spotkania konsultacyjnego
3. Ilość egzemplarzy: 4 (Gazeta Lubuska ponad 50 tys. egzemplarzy, Gazeta Lokalna 5
tys. egzemplarzy)
4. Główna grupa docelowa materiałów: osoby bezrobotne, poszukujące pracy, przyszli
absolwenci szkół z terenu powiatu Ŝagańskiego, pracodawcy
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1 (polska)
ULOTKI INFORMACYJNE
Tytuł: Myślisz o własnej firmie w Niemczech
1. Główny temat publikacji: publikacja poświęcona zasadom zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej przez polskich obywateli na terenie Niemiec.
2. Ilość egzemplarzy: 2,4 tys.
3. Główna grupa docelowa materiałów: przedsiębiorcze osoby bezrobotne (bądź
poszukujące pracy) z terenu powiatu gryfińskiego a zainteresowane uruchomieniem
własnej firmy.
4. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1
Tytuł: Dokumenty aplikacyjne w Niemczech
1. Główny temat publikacji: zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych – Ŝyciorys,
list motywacyjny itp. dla osób zainteresowanych podjęciem pracy w Niemczech
2. Ilość egzemplarzy: 2,4 tys.
3. Główna grupa docelowa materiałów: polscy bezrobotni oraz osoby pracujące a
zainteresowani podjęciem zatrudnienia w Niemczech
4. Ile wersji językowych wyprodukowano:1
Tytuł: Myślisz o pracy w Niemczech
1. Główny temat publikacji: Zbiorcze zestawienie najwaŜniejszych informacji dla osób z
powiatu gryfińskiego zamierzających wyjechać na stałe lub czasowo do pracy w
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Niemczech jako pracownik najemy bądź dla lokalnych przedsiębiorców
zamierzających rozszerzyć swój obszar działalności na teren niemieckiego
przygranicza.
2. Ilość egzemplarzy: 2,4 tys.
3. Główna grupa docelowa materiałów: osoby bezrobotne/poszukujące pracy oraz
lokalni przedsiębiorcy zainteresowani rynkiem niemieckim
4. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1
2.1 Pakiety mobilności dla
bezrobotnych i
poszukujących pracy z
regionów transgranicznych
Zrealizowanie akcji
informacyjnych we współpracy
z partnerami EURES (EURES
Karpaty).
Wydanie materiałów
informacyjnych nt. pracy w
regionach przygranicznych
(EURES Karpaty, EURES
Odra-Oder).
Udział polskie j kadry EURES
w punktach doradczych
zorganizowanych przez
zagraniczną kadrę EURES po
stronie niemieckiej (EURES
Odra-Oder)

EURES Odra-Oder
Nie zrealizowano udziału w
punktach doradczych w woj.
lubuskim z powodu braku ich
organizacji przez partnera z
Niemiec

Opis działania:
EURES Odra-Oder
Podczas dyŜurów Polsko-Niemieckiego punktu doradczego oraz podczas uczestnictwa
kadry EURES w dniach informacyjnych, targach pracy i warsztatach z osobami
bezrobotnymi osoby bezrobotne i poszukujące pracy były na bieŜąco informowane w
zakresie mobilności na niemieckim rynku pracy.
Wydanie informatorów na temat warunków Ŝycia i pracy, a takŜe moŜliwości
prowadzenia własnej działalności gospodarczej w Niemczech.
EURES Karpaty
Opracowano i wydrukowano ulotkę informacyjną dotyczącą usług sieci EURES w
regionach przygranicznych Polski i Słowacji. Ulotka oprócz praktycznych informacji nt.
usług sieci EURES zawiera adresy portali internetowych oraz dane adresowe Doradców
EURES z województwa podkarpackiego oraz preszowskiego kraju.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba kontaktów nt. mobilności transgranicznej z bezrobotnymi i poszukującymi pracy z
Polski: ok. 2,5 tys.
Wydano 1 tys. szt. informatorów „Jak Ŝyć i zarabiać w Niemczech”, które zostały
udostępnione osobom zainteresowanym podjęciem zatrudnienia lub rozpoczęciem
działalności gospodarczej w Niemczech, a takŜe przekazano do PUP, które podejmują
działania transgraniczne. Działanie to pomogło zwiększyć świadomość osób
zamierzających podjąć zatrudnienie w Niemczech, zapoznając je z aspektami i
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warunkami jakie muszą spełnić, aby wyjazd za granicę był bezpieczny i korzystny pod
względem realizacji planów zawodowych.
Opracowano i wydrukowano 5 tys. egzemplarzy ulotki informacyjnej dotyczącej usług
sieci EURES w regionach przygranicznych Polski i Słowacji.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania: bezrobotni i
poszukujący pracy w obszarze przygranicznym EURES Odra-Oder oraz Karpaty,
młodzieŜ zainteresowana podjęciem nauki w Niemczech i Słowacji
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska, Niemcy, Słowacja
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział: partnerskie PUP
Typ wydarzenia: n/d
Miejsce i data wydarzenia: n/d
Charakterystyka uczestników wydarzenia: n/d
1. Liczba uczestników:
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy:
3. Efekt wydarzenia: działanie to pomogło zwiększyć świadomość osób zamierzających
podjąć zatrudnienie w Niemczech i Słowacji, zapoznając je z aspektami i warunkami
jakie muszą spełnić, aby wyjazd za granicę był bezpieczny i korzystny pod względem
realizacji planów zawodowych
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
1. Tytuł: „Jak Ŝyć i zarabiać w Niemczech”.
2. Główny temat publikacji: warunki Ŝycia, pracy oraz prowadzenia działalności
gospodarczej w Niemczech.
3. Ilość egzemplarzy: 1 tys. szt.
4. Główna grupa docelowa materiałów: bezrobotni oraz poszukujący pracy w rejonie
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transgranicznym biorący pod uwagę moŜliwość zatrudnienia lub prowadzenia
działalności gospodarczej w Niemczech.
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1

1. Tytuł: „Mobilność na transgranicznym rynku pracy”
2. Główny temat publikacji: Usługi sieci EURES e regionach przygranicznych Polski i
Słowacji
3. Ilość egzemplarzy: 5 tys. szt.
4. Główna grupa docelowa materiałów: pracodawcy, uczniowie, studenci, osoby
bezrobotne i poszukujące pracy
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: 1

3.1. Europejskie
Transgraniczne Targi Pracy
Przeprowadzenie
transgranicznych targów pracy
w Polsce (EURES Biały Las,
EURES Dunajec, EURES
Odra-Oder).
Zlecenie wykonania
materiałów informacyjnych
oraz zamieszczenia ogłoszeń
w mediach (EURES Biały Las,
EURES Odra-Oder).
Wydanie publikacji nt. firm

EURES Biały Las
nie zachodziła konieczność
wydatkowania środków na
materiały informacyjne
(wykorzystano dostępne zasoby
informacyjne MPiPS)

Opis działania:
EURES Odra-Oder
Zorganizowano Polsko-Niemieckie Targi Pracy w Policach. Głównym celem
przedsięwzięcia było dotarcie do jak największej liczby osób poszukujących zatrudnienia
za granicą z ofertami pracy w Niemczech. Wydano materiały informacyjno-promocyjne
oraz przygotowano publikację nt. targów.
EURES Dunajec
Zorganizowano Targi Edukacji i Pracy wspólnie z Centrum Edukacji i Pracy MłodzieŜy
OHP w Nowym Sączu. Podczas Targów dostarczano aktualne informacje nt. działań
realizowanych przez EURES na polsko- słowackim rynku pracy oraz oferty pracy
słowackich i polskich pracodawców.
EURES Biały Las
Zorganizowano Transgraniczne Targi Pracy z udziałem pracodawców z regionów
przygranicznych oraz instytucji działających w obszarze mobilności. W trakcie
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uczestniczących w targach
(EURES Odra-Oder).

wydarzenia rozpowszechniano informacje na temat warunków Ŝycia i pracy na Litwie
oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Wyemitowano reklamę w mediach - radio
(Radio Białystok), telewizji (Telewizja Suwałki), oraz rozpowszechniono informacje nt.
targów na słupach ogłoszeniowych i portalu internetowym.
W ramach środków własnych WUP Białystok wykonano plakaty promujące wydarzenie.
Osiągnięte wyniki / efekty:
EURES Odra-Oder
W targach pracy uczestniczyło ok. 500 osób zainteresowanych zatrudnieniem w
Niemczech. Stwierdzono jednak niŜszą od spodziewanej frekwencję niemieckich
pracodawców.
EURES Dunajec
Liczba wydarzeń informacyjnych dla polskich bezrobotnych poszukujących pracy w
regionie przygranicznym: 1; liczba odwiedzających targi i poinformowanych o
przygranicznym rynku pracy: 300; liczba polskich pracodawców oferujących wolne
miejsca pracy: 10; liczba aktualnych ofert pracy od słowackich pracodawców: 5; liczba
aktualnych ofert pracy od polskich pracodawców: 116
EURES Biały Las
Liczba odwiedzających targi: ok. 200; liczba wystawców: 40; liczba spotów radiowych:
1 - 20 emisji – dł. 40 sekund; liczba reklamy telewizyjnej: 1- 72 emisje – dł. 30 sekund;
liczba plakatów na słupach ogłoszeniowych: 40
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania: osoby
poszukujące pracy w obszarze przygranicznym EURES Odra-Oder, EURES Dunajec,
EURES Biały Las
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska, Niemcy, Litwa
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział: Agentur fur Arbeit Pasewalk, PUP
w Policach,WUP w Szczecinie, NFZ, AOK Nord-Ost, Międzynarodowe Poradnictwo
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Emerytalno-Rentowe, PIP, Zachodniopomorskie Centrum Edukacyjne, I Urząd Skarbowy
w Szczecinie, ZUS, Centrum Usługowo Doradcze „Pomerania”, PUP dla Powiatu
Nowosądeckiego, Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu, Agencja pracy tymczasowej
Club Silesius; Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Suwałkach, „MALOW, sp. z o.o.
w Suwałkach, Biuro Usługowo – Handlowe MIRAGE Mirosław Szyszko w Suwałkach,
Woskowa komenda Uzupełnień, Centrum Edukacji i Pracy OHP, Usługi Pośrednictwa
Ubezpieczeniowego, Agencja Niań i Opiekunek RODZINA, Animex Foods Sp. z o.o.
S.K.A, CKiPKZ, bank BGś, Gastech P.P sp. z o.o., Komenda Policji, Podlaska Fundacja
Rozwoju Regionalnego ARES, Spółdzielnia Socjalna „PERSPEKTYWA”.
Typ wydarzenia: targi pracy, Międzynarodowe Transgraniczne Targi Pracy.
Miejsce i data wydarzenia: Police, 29.05.12, Nowy Sącz, 22.05. 2012; Suwałki,
28.05.2012
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: ok. 1 tys.
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska, Niemcy,
Słowacja, Litwa
3. Efekt wydarzenia: uzyskanie zatrudnienia przez osoby bezrobotne zamieszkałe
w rejonie transgranicznym, poinformowanie o niemieckimi, słowackim i litewskim
przygranicznym rynku pracy
Pisemne dokumenty i materiały informacyjne / marketingowe:
1. Tytuł: Plakaty informacyjne
2. Główny temat publikacji: Polsko- Niemieckie Targi Pracy w Policach
3. Ilość egzemplarzy: 350.
4. Główna grupa docelowa materiałów: Osoby bezrobotne i zainteresowane podjęciem
zatrudnienia w Niemczech, w głównej mierze zamieszkujące tereny przygraniczne.
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: jedna wersja językowa- j.polski.
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1. Tytuł: Ulotki informacyjne
2. Główny temat publikacji: Polsko- Niemieckie Targi Pracy w Policach
3. Ilość egzemplarzy: 1 tys.
4. Główna grupa docelowa materiałów: osoby bezrobotne i zainteresowane podjęciem
zatrudnienia w Niemczech, w głównej mierze zamieszkujące tereny przygraniczne.
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: jedna wersja językowa- j.polski.

1. Tytuł: Baner PCV
2. Główny temat publikacji: Polsko- Niemieckie Targi Pracy w Policach
3. Ilość egzemplarzy: 2.
4. Główna grupa docelowa materiałów: osoby bezrobotne i zainteresowane podjęciem
zatrudnienia w Niemczech, w głównej mierze zamieszkujące tereny przygraniczne.
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: jedna wersja językowa- j.polski.

1. Tytuł: Zaproszenia na Polsko- Niemieckie Targi Pracy.
2. Główny temat publikacji: Polsko- Niemieckie Targi Pracy w Policach
3. Ilość egzemplarzy: 500.
4. Główna grupa docelowa materiałów: wystawcy oraz osoby zainteresowane podjęciem
zatrudnienia w Niemczech, zamieszkujące tereny przygraniczne.
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: dwie wersje językowe: polska i niemiecka.

1. Tytuł: Katalog wystawców (publikacja związana z tematyką targów)
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2. Główny temat publikacji: Polsko- Niemieckie Targi Pracy w Policach
3. Ilość egzemplarzy: 500.
4. Główna grupa docelowa materiałów: osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w
Niemczech, w głównej mierze zamieszkujące tereny przygraniczne.
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: jedna wersja językowa – j.polski.

1. Tytuł: Logotyp Polsko- Niemieckich Targów Pracy.
2. Główny temat publikacji: Polsko- Niemieckie Targi Pracy w Policach
3. Ilość egzemplarzy: 1.
4. Główna grupa docelowa materiałów: osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia w
Niemczech, w głównej mierze zamieszkujące tereny przygraniczne.
5. Ile wersji językowych wyprodukowano: jedna wersja logo z wykorzystaniem dwóch
języków – j. polskiego i j. niemieckiego.
4.2 Giełdy Pracy dla
pracodawców z Niemiec
Zrealizowanie Giełd Pracy dla
pracodawców z regionów
przygranicznych (EURES
Odra-Oder

Opis działania:
Zorganizowano giełdy pracy, podczas których uczestnicy mieli moŜliwość zapoznania się
z aktualnymi ofertami pracy na terenie Niemiec oraz złoŜeniem aplikacji. Ponadto w
giełdach pracy brali równieŜ udział pracodawcy z niemieckiego rynku pracy (głównie
sektor hotelarski). Przy okazji giełd pracy został wynajęty tłumacz w celu optymalizacji w
dostępie do informacji dla osób nie posługujących się j. niemieckim
Osiągnięte wyniki / efekty:
Liczba zorganizowanych giełd pracy: 4
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania:
osoby zainteresowane podjęciem pracy po stronie niemieckie
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska, Niemcy
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2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział: Agentur für Arbeit Greifswald, ITU
Dienstleistungen GmbH; Tempora Personalservice GmbH; Urząd Miasta Świnoujście;
PUP w Kamieniu Pomorskim; Schloss Hotel Neelzow; Steigenberger Grand Hotel and
SPA; Cliff Hotel Rugen; Agentur fur Arbeit Pasewalk; IFA Insel Rugen Hotel &
Ferienpark; Strandhotel Baabe; Vineta Hotels; Rainer Hann Personalservice, media
lokalne polskie i niemieckie.
Typ wydarzenia: Giełda Pracy EURES
Miejsce i data wydarzenia: Świnoujście, 2.02. 2012., 8.03. 2012, 17.03. 2012,
19.04.2012
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: 164
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska, Niemcy
3. Efekt wydarzenia: w wyniku realizowanych działań przeprowadzono 4 giełdy pracy
na rzecz pracodawców z terenu Niemiec. Były one skierowane do Polaków chcących
podjąć zatrudnienie na terenie Niemiec. Przedstawiono aktualne oferty pracy (m.in. w
branŜy turystycznej, hotelarskiej, gastronomii oraz branŜy okrętowej). Uczestnicy mieli
moŜliwość uzyskania indywidualnej konsultacji nt. ofert pracy.

W ramach wytycznej 5 - Funkcjonowanie sieci EURES

10.1 Udział w przedstawicieli
MPiPS w spotkaniach o
charakterze strategicznym
dla realizacji inicjatywy
transgranicznej EURES
Odra-Oder.

Opis działania:
Przedstawiciel MPiPS wziął udział w posiedzeniach Komitetu Sterującego EURES Odra
–Oder, na których wymieniono informację nt. działań EURES w regionie przygranicznym
w okresie 2011/2012 oraz 2012/2013, a takŜe przyszłych działań związanych z reformą
EURES po 2014 r.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Przedstawiciel MPiPS wziął udział w 2 posiedzeniach Komitetu Sterującego EURES
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Udział w ok. 2 spotkaniach
EURES Odra-Oder

Odra-Oder, na których uzyskano informację nt. działań EURES w regionie
przygranicznym w okresie 2011/2012 oraz 2012/2013, a takŜe planowanych działań
związanych z reformą EURES po 2014.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania: Członkowie KS
Inicjatywy EURES Odra-Oder
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska, Niemcy
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział: PSZ Polski, Niemiec, polskie i
niemieckie organizacje pracodawców oraz związku zawodowe
Typ wydarzenia: posiedzenie Komitetu Sterującego EURES Odra-Oder
Miejsce i data wydarzenia: Berlin, 22.06.2011; Berlin 14.03.2012
Charakterystyka uczestników wydarzenia:
1. Liczba uczestników: 16
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska, Niemcy –
organizacje partnerskie Inicjatywy EURES Odra-Oder
3. Efekt wydarzenia: aktualizacja informacji nt. przygranicznego rynku pracy, efektów z
realizacji inicjatywy EURES Odra-Oder oraz przygotowanie instytucji partnerskich
Inicjatywy oraz ich struktur do nowego okresu programowania po 2014r.

10.2 Udział w przedstawicieli
MPiPS w spotkaniach
Komitetów Sterujących, Grup
Roboczych i innych
spotkaniach partnerów EUREST Beskydy i EURES-TriRegio.

Opis działania:
Przedstawiciel MPiPS wziął udział w 2 posiedzeniach Komitetu Sterującego EURES-T
Beskydy oraz 1 posiedzeniu EURES Tri-Regio, na których wymieniono informację nt.
działań EURES w regionie przygranicznym w okresie 2011/2012 oraz 2012/2013, a
takŜe przyszłych działań związanych z reformą EURES po 2014 r.
Osiągnięte wyniki / efekty:
Aktualizacja informacji nt. przygranicznego rynku pracy, efektów z realizacji inicjatyw
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Udział w łącznie ok. 6
spotkaniach EURES-T
Beskydy i EURES Tri-Regio

EURES T Beskydy oraz EURES Tri-Regio, a takŜe przygotowanie instytucji partnerskich
Partnerstwa oraz ich struktur do nowego okresu programowania po 2014 r.
Grupy docelowe, do których udało się dotrzeć podczas działania: Członkowie KS
w tym:
1. Kraje EOG biorące udział w działaniu: Polska, Niemcy, Czechy, Słowacja
2.Organizacje z kraju i z zagranicy biorące udział: instytucje partnerskie EURES-T
Typ wydarzenia: posiedzenie Komitetu Sterującego
Miejsce i data wydarzenia: Ustii nad Łabą, 7.02.2012; Trinec, 22-23.02.2012;
Namestovo, 29-30.05.2012
Charakterystyka uczestników wydarzenia: organizacje partnerskie EURES-T
1. Liczba uczestników: 16 uczestników spotkania EURES Tri-Regio, 20 uczestników
spotkania EURES T Beskydy
2. Z jakiego kraju i z jakich organizacji pochodzili uczestnicy: Polska, Niemcy,
Czechy, Słowacja
3. Efekt wydarzenia: aktualizacja informacji nt. przygranicznego rynku pracy, efektów z
realizacji inicjatyw EURES T-Beskydy oraz EURES Tri-Regio, a takŜe przygotowanie
instytucji partnerskich Partnerstwa oraz ich struktur do nowego okresu programowania
po 2014

3. Czy Państwa projekty miały wymiar ponadnarodowy? Tak/ Nie
JeŜeli tak, prosimy go opisać
Projekty miały charakter ponadnarodowy. W działaniach typu: targi pracy, giełdy pracy, dni informacyjne wzięli udział zagraniczni przedstawiciele sieci
EURES praktycznie ze wszystkich państw EOG. Jako przykład moŜna wskazać Metropolitalne Międzynarodowe Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości w
Gdańsku, Europejskie Targi Pracy – Białystok 2012, VII Międzynarodowe Targi Pracy w Lublinie, Europejskie Targi Pracy, Edukacji i Kariery w Olsztynie,
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Europejskie Targi Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji w Katowicach, Bielsku – Białej i Częstochowie, Europejski Dzień Informacyjno – Rekrutacyjny w Łodzi,
V Międzynarodowe Targi Pracy WorkExpo w Rzeszowie. Prowadzone były takŜe rekrutacje na rzecz pracodawców zagranicznych.
Doradcy EURES z Polski brali aktywny udział w wydarzeniach zagranicznych, w czasie których przedstawiali oferty pracy polskich pracodawców oraz
warunki Ŝycia i pracy w Polsce.
Realizowane były projekty rekrutacyjne np. projekt na rzecz polskich pracodawców, zainteresowanych wymianą personelu zagroŜonego zwolnieniem ze
względu na sezonowość rynku lub kryzys gospodarczy (do projektu pozyskano pracodawców austriackich zrzeszonych w Salzburskiej Izbie Gospodarczej),
projekt umoŜliwiający polskim uczniom odbycie praktyk zawodowych w branŜy hotelarsko – gastronomicznej w Austrii.
Do największych wydarzeń moŜna zaliczyć:
- Dzień Informacyjny EURES w 12.05.2012 r., w którym udział wzięli doradcy EURES z Niemiec, Szwecji, Finlandii, Holandii, Bułgarii i Łotwy. Wydarzenie to
było częścią Miasteczka Europejskiego towarzyszącego Paradzie Schumana, która organizowana jest od 1999 roku przez Polską Fundację im. Roberta
Schumana, aby uczcić święto Unii Europejskiej - Dzień Europy.
- Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości Młodych w okresie od 12 do 21 października 2011 r. zorganizowane w ramach inicjatywy Youth@Work. W
ramach „Dni” zorganizowano Europejskie Targi Pracy, Edukacji i Kariery, gdzie swoją ofertę podczas prezentowało 52 wystawców, zarówno z kraju jak i z
zagranicy.
Wymiar ponadnarodowy miała współpraca przygraniczna z Niemcami (gdzie zaangaŜowane były lokalne urzędy pracy obu państw oraz związki zawodowe) a
takŜe ze Słowacją i Litwą. Współpraca transgraniczna w ramach inicjatywy Odra-Oder jest jednym z najistotniejszych elementów warunkujących jakość
działań sieci EURES w województwie lubuskim i Brandenburgii. W dniu 10 maja 2011 r. utworzono Polsko-Niemiecki Punkt Informacyjny w siedzibie WUP w
Szczecinie, w którym dyŜur sprawują doradcy EURES z Niemiec oraz z WUP w Szczecinie.
Zakres wymiaru ponadnarodowego polegał na współpracy międzynarodowej przy realizacji działań, wymianie informacji, dobrych praktyk i ukazywaniu
nowych idei oraz innowacyjnych rozwiązań i środków usprawniających działania. Wymiar ponadnarodowy działań sprzyja równieŜ zacieśnianiu kontaktów
pomiędzy uczestnikami i nawiązywaniu współpracy. Wypracowano nowe metody współpracy rekrutacyjnej oraz ewaluacyjnej podjętych działań. Wszystkie
zaangaŜowane strony nabyły doświadczenia współpracy międzykulturowej opartej na innej kulturze pracy.

4. Partnerzy / udziałowcy i ich wkład w realizację działań. Tak
JeŜeli tak, prosimy wymienić tu wszystkich partnerów lub udziałowców i opisać ich wkład, jaki włoŜyli w działania. Czy rola któregoś
z partnerów zmieniła się podczas realizacji ? JeŜeli tak, prosimy opisać jak i dlaczego.
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Partnerzy wskazani w pkt 2 raportu m.in. powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, pracodawcy zrzeszeni w organizacjach pracodawców dolnośląskich m.in. w
Związku Pracodawców Dolnego Śląska, Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej, Sudeckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, Izbie Turystycznej, duńscy pracodawcy,
szkoły zawodowe z branŜy hotelarsko-gastronomicznej w Wałbrzychu i Świdnicy, doradcy EURES z EOG, pracodawcy z Austrii, pośrednicy pracy, doradcy
zawodowi, Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Eksperci z zakresu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, Europass , Europa
Direct, Komisja Europejska „MłodzieŜ w działaniu”, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Euro-tax, Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i
Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, uczelnie wyŜsze, sieć EURODESK, Ochotnicze Hufce Pracy, Izby Skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
Państwowa Inspekcja Pracy, Fundacja ITAKA, NadbuŜański Oddział StraŜy Granicznej, Okręgowy Inspektorat Pracy – Departament Legalności Zatrudnienia,
Policja, słowackie urzędy pracy, Polska Fundacja im. Roberta Schumana,firma Monsterpolska.pl, Fundacja La Strada, StraŜ Graniczna w Opolu, Urząd
Skarbowy, Okręgowego Inspektoratu Pracy, Agencji Rozwoju Regionalnego, Zakłady Doskonalenia Zawodowego, Okręgowy Inspektorat Pracy, Agencja
Rozwoju Regionalnego, agencje pracy tymczasowej z Wielkiej Brytanii: Transline Resource Group, z Norwegii: Ikett Personalpartner AS, AM Direct AS oraz
Bergen Personal, Akademickie Biura Kariery, Gminne Centra Informacji.
Partnerzy współorganizowali wydarzenia, stanowili wsparcie obsługi eksperckiej (promocja ofert pracy w trakcie targów i rekrutacji, prezentacje, konsultacje
na stoiskach targowych, uczestnictwo w rozmowach rekrutacyjnych, współorganizowanie warsztatów, prowadzenie stoisk tematycznych), technicznej i
logistycznej obsługi wydarzeń (zabezpieczenie warunków technicznych, pomoc w technicznej obsłudze spotkań informacyjnych, konferencji, warsztatów,
rozmów rekrutacyjnych) a takŜe wspomagali działania promocyjno-informacyjne organizowanych wydarzeń.
Rola poszczególnych partnerów w trakcie wydarzeń nie zmieniła się.

5. W jaki sposób zagwarantowali Państwo aby w działaniach zostały uwzględnione względy równości ?
Publiczne słuŜby zatrudnienia w Polsce – w tym sieć EURES - realizują swoje zadania w oparciu o Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 ze zm. ). Zgodnie z art. 2a przepisy ustawy chronią przestrzeganie zasady równego traktowania w dostępie i korzystaniu
z usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie,
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Ponadto w myśl art. 36 ust. 4 w/w ustawy, pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i
poszukujących pracy oraz pracodawców realizowane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami:
1) dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców;
2) dobrowolności - oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy;
3) równości - oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynaleŜność związkową, pochodzenie
etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
4) jawności - oznaczającej, Ŝe kaŜde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.
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6. Czy działania (lub związane z nimi nowe działania) trwają dalej po zakończeniu wsparcia finansowego z UE? Tak/Nie
Część działań jest kontynuowana, nawet po ustaniu finansowania ze środków Komisji Europejskiej. Dotyczy to, w szczególności, działań rekrutacyjnych,
udziału w targach pracy, spotkaniach z pracodawcami (wysyłka materiałów informacyjnych) szkoleń pracowników PSZ, promocji usług EURES (ulotki,
materiały promocyjne, artykuły promocyjne, biuletyny wydawane przez WUP, np. „Kurs na pracę”, „Biuletyn EURES”), prowadzenie przez WUP stron
internetowych czy teŜ działań informacyjnych na rzecz poszukujących pracy. Ich realizacja niejednokrotnie jest moŜliwa dzięki finansowaniu działań z
Funduszu Pracy lub budŜetu województwa.
Stałym działaniem jest takŜe współpraca z innymi sieciami i instytucjami działającymi w obszarze rynku pracy, np.: EURODESK , Akademickie Biura Karier,
OHP, policja, inspekcja pracy.
Działania cykliczne jak Międzynarodowe Targi Pracy są takŜe współfinansowane ze środków Funduszu Pracy.
Wypracowano takŜe standardy współpracy transgranicznej, która ma charakter ciągły np. w ramach porozumienia pomiędzy PUP Słubice oraz Agentur fur
Arbeit Frankfurt , spotkania pracowników PUP Międzyrzecz i niemieckich PSZ oraz Izby Rzemieślniczej z Frankfurtu, współpraca PUP Świnoujście z
urzędem pracy w Greifswaldzie, współpraca PUP Police z Agentur fur Arbeit Pasewalk (wymiana ofert pracy). Utworzona w ramach grantu EURES strona
internetowa poświecona usługom EURES oraz niemieckiemu rynkowi pracy będzie funkcjonować przez najbliŜsze 3 lata na wykupionej zewnętrznej domenie
oraz zewnętrznym serwerze. Po okresie trwania umowy strona zostanie przeniesiona na wewnętrzne serwery PUP w Gryfinie i utrzymywana w ramach
kosztów własnych przez późniejszy okres.

I.2. WYCIĄGNIĘTE WNIOSKI I ROZPOWSZECHNIENIE WYNIKÓW
7. Jakie są najwaŜniejsze wnioski wyciągnięte ze zrealizowanych działań ? Jakie są konsekwencje dla właściwych udziałowców ?
ZauwaŜa się duŜe zainteresowanie ze strony poszukujących pracy uczestnictwem w targach pracy, o czym świadczą pozytywne wyniki ankiet ewaluacyjnych
oraz wysoka frekwencja. Organizacja międzynarodowych targów pracy umoŜliwia osobom zainteresowanym podjęciem pracy na terenie krajów UE/EOG
moŜliwość zarówno wzięcia udziału w prowadzonych naborach, jak równieŜ uzyskania informacji od zagranicznych Doradców EURES na temat warunków
Ŝycia i pracy w krajach w których chcą poszukiwać pracy. Udział polskiej kadry EURES w międzynarodowych targach pracy w kraju i za granicą daje
moŜliwość bezpośredniego kontaktu z europejską kadrą EURES oraz jest okazją do poszerzenia wiedzy nt warunków pracy i Ŝycia w poszczególnych
państwach UE i nawiązania kontaktów z pracodawcami w tych krajach. Skutkuje to między innymi pozyskiwaniem większej ilości ofert pracy, udziałem
doradców z zagranicy w wydarzeniach organizowanych w Polsce oraz intensyfikacją współpracy. Udział zagranicznych doradców EURES podnosi rangę
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róŜnego rodzaju spotkań czy wydarzeń a ich brak wyraźnie odbija się we frekwencji uczestników.
Niektóre urzędy pracy raportowały duŜe zainteresowanie zatrudnianiem obywateli Polski przez pracodawców z Niemiec, szczególnie wykwalifikowanych
pracowników fizycznych, rzemieślników, opiekunów osób starszych, kierowców. Wąskim gardłem jest brak znajomości języka niemieckiego przez osoby
poszukujące pracy, często uniemoŜliwiający wyjazd do pracy do Niemiec. JednakŜe w niektórych regionach przygranicznych - wraz z upływem czasu zainteresowanie podjęciem pracy w Niemczech spadło i ustabilizowało się na dość niskim poziomie (główna bariera – przewaga ofert pracy dla wysokiej
klasy specjalistów i nieznajomość języka niemieckiego lub dla pracowników niskowykwalifikowanych za wynagrodzeniem niŜszym niŜ w innych krajach UE).
NaleŜy kontynuować działania informacyjne skierowane do osób poszukujących pracy za granicą w aspekcie bezpiecznych wyjazdów do pracy. Kompanie
informacyjne we współpracy z partnerami z wykorzystaniem regionalnych mediów oraz innych środków przekazu skierowanych osób poszukujących pracy za
granicą mają istotne oddziaływanie szczególnie w zakresie uświadamiania im potencjalnych zagroŜeń, jakie mogą dotknąć osoby nieprzygotowane do
wyjazdu.
Grupą, która jest szczególnie zainteresowana informacjami zarówno na temat ofert pracy, jak i warunków Ŝycia i pracy w krajach UE/EOG są uczniowie i
absolwenci szkół zawodowych, którzy posiadają zawody poszukiwane na rynkach pracy tych krajów oraz posiadają znajomość języków obcych na poziomie
komunikatywnym. Są oni zainteresowani zarówno podjęciem pracy sezonowej w okresie wakacyjnym, jak równieŜ poszukiwaniem pracza granicą po
zakończeniu nauki w Polsce.
ZauwaŜa się znikome zainteresowanie usługami EURES ze strony pracodawców, nie zmienia to jednak faktu, Ŝe wskazane jest podejmowanie prób dotarcia
do tej grupy beneficjentów. NaleŜy poszukiwać nowych sposobów docierania do pracodawców, którzy byliby zainteresowani poszukiwaniem pracowników na
terenie krajów UE/EOG. Spotkania informacyjne oraz promocja usług sieci EURES dla pracodawców podczas targów pracy pozwala dotrzeć do
pracodawców zainteresowanych pozyskaniem pracowników, którzy w przypadku poszukiwania osób o kwalifikacjach których brak jest na regionalnym rynku
pracy będą zainteresowani skorzystaniem z usług sieci EURES. Organizując spotkania informacyjne dla pracodawców naleŜy poszerzać zakres tematyki o
inne zagadnienia; pracodawcy są zainteresowani udziałem przedstawicieli ZUS i urzędu skarbowego.
Urzędy pracy są inicjatorami wielu nowatorskich działań. Np. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje warsztaty „Bezpieczne wyjazdy do pracy”,
wideokonferencje połączone z rekrutacją, programy staŜy i praktyk zawodowych dla uczniów z partnerami zagranicznymi, projekt skierowany do osób
pracujących „O pracy po pracy”, projekt dotyczący wymiany personelu zagroŜonego sezonowym zwolnieniem.
DuŜa aktywność Doradców EURES w regionie sprawia, Ŝe sieć EURES staje się zauwaŜalna i jest postrzegana przez klientów (osoby bezrobotne,
poszukujące pracy, pracujące, młodzieŜ) jako instytucja wiarygodna, rzetelny pośrednik oraz źródło informacji nt. pracy i Ŝycia na terenie EOG. Istotne jest
takŜe, Ŝe EURES jest postrzegany jako waŜny partner na rynku pracy, nie tylko dla PUP ale innych partnerów społecznych.

8. Czy przeprowadzone zostały oceny zrealizowanych działań ?Oceny wewnętrzne

/ Oceny zewnętrzne.

Jeśli tak, to naleŜy
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przedstawić w skrócie kluczowe wyniki i wnioski z takich ocen:
Zdecydowana większość działań dotyczących takich wydarzeń jak spotkania informacyjne, spotkania rekrutacyjne, szkolenia, warsztaty, seminaria,
konferencje, dni informacji i pracy, EDP, targi i giełdy pracy została oceniona za pomocą ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez uczestników tych
wydarzeń. Jak wynika z zebranych danych wszystkie ankiety zawierały ocenę ogólną a takŜe ocenę kilku najwaŜniejszych aspektów wydarzenia takich jak –
zakres i dobór oferowanych informacji i wiedzy, ich przydatność praktyczna; sposób prezentacji/przekazywania informacji; kompetencje merytoryczne osób
prezentujących informacje; warunki organizacyjne (czas, lokalizacja wydarzenia, dojazd), wyposaŜenie techniczne wykorzystywane w prezentacji;
dostarczenie odbiorcom materiałów informacyjnych, promocyjnych i innych. W większości przypadków całość wydarzenia jak i poszczególne aspekty
oceniane były na pięciopunktowej skali – od 1 (słabo) do 5 (bardzo dobrze). Wszystkie wydarzenia uzyskały ocenę powyŜej przeciętnej, przy czym wyraźna
większość została oceniana dobrze (4) i bardzo dobrze (5) przez powyŜej 70% do 100% osób oceniających. W ocenach wskazano teŜ skuteczność
promowania wydarzeń poprzez szeroką informację w róŜnych mediach, zwłaszcza regionalnych. W wybranych przypadkach za pomocą ankiet zebrano takŜe
dane ilustrujące grupę uczestników wg kryteriów płci, wieku, poziomu wykształcenia, statusu zawodowego. Dodatkowym narzędziem oceny wybranych
wydarzeń były listy obecności.
Wydarzenia dotyczące targów i dni pracy często oceniane były nie tylko przez odwiedzających lecz równieŜ przez wystawców. Wystawcy podobnie wysoko
ocenili te wydarzenia, w tym nie tylko ogólną organizację, lecz równieŜ lokalizację, usytuowanie stanowisk, zapewnienie dogodnego dostępu i dobrego
wyposaŜenia w sprawne urządzenia techniczne.
Oceny wymienionych działań zbierane były takŜe drogą rozmów i wywiadów, równieŜ telefonicznych, uzyskane wyniki wskazywały na podobnie dobrą i
bardzo dobrą ocenę. W pojedynczych przypadkach oceny dokonano opracowując raporty/sprawozdania relacjonujące przebieg i poziom realizacji
poszczególnych elementów wydarzenia. Wskazują one takŜe na wysoki poziom ocenianych wydarzeń.
Działania dotyczące kampanii informacyjnych oraz informacji i promocji dotyczących usług EURES ocenione zostały w oparciu o liczbę emisji w przypadku
filmu oraz nakład czasopism, w których zamieszczone zostały odnośne teksty i nakład publikacji w przypadku opracowania i wydania materiałów
informacyjnych.
Odbiorcy usług EURES w wielu sytuacjach zgłaszali postulat powtórzenia działań dotyczących szkolenia i udostępniania informacji w kolejnych latach i dla
większej liczby uczestników.
NiezaleŜnie od metod oceny wszystkie wyniki wskazują, Ŝe wydarzenia i działania organizowane w ramach EURES spełniły oczekiwania uczestników,
umoŜliwiły wymianę doświadczeń i zdobycie nowej wiedzy, a takŜe powinny wpłynąć na skuteczniejsze kształtowanie ich własnej kariery zawodowej.

9. Najlepsze praktyki / historie klientów publicznych słuŜb zatrudnienia zakończone sukcesem:
Działania informacyjne w duŜym stopniu realizowane powinny być drogą wykorzystywania mediów. Dobrym rozwiązaniem jest zamieszczanie artykułów w
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prasie regionalnej o duŜym nakładzie, co zwiększa obszar oddziaływania oraz szansę na dotarcie z informacją o EURES do większej grupy odbiorców.
W realizacji kampanii informacyjnej EURES na rzecz klientów skutecznym działaniem okazało się zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Urzędem
Pracy a Wojewódzkim Komendantem Policji i Okręgowym Inspektorem Pracy w zakresie przeciwdziałania zjawisku nielegalnego pośrednictwa pracy,
zapewnienia odpowiednich warunków pracy oraz bezpieczeństwa obywateli. Podjęto w tym zakresie wspólne akcje informacyjne za pośrednictwem
regionalnych mediów i z wykorzystaniem mediów elektronicznych oraz materiałów informacyjnych. Zrealizowano kampanię „Praca warta zachodu”
informującą o sposobach poszukiwania legalnego zatrudnienia za granicą oraz o występujących potencjalnych zagroŜeniach związanych z wyjazdem.
Włączenie mediów w istotny sposób zwiększyło zasięg oddziaływania kampanii. WaŜnym elementem kampanii były spotkania informacyjne, w których
uczestniczyło 278 osób, studenci, pracownicy instytucji rynku pracy oraz pracodawcy. W wyniku kampanii w grupie odbiorców wzrosła świadomość szans i
zagroŜeń związanych z wyjazdem do pracy za granicę oraz wiedza nt. sposobów uniknięcia konsekwencji, jakie groŜą osobom nieprzygotowanym do
wyjazdu.
Ze względu na duŜą popularność biuletynu WUP wśród osób odwiedzających urząd, waŜne jest, aby systematycznie w kaŜdym kwartale zamieszczać
informacje o działaniach realizowanych w ramach EURES.
Warto promować działalność EURES w magazynach branŜowych dla pracodawców, gdyŜ jak wskazuje doświadczenie, są oni zainteresowani nawiązaniem
kontaktów, które prowadzić mogą do podjęcia współpracy przy rekrutacji.
W ramach działań dotyczących informowania o usługach sieci EURES oraz pozyskania do współpracy zorganizowano spotkanie z organizacjami polskich
pracodawców. Na zaproszenie polskiej strony w spotkaniu wziął udział doradca EURES z Austrii. Doradca przedstawił sposoby kształtowania dobrych relacji
kadry PSZ – równieŜ EURES – z organizacjami pracodawców, w tym takŜe metody niekonwencjonalne, jak omawianie projektów w ramach lunchów
biznesowych, spotkań świątecznych czy innych okazji. WaŜne jest ustalanie wspólnej strategii zatrudnieniowej w regionie oraz współpraca w realizacji
zatrudnienia. Doradca austriacki przedstawił przykłady wspólnych projektów oraz korzyści jakie pracodawcy austriaccy czerpią ze współpracy z EURES,
zwłaszcza w zakresie poszukiwania wykwalifikowanej kadry.
W realizacji wydarzeń takich jak targi czy dni pracy duŜą wartością była obecność doradców EURES z innych krajów UE. Dało to uczestnikom moŜliwość
bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami europejskich słuŜb zatrudnienia i moŜliwość zdobycia bieŜących informacji o rynkach pracy w innych krajach.
Targi stanowią równieŜ unikalną okazję do realizacji usług międzynarodowego pośrednictwa pracy umoŜliwiając osobom poszukującym pracy bezpośrednie
rozmowy z pracodawcami z róŜnych krajów. W opinii uczestników wydarzenia tego typu są skutecznym sposobem pozyskiwania zarówno informacji jak i
konkretnych ofert pracy.
Dobrym rozwiązaniem była organizacja Europejskich Targów Przedsiębiorczości, Pracy i Edukacji w róŜnych miastach regionu. Dzięki temu osoby
poszukujące zatrudnienia miały łatwiejszy dostęp do zagranicznych i krajowych ofert pracy oraz informacji nt. usług sieci EURES. Usytuowanie targów bliŜej
miejsca zamieszkania minimalizuje koszty dojazdu i podnosi frekwencję uczestników przedsięwzięcia.
W ramach międzynarodowego pośrednictwa pracy dla polskich poszukujących pracy WUP przeprowadził dla pracodawców francuskich rekrutację dotyczącą
oferty ok. 500 miejsc pracy w parku rozrywki. Na spotkanie z pracodawcami zaproszono 105 osób. W czasie spotkania odbyła się multimedialna prezentacja
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warunków przyszłej pracy, następnie bezpośrednie rozmowy z osobami prowadzącymi rekrutację (w dwóch językach – angielskim i francuskim). Do kaŜdego
rekrutera zapraszano po dwóch kandydatów, co usprawniło przebieg rekrutacji. Rozmowy kwalifikacyjne pomyślnie przeszło 75 osób, będą one miały szanse
na otrzymanie pracy.
W związku z organizacją rozmów kwalifikacyjnych dla polskich poszukujących pracy oraz pracodawców zagranicznych stworzono „pakiet informacyjny”, który
zawiera ofertę zatrudnienia, potwierdzenie terminu, godziny i miejsca spotkania, mapkę dojazdu, informację gdzie moŜna znaleźć dane nt. warunków Ŝycia i
pracy, ulotkę nt. systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń dla osób bezrobotnych. Do zakwalifikowanych kandydatów wysyła się „pakiet
informacyjny” z prośbą o zapoznanie się z jego treścią. Po przyjeździe, kandydaci mają podpisem potwierdzić, iŜ zapoznali się z dokumentem, co mobilizuje
ich do uwaŜnego przeczytania podanych informacji. „Pakiet …” umoŜliwia przyswojenie nowych i uporządkowanie posiadanych informacji, usprawnia to
przebieg rozmów i pozwala uniknąć ewentualnych problemów.
Warto organizować rekrutacje w Polsce, gdyŜ pracodawcy mają moŜliwość poznania osób starających się o pracę i dokonania wyboru na podstawie
bezpośredniego spotkania, rozmowy, praktycznego sprawdzenia kwalifikacji, zaś poszukujący pracy zyskują szczegółowe informacje na temat oferowanego
zatrudnienia i mają równieŜ moŜliwość poznania pracodawcy, co ułatwia podjęcie decyzji dotyczącej dalszej współpracy.
Kadra EURES we współpracy z innymi pracownikami WUP podjęła innowacyjne działanie – przygotowanie i realizacja warsztatów „bezpieczne wyjazdy do
pracy za granicą” dla klientów wyjeŜdŜających za granicę do pracy. Warsztaty prowadzone dla klientów PUP dotyczyły przygotowania klientów do spotkania z
pracodawcą, pisania CV, przygotowania się do rozmowy, poszukiwania ofert pracy, korzystania z portali internetowych, przygotowania niezbędnych
dokumentów oraz przygotowania klientów do migracji zarobkowej (powody wyjazdu za granicę, szok kulturowy, moŜliwe konsekwencje wyjazdu). Warsztaty
cieszyły się duŜym zainteresowaniem zarówno uczestników jak i urzędu pracy. Jest duŜe zapotrzebowanie na kontynuowanie tego działania. Na potrzeby
warsztatu przygotowana została broszura „Bezpieczne wyjazdy” zawierająca informacje z wszystkich obszarów tematycznych.
W ramach działania dotyczącego praktyk dla polskiej młodzieŜy w przedsiębiorstwach w państwach UE/EOG nawiązano współpracę z austriackim partnerem
EURES. Dzięki temu moŜliwe było znalezienie odpowiednich pracodawców, którzy przyjęli uczniów polskich szkół zawodowych na praktykę uczniowską.
Zorganizowane praktyki, zakończyły się sukcesem, wszyscy pracodawcy zadeklarowali chęć kontynuacji projektu oraz bardzo pozytywnie ocenili polskich
uczniów, zaś uczniowie wrócili bardzo zmotywowani do dalszej nauki zawodu oraz nauki języka. Na spotkaniu podsumowującym, na które zaproszono
takŜe inne szkoły tego samego kierunku, uczniowie zaprezentowali swoje doświadczenia, a przedstawiciele szkół biorących udział w przedsięwzięciu
przekazali informacje o sposobie przygotowania się do uczestnictwa w projekcie. Zgłosiło się siedem chętnych szkół. Projekt będzie kontynuowany.
Warto kontynuować współpracę oraz nawiązywać nowe kontakty z Biurami Karier, Gminnymi Centrami Informacji i innymi instytucjami rynku pracy, gdyŜ
dzięki temu zyskuje się dostęp do szerszej grupy odbiorców usług, a przy okazji moŜna liczyć na współpracę przy organizacji wydarzeń realizowanych w
ramach EURES.

10. Odpowiednie rozpowszechnienie wyników i wniosków jest niezbędne dla zapewnienia wartości dodanej działania dla UE. Dlatego
prosimy wyjaśnić i opisać, jak włączeni zostali właściwi udziałowcy w działania i czy otrzymano opinie zwrotne.
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W realizację działań włączone zostały właściwe zainteresowane strony. ZaangaŜowanie przedstawicieli władz samorządowych oraz administracji rządowej
podniosło rangę wydarzenia, wzbudziło zainteresowanie wystawców, osób odwiedzających a takŜe mediów. Przyczyniło się takŜe do zacieśnienia
współpracy w ramach działań EURES i docelowo stanowi realizację wspólnie aktywnej polityki rynku pracy, której częścią są działania EURES.
Media, szczególnie regionalne, zostały włączone w realizację działań, co przyczyniło się do wzmocnienia przekazu promocyjno-informacyjnego do osób
zainteresowanych pracą za granicą.
Udział organizacji pozarządowych, organizacji studenckich, organizacji pracodawców, agencji zatrudnienia jak równieŜ przedstawicieli sieci europejskich
spowodował zwiększenie ich oferty informacyjnej dla klientów i stanowił źródło wiedzy o międzynarodowym pośrednictwie pracy w ramach sieci EURES.
Uczestnictwo w wydarzeniach było dla nich takŜe formą świadczenia usług outplacementowych.

WYKAZ skrótów zastosowanych w raporcie

ABK

Akademickie Biuro Karier

KS

Komitet Sterujący

CIiPKZ

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w
Wojewódzkim Urzędzie Pracy

MPiPS

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

CV

Ŝyciorys

NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

DRP

Departament Rynku Pracy

OHP

Ochotnicze Hufce Pracy

DIR

Dni Informacyjno Rekrutacyjne

PIP

Państwowa Inspekcja Pracy

EDP

Europejskie Dni Pracy

PSZ

Publiczne SłuŜby Zatrudnienia

EFS

Europejski Fundusz Społeczny

PUP

Powiatowy Urząd Pracy

EURES

Europejskie SłuŜby Zatrudnienia

ROPS

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

EURODESK

Europejski program informacyjny dla młodzieŜy i osób
pracujących z młodzieŜą

TDIR

Transgraniczne Dni Informacyjno Rekrutacyjne

EUROPASS

Ujęcie umiejętności i kompetencji w formacie dokumentu

UE

Unia Europejska
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GCI

Gminne Centrum Informacji

WUP

Wojewódzki Urząd Pracy

KE

Komisja Europejska

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

